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PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 
Revisi :  Halaman :     I. Visi dan Misi 

a. Visi “Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Mandiri, Profesional dan Berdaya Saing dalam Pengembangan Pendidikan dan pembelajaran Berbasis IT di Tingkat Nasional Tahun 2030” 
 

b. Misi 1. Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran yang Unggul, Mandiri, Profesional dan Berdaya saing, serta berorientasi pada pendalaman pengetahuan pada bidang ilmu pendidikan serta bidang keguruan yang terprogram dan terarah pada program studi yang diselenggarakan. 2. Meningkatkan kegiatan riset ilmiah yang mencerminkan nilai unggul, mandiri, profesional dan berdaya saing yang dapat dipadukan dalam praktek operasional Tri Darma Perguruan Tinggi STKIP Yasika yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah terakreditasi baik lokal, nasional maupun internasional. 3. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki keunggulan, kemandirian, profesional dan daya saing. Sehingga STKIP Yasika Majalengka mampu meningkatkan SDM di masyarakat baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun  internasional. 4. Mengembangkan proses pendidikan dan pembelajaran berbasis IT untuk memudahkan stakeholder memakai dan memanfaatkan produk kependidikan yang dihasilkan STKIP Yasika Majalengka. 5. Membangun networking dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pelaksanaan pengembangan Pendidikan Tinggi yang memiliki keunggulan lebih dan daya saing kuat.  
II. Rasionalisasi 1. Sebagaimana diamanatkan dalam misi STKIP Yasika Majalengka, antara lain “Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran yang Unggul, Mandiri, Profesional dan Berdaya saing, serta berorientasi pada pendalaman pengetahuan pada bidang ilmu pendidikan serta bidang keguruan yang terprogram dan terarah pada program studi yang diselenggarakan”, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, STKIP Yasika Majalengka perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pembiayaan pembelajaran yang diselenggarakan. 2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui penyediaan pembiayaan yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar untuk menghasilkan lulusan yang unggul di bidang pelayanan pendidikan.  
III. Subjek/ Pihak yang Bertanggungjawab 1. Pihak penanggung jawab standar: Ketua 2. Pihak pelaksana standar: Kepala Staff 3. Pihak yang melakukan evaluasi standar: LPM dan Auditor 4. Pihak yang melakukan pengendalian standar: LPM 5. Pihak yang meningkatkan standar: Ketua, Kepala Staff, dan LPM 
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Standar Pembiayaan 
Pembelajaran Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 40 Ayat 1 Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.  
V. Pernyataan Standar 1. Ketua STKIP Yasika Majalengka 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 Ketua STKIP Yasika Majalengka harus membentuk badan pengawas internal bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI). 3. Ketua STKIP Yasika Majalengka dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). 4. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh STKIP Yasika Majalengka harus disosialisasikan oleh Ketua STKIP Yasika Majalengka kepada sivitas akademika untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel. 5. Ketua STKIP Yasika Majalengka dalam penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RKT) STKIP Yasika Majalengka. 6. Ketua STKIP Yasika Majalengka harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan program studi di lingkungan STKIP Yasika Majalengka. 7. Ketua STKIP Yasika Majalengka harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.  8. Ketua STKIP Yasika Majalengka harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan 9. Ketua STKIP Yasika Majalengka harus menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan 10. Ketua STKIP Yasika Majalengka harus menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran tahunan.  
VI. Strategi Pencapaian Standar 1. Ketua membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang pembiayaan pembelajaran sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015; 2. Kepala Staff dibawah koordinasi Wakil Ketua I melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan Standar Pembiayaan Pembelajaran STKIP Yasika Majalengka kepada semua unit terkait, dosen serta tenaga kependidikan, termasuk bagaimana proses monevin pelaksanaan standar terkait akan dilakukan; 3. Kepala Staff melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi Ketua LPM. 
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No Parameter Standar Sasaran/Indikator 1 Ketua STKIP Yasika Majalengka 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. 1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien. 2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya. 2 Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka Ketua STKIP Yasika Majalengka harus membentuk badan pengawas internal bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI). 1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien. 2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya. 3 Ketua STKIP Yasika Majalengka dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). 1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien. 2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya. 4 Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh STKIP Yasika Majalengka harus disosialisasikan oleh Ketua STKIP Yasika Majalengka kepada sivitas akademika untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel. 1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien. 2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya. 5 Ketua STKIP Yasika Majalengka dalam penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RKT) STKIP Yasika Majalengka. 1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien 2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya. 6 Ketua STKIP Yasika Majalengka harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan program studi di lingkungan STKIP Yasika Majalengka. 1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien 2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya. 
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Revisi :  Halaman :    7 Ketua STKIP Yasika Majalengka harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.  1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien. 2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya. 8 Ketua STKIP Yasika Majalengka harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan 1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien. 2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya. 9 Ketua STKIP Yasika Majalengka harus menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan 1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien. 2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya. 10 Ketua STKIP Yasika Majalengka harus menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran tahunan. 1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien. 2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.  

VIII. Dokumen Terkait 1. Pedoman Akademik; 2. Pedoman Keuangan; 3. Statuta; 4. Kalender Akademik; 5. Standar/prosedur lain yang memiliki keterkaitan dengan Standar Pembiayaan Pembelajaran: a. Standar Kompetensi lulusan; b. Standar isi pembelajaran; c. Standar proses pembelajaran; d. Standar penilaian pembelajaran; e. Standar Pengelolaan pembelajaran; f. Standar dosen dan tenaga kependidikan; g. Standar sarana dan sarana pembelajaran; h. Standar lain yang dikembangkan.         
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Revisi :  Halaman :    IX. Referensi 1. Pedoman Akademik; 2. Pedoman Keuangan; 3. Statuta; 4. Kalender Akademik; 5. Standar/prosedur lain yang memiliki keterkaitan dengan Standar Pembiayaan Pembelajaran: a. Standar Kompetensi lulusan; b. Standar isi pembelajaran; c. Standar proses pembelajaran; d. Standar penilaian pembelajaran; e. Standar Pengelolaan pembelajaran; f. Standar dosen dan tenaga kependidikan; g. Standar sarana dan sarana pembelajaran; h. Standar lain yang dikembangkan.  


