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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat, taufiq dan 

hidayah-Nya, Standar Pembiayaan Pembelajaran yang merupakan bagian dari Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi dapat 

tersusun dengan baik. Shalawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi inspirasi kita semua untuk menjadi 

umat yang terdidik dan mencerahkan. 

Standar Pembiayaan Pembelajaran ini disusun dalam rangka komitmen IBM 

Bekasi untuk menjadi perguruan tinggi yang sadar mutu dan sesuai amanat Peraturan 

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. IBM 

Bekasi menyadari pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi selalu berkembang 

seiring dengan dinamika masyarakat, baik pada tingkat internasional, nasional 

maupun lokal. Karenanya, perbaikan mutu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan 

mesti dilakukan agar gerak langkah pendidikan di IBM Bekasi senantiasa adaptif 

dengan tuntutan zaman. 

Penyusunan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini telah melalui serangkaian 

tahapan mulai dari rapat-rapat pembahasan hingga finalisasi draft Standar dengan 

berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan-masukan terbaru seiring dengan 

dinamika pengelolaan mutu Perguruan Tinggi, hasil pembahasan kebijakan mutu ini 

memenuhi tingkat kelengkapan (koprehensif) dari Standar yang ditetapkan. 

Kehadiran Standar Pembiayaan Pembelajaran ini diharapakan membantu 

Fakultas, Program Studi untuk mengimplementasikan, mengevaluasi serta melakukan 

tindaklanjuti perbaikan secara terus menerus dilingkungan masing-masing. 

Akhir kata, kami mengucapkan terimkasih kepada Lembaga Penjaminan 

Mutu, dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian Standar Pembiayaan 

Pembelajaran ini, terutama kepada Tim Adhoc penyusunan Standar SPMI yang telah 

bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusun 

buku ini. 

 Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Bekasi, 09 Agustus  2021 

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi 

 Rektor, 

 

 

 

 

Dr. H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd. 

NIDN: 0425017401 
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1. Visi, Misi dan Tujuan IBM Bekasi 

 

VISI 

Menjadi Perguruan Tinggi unggul di Kawasan Asia Tenggara dalam  bidang Islamic 

Entrepreneur pada tahun 2040. 

 

MISI 

1) Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang bermutu, berwawasan global dan inklusif 

di bidang Islamic Entrepreneurs. 

2) Berperan aktif dalam menjawab tantangan nasional dan global di bidang Islamic 

Entrepreneurs. 

3) Berkontribusi pada peradaban dunia melalui pengembangan keilmuan dan penelitian 

di bidang Islamic Entrepreneurs. 

4) Berpartisipasi membangun karakter unggul bangsa melalui budaya akademik Islami 

yang berbudi luhur, inovatif dan professional. 

5) Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha bertaraf Nasional dan Internasional 

yang saling menguntungkan. 

 

TUJUAN 

1) Mewujudkan profesionalitas kelembagaan dan menghasilkan civitas akademik yang 

memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan. 

2) Menghasilkan civitas akademika yang mampu menguasai dan mengembangkan 

IPTEKS dan Bisnis berbasis penelitian. 

3) Menghasilkan produk penelitian yang berkontribusi pada perkembangan IPTEKS dan 

Bisnis. 

4) Menghasilkan produk pengabdian berbasis penelitian untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

5) Mewujudkan berbagai kerjasama di bidang IPTEKS dan Bisnis bertaraf Internasional. 
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2. Rasional Standar 

 

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan dasar bagi Institut Bisnis Muhammadiyah 

Bekasi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan 

tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

Pasal 26, substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur 

atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, 

dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan menetapkan standar pembiayaan yangakan menjadi 

pedoman dan tolok ukur bagi ketua sekolah tinggi, ketua program studi, dan unit-unit 

lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau 

kuasa pengguna anggaran (KPA).. 

 

3. Pihak yang Bertanggung Jawab 

 

a. Badan Pembina Harian Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi 

b. Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi 

c. Wakil Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi 

d. Dekan dan Ketua Program Studi 

e. Pimpinan Biro, Lembaga, UPT dan Pusat Studi yang terkait 

f. Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan IBM Bekasi 

 

4. Definisi Istilah 

 

a. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain 

(fasiliting, empowering dan enabling), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara 

efektif, yang menekankan pada sumber belajar.  

b. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya 

biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.  
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c. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan 

besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan.  

d. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, 

pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.  

e. Biaya operasional adalah 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.  

f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional 

pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.  

g. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, 

jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, 

dan/atau kerjasama kelembagaan pemerinta dan swasta. 

 

5. Pernyataan Isi Standar 

 

a. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan 

melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

sampai pada satuan pendidikan.  

b. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi harus melakukan analisis biaya operasional 

pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan 

perguruan tinggi.  

c. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian 

standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.  

d. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi harus mengupayakan pendanaan pendidikan 

tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.  

e. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan 

prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam 

rangka peningkatan kualitas pendidikan.  

f. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan 

melaksanaan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses 

sampai pada level program studi.  
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g. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi wajib menyusun program kerja dan anggaran 

tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 

yang berpedoman pada standar biaya operasional.  

h. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian 

standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.  

i. BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar 

biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, 

jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau 

kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta  

j. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan 

prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam 

rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.. 

 

6. Strategi Pelaksanaan Standar 

 

a. IBM Bekasi mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar. 

b. IBM Bekasi mengoptimalkan alumni dan filantropis. 

c. IBM Bekasi optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar 

pembiayaan. 

 

7. Indikator Ketercapaian Standar 

 

a. Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Capaian 

Rata-rata DOP (Dana Operasional 

Pendidikan) pendidikan per 

mahasiswa per tahun (dalam juta 

rupiah) 

DOP ≥ 20 juta 

Rata-rata dana penelitian dosen 

(DPD) per tahun 
DPD ≥ 10 juta 

Rata-rata dana PKM dosen 

(DPKMD) per tahun dalam 3 

tahun terakhir 

DPkMD ≥ 5 juta 
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Kecukupan dana untuk menjamin 

pengembangan caturdharma 

Dana dapat menjamin keberlangsungan 

pengembangan caturdharma 3 tahun terakhir 

serta memiliki kecukupan dana untuk rencana 

pengembangan 3 tahun ke depan yang 

didukung oleh sumber pendanaan yang realistis 

 

b. Indikator Kinerja Tambahan 

Indikator Kinerja Tambahan Target Capaian 

Ketersediaan dokumen 

pengelolaan dana perencanaan 

penerimaan, pengalokasian, 

pelaporan, audit, monev dan 

pertanggung jawaban kepada 

pemangku kepentingan 

100% 

Ketersediaan pedoman penetapan 

biaya pendidikan mahasiswa yang 

melibatkan stakeholder internal 

100% 

Implementasi kebijakan 

pembebasan biaya mahasiswa 

yang berpotensi secara akademik 

tetapi kurang mampu secara 

ekonomi 

≥ 80% dosen 

Alokasi biaya investasi 

pendidikan 
≥ 20 – 30 % setiap tahunnya 

 

 

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar 

 

a. Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain 

seperti pedoman, juknis dan uraian tugas, khususnya yang berkaitan dengan aspek 

pembiayaannya. 

b. SOP penyusunan anggaran. 

c. SOP Monev pelaksanaan anggaran pendidikan. 

d. SOP Audit Keuangan 
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