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STANDAR 

1. Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 

komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun 

dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

2. Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan 

Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan 

Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi. 

3. Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan 

Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang 

mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan, Biaya bahan operasional 

Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 

4. Biaya operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang 

disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi. 

5. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi 

Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: 

a) jenis Program Studi; 

b) tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan 

c) indeks kemahalan wilayah. 

6. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi menjadi dasar bagi setiap 

Perguruan Tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

(RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh 

mahasiswa. 

7. Perguruan Tinggi wajib: 

a) mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada 

satuan Program Studi; 

b) melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian 

dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi 

yang bersangkutan; dan 

c) melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan 

Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 



8. Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi wajib 

mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya 

pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. 

9. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: 

a) hibah; 

b) jasa layanan profesi dan/atau keahlian; 

c) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau 

d) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. 

10. Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam 

menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka 

peningkatan kualitas pendidikan. 

 

 

Indikator Kerja Utama 

a) Keuangan 

a. Rata-rata dana operasional pendidikan/ mahasiswa/ tahun bisa mencapai 

paling tidak Rp 20 juta dalam 3 tahun terakhir. 

b. Rata-rata dana penelitian dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu 

mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti 

Prodi RPT/ tahun bisa mencapai paling tidak Rp 10 juta dalam 3 tahun 

terakhir. 

c. Rata-rata dana PkM dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata 

kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Prodi 

RPT/ tahun bisa mencapai paling tidak Rp 5 juta dalam 3 tahun terakhir. 

d. Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana 

harus sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar 

pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana 

akademik yang sehat dan kondusif. 

e. Dana harus dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, 

pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk 



rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber 

pendanaan yang realistis. 

 

 

Indikator Kerja Tambahan 

1. Program studi secara otonom melakukan perencanaan target kinerja, perencanaan 

kegiatan/ kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana. 

2. Prodi RPT harus melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutan 

(sustainability) program studi disertai adanya bukti semua usaha dilakukan dengan 

hasil yang baik yang mencakup juga upaya memperoleh dana dari sumber selain 

dari mahasiswa. 

3. Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan 

dana paling banyak 30%. 
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