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1. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup 

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. 

Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya 

manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk gaji pendidik 

dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan 

pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung seperti daya listrik, air, 

jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, konsumsi, transportasi, asuransi, 

pajak, dan sebagainya. Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus 

dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan 

berkelanjutan. 

 

2. Landasan Ideal atau Referensi 

Pasal 85 UU No 12 tahun 2012 menyatakan bahwa perguruan Tinggi dapat berperan 

serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma, mis. 

Peluang untuk mendapatkan hibah penelitian, hibah peralatan laboratorium, hibah kegiatan 

kemahasiswaan, kesempatan pelatihan dari PT lain dan lain- lain. Pendanaan Pendidikan Tinggi 

dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan 

kemampuan Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. 

 

3. Rasional 

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan  Stikes Harapan Ibu yakni, terwujudnya perguruan 

tinggi yang unggul dan terdepan di bidang kesehatan di wilayah koopertis wilayah X tahun 2025, jelas 

dibutuhkan dana yang cukup besar. Agar penyelenggaraan pendidikan unggul dan terdepan 

maka penyelenggara PT menyediakan dana Pendidikan yang bersumber dari Anggaran biaya 

operasional, investasi dan personal dari mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya mis. Dari 

biaya pendidikan dari BIDIKMISI dan lain-lain. Perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam 

pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma.  
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4. Pernyataan Isi Standard Mutu dan Indikator Pencapaian 

Standar Mutu Indikator 

Alokasi biaya untuk investasi - Standar minimal biaya investasi ditetapkan melalui Surat 

Keputusan Yayasan 

- Standar minimal biaya pengelolaan tri dharma perguruan 

tinggi adalah 20 juta rupiah/tahun/mahasiswa meliputi : 

pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat 

Alokasi biaya peserta didik 

terhadap biaya pendidikan 

- Besaran biaya yang ditanggung peserta didik ditentukan 

melalui Surat Keputusan ketua Stikes Harapan Ibu, 

selebihnya ditanggung oleh Yayasan dan pendanaan 

lain yang diusahakan oleh Stikes Harapan Ibu dan 

Program Studi 

Keteraturan sistem pembayaran 

gaji, honor dan tunjangan bagi 

tenaga pendidik dan kependidikan 

- Pembayaran gaji, honor dan tunjangan tepat jumlah, dan 

dibayarkan pajak atas penghasilan sesuai aturan yang 

ditetapkan 

- Pembayaran honor diluar gaji pokok dan tunjangan 

jabatan/struktural dibayarkan secara bersamaan masuk 

ke rekening penerima 

Insentif kinerja tahunan - Besarnya ditentukan melalui SK Yayasan 

Jaminan kesehatan  - Tenaga pendidik dan kependidikan menjadi peserta 

Jaminan kesehatan dari BPJS 

Pemotongan dan pelaporan pajak - Laporan dan bukti pembayaran pajak 

Pengelolaan biaya bahan atau 

peralatan pendidikan habis pakai 

- Tersedianya biaya untuk bahan dan peralatan habis 

pakai secara kontinyu untuk proses pendidikan 

Biaya non personil - Biaya non personil tersedia secara kontinyu 

 

5. Strategi Pencapaian 

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk mendapatkan hibah 

penelitian dan pengabdian masyarakat. 
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2. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk mendapatkan 

hibah dari kegiatan ilmiah kemahasiswaan, mis. Hibah PKM. 

2. Melakukan kerjasama dengan PT lain baik dalam maupun luar negeri. 

3. Menyelenggarakan kerjasama dengan stakeholder. 

4. Membuat pedoman tentang cara mendapatkan dana hibah. 

 

6. Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar 

1. Ketua STIKES HI  

2. Ketua Program Studi 

3. Dosen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


