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1. Visi dan Misi UM 

Pontianak 

Visi UM Pontianak 

Tahun 2020 Menjadi Universitas Unggul Dalam 

Pengembangan Iptek, Seni dan Sumberdaya Manusia 

Berdasarkan Nilai-Nilai Ke-Islaman untuk 

Kesejahteraan Ummat 

 

Misi UM Pontianak 

(1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, 

penelitian serta pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional sesuai nilai-nilai keislaman. 

(2) Memajukan dan mengembangkan iptek dan seni 

sesuai tuntutan perubahan atau perkembangan 

zaman. 

(3) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia, dosen dan karyawan, untuk 

menghasilkan lulusan yang mempunyai jiwa 

kemandirian dalam berbagai ilmu pengetahuan, 

keahlian, teknologi dan seni. 

(4) Membangun pusat-pusat keunggulan (centre of 

excellence) sesuai kompetensi yang dimiliki dan 

unggulan strategis daerah. 

(5) Menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan 

stakeholders ditingkat daerah dan pusat, 

masyarakat, industri dan dunia usaha baik lokal, 

regional, nasional maupun internasional. 

2. Rasional Standar 

Pembiayaan 

Pembelajaran 

Pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk 

kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan 

seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan 

tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi 

tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan 

saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan 



pengabdian kepada masyarakat, serta untuk 

menunjang kegiatan mahasiswa kesejahteraan dosen, 

dan tenaga kependidikan. Dengan pertimbangan hal-

hal tersebut maka Universitas Muhammadiyah 

Ponntianak  menetapkan standar pembiayaan. 

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Mencapai Isi 

Standar Pembiayaan 

Pembelajaran. 

1) Rektor sebagai pimpinan universitas 

2)  Dekan sebagai pimpinan fakultas 

3) Ketua program studi sebagai pimpinan program 

studi  

4) Ketua lembaga atau unit-unit lainnya 

4. Definisi Istilah 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 adalah bagian 

dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan 

sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan 

tenaga kependidikan pendidikan tinggi. 

3) 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. 

5. Pernyataan Isi Standar  

Pembiayaan 

Pembelajaran 

1) Rektor, dekan, ketua program studi, ketua lembaga 

atau unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna 

anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran 

dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus 

berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, 

transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.  

2) Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan 



agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, 

maka rektor harus membentuk badan pengawas 

internal universitas bidang keuangan atau disebut 

dengan Satuan Pengawas Internal (SPI).  

3) Rektor, dekan, ketua program studi, ketua lembaga 

atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan 

keuangan harus berdasarkan pada: Rencana 

Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), 

Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sumber dan 

jumlah dana yang dikelola oleh universitas harus 

disosialisasikan kepada sivitas akademika 

Universitas Muhammadiyah Pontianak untuk 

menjamin adanya pengelolaan dana yang 

akuntabel. 

4) Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing 

unit kerja harus mengacu pada program-program 

yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan 

(RAKERTA) Universitas Muhammadiyah 

Pontianak.  

5) Universitas harus mempunyai prosedur dalam 

penyusunan anggaran yang memperhatikan 

masukan dari tingkat fakultas, program studi 

sehingga memungkinkan adanya subsidi silang 

dalam pengembangan fakultas, program studi di 

lingkungan Universitas Muhammadiyah Pontianak.  

6) Universitas harus mempunyai prosedur pencairan 

anggaran yang mampu mendukung kelancaran 

pelaksanaan setiap kegiatan yang telah 

direncanakan secara baik dan berkualitas.  

7) Universitas harus menetapkan alokasi biaya 

investasi dari total anggaran tahunan  



8) Universitas harus menetapkan alokasi biaya operasi 

dari total anggaran tahunan  

9) Universitas harus menetapkan alokasi biaya 

personal dari total anggaran tahunan 

10)  Badan penyelenggara perguruan tinggi atau 

perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan 

pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar 

sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang 

diperoleh dari mahasiswa.  

11)  Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara 

lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau 

keahlian; c. dana lestari dari alumni dan 

filantropis; dan/atau d. erja sama kelembagaan 

pemerintah dan swasta.  

12) Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, 

mekanisme, dan prosedur dalam menggalang 

sumber dana lain secara akuntabel dan transparan 

dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan 

6. Strategi Pelaksanaan 

Standar Pembiayaan 

Pembelajaran 

1) Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi 

yang baik dengan seluruh fakultas, lembaga dan 

unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, 

pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh 

penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.  

2)  Pimpinan universitas melalui satuan pengawas 

internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan 

melakukan fungsi pengawasan dan audit internal 

keuangan. 

3) Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, 

diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan 

optimalisasi penerimaan. 

7. Indikator 

Ketercapaian Standar 

1) Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran 

dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara 



Pembiayaan 

Pembelajaran 

efektif dan efisien.  

2) Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek 

pembiayaannya. 

8. Dokumen Terkait 

Dengan Pelaksanaan 

Standar Pembiayaan 

Pembelajaran 

1) Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan 

dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang 

berkaitan dengan aspek pembiayaannya.  

2) Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang 

terkait dengan pembiayaan 

9. Referensi 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 

2) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

3) Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016 

4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi Tahun 2017 

 

 

 


