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STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 

 

A. Pengertian dan Ruang Lingkup 
 

Standar  pembiayaan  pembelajaran  merupakan  kriteria  minimal  tentang  komponen  dan 

besaran  biaya  investasi  dan  biaya  operasional  yang  disusun  dalam  rangka  pemenuhan 

capaian  pembelajaran  lulusan.  Biaya  investasi  pendidikan  tinggi  adalah  bagian  dari  

biaya pendidikan  tinggi  untuk  pengadaan  sarana  dan  prasarana,  pengembangan  dosen,  

dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah 

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.  Biaya  operasional  pendidikan  

tinggi  ditetapkan  permahasiswa  per  tahun  yang  disebut  dengan  standar  satuan  biaya  

operasional  pendidikan tinggi. 
 

B. Landasan Ideal 

Landasan   ideal   standar   pembiayaan   pembelajaran   tercantum   dalam    Peraturan 

Menristekdikti Nomor 44 tahun 2015 Pasal 40, 41, dan 42. 

 
C. Standar dan Indikator 

 
No Standar Indikator 

1 Jurusan/program studi 
memperoleh dana operasional 
penyelenggaraan tridarma             
secara memadai 

1. Jurusan/fakultas memiliki perencanaan  sasaran  

mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan   

perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana   

sesuai prosedur/mekanisme yang berlaku di  

Unigoro dan terdokumentasi secara baik dan 

tertelusur. 

2. Rata-rata dana operasional (pendidikan,   

penelitian, pengabdian pada masyarakat, 

termasuk gaji dan upah) lebih dari 10 juta per 

mahasiswa per tahun 

3. Rata-rata  dana  penelitian  dosen: Lebih dari  

Rp 3 juta per dosen tetap per tahun. 

4. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka 

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat:  

Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun. 

5. Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran 

dengan pemerintah di lingkungan jurusan:   

Minimal satu kegiatan per dosen tetap per   

tahun dengan dana minimal Rp 1 juta per dosen 

tetap per tahun. 

6. Penggunaan dana PPM  (pendidikan,  penelitian,  

dan pengabdian  kepada  masyarakat)  dari  total  

pemasukan dana lebih dari 10% 
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  7. Rata-rata jumlah dan dana  kegiatan kepakaran   

di lingkungan jurusan dengan pemerintah/ 

swasta: Masing-masing minimal satu kegiatan  

per dosen tetap per tahun dengan dana minimal  

Rp 1 juta per dosen tetap per tahun. 

8. Dana (termasuk  hibah) yang dikelola lebih dari  

Rp 30 juta per dosen tetap per tahun   

(mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya 

PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran,  

tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan 

kerjasama). 

 


