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1. Visi dan Misi  VISI: 

Menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris menghasilkan 

tenaga pendidik Bahasa Inggris yang islami dan cerdas emosional 

pada tahun 2022. 

 

MISI: 

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi secara islami sehingga 

menghasilkan lulusan yang cerdas emosional di bidang 

pendidikan bahasa Inggris. 

b. Melaksanakan penelitian yang relevan dengan kebutuhan 

pendidikan dan masyarakat secara islami sehingga 

menghasilkan Peneliti yang cerdas emosional. 

c. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang relevan dengan 

kebutuhan pendidikan dan masyarakat secara islami sehingga 

menghasilkan individu yang cerdas emosional. 

d. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga formal dan non 

formal secara islami dalam menggali dan mengimplementasikan 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan bahasa 

Inggris sehingga pihak terkait mendapat keuntungan 

peningkatan kecerdasan emosional. 

2. Rasionalitas 

Standar 

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 

komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang 

disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Jadi 

dibutuhkan suatu standar yang menjadi acuan dalam penyaluran biaya 

investasi dan biaya operasional di program studi sarjana pendidikan 

bahasa inggris. 

3. Pihak yang 

bertanggung jawab 

untuk mencapai 

Standar Pembiayaan 

Pembelajaran 

1. Kepala Program Studi 

2. Dosen pengampu 

3. Mahasiswa 

4. Pemangku kepentingan yang relevan (BAAK dan Stakeholder) 

4. Definisi Istilah 1. Biaya investasi adalah  merupakan bagian dari biaya pendidikan 

tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan 

dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi 

2. Biaya operasional adalah merupakan 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 
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5. Pernyataan Isi   

Standar Pembiayaan 

Pembelajaran 

1. 10% dari biaya investasi digunakan untuk pengadaan sarana dan 

prasarana program studi sarjana pendidikan bahasa inggris 

 

2. 10% dari biaya investasi digunakan untuk pengembangan dosen 

program studi sarjana pendidikan bahasa inggris 

 

3. 10% dari biaya investasi digunakan untuk pengembangan tenaga 

kependidikan program studi sarjana pendidikan bahasa inggris 

 

4. Gaji pokok dosen tetap program studi sarjana pendidikan bahasa 

inggris ditetapkan sebesar Rp 1.600.000,- perbulan dengan beban 

kerja dosen 12 sks perminggu 

 

5. Upah dosen tetap program studi sarjana pendidikan bahasa inggris 

yang memiliki lebih dari 12 sks perminggu ditetapkan sebesar Rp 

50.000,- perpertemuan 

 

6. Upah dosen tidak tetap program studi sarjana pendidikan bahasa 

inggris ditetapkan sebesar Rp 50.000,- perpertemuan 

 

7. Gaji pokok tenaga kependidikan program studi sarjana pendidikan 

bahasa inggris ditetapkan sebesar Rp 800.000,- perbulan 

 

8. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan biaya 

operasional pembelajaran sebesar Rp 5.000.000,- per semester 

 

9. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan biaya 

operasional tidak langsung sebesar Rp 3.000.000,- per semester 

 

10. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan biaya 

kuliah sebesar Rp 2.700.000,- pertahun permahasiswa 

 

Standar Turunan: 

Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan biaya 

kuliah mahasiswa dapat dicicil selama 3 kali dengan rincian: 

 40% saat daftar ulang 

 30% saat sebelum UAS semester ganjil 

 30% saat sebelum MID semester genap 

 

11. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan biaya 

pendaftaran mahasiswa baru sebesar Rp 250.000,- permahasiswa 

 

12. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan biaya 

registrasi transfer mahasiswa sebesar Rp 300.000,- permahasiswa 
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13. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan biaya 

konversi mahasiswa transfer sebesar Rp 500.000,- permahasiswa 

 

14. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan biaya 

pembangunan mahasiswa baru sebesar Rp 500.000,- permahasiswa 

 

15. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan biaya 

kaos olahraga mahasiswa baru sebesar Rp 100.000,- permahasiswa 

 

16. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan biaya 

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) mahasiswa baru sebesar Rp 

150.000,- permahasiswa 

 

17. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan biaya 

praktek komputer mahasiswa baru sebesar Rp 150.000,- 

permahasiswa 

 

18. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan biaya 

PKKMB mahasiswa baru sebesar Rp 150.000,- permahasiswa 

 

19. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan biaya 

Jas Almamater mahasiswa baru sebesar Rp 175.000,- 

permahasiswa 

 

20. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan biaya 

Asuransi mahasiswa baru sebesar Rp 100.000,- permahasiswa 

 

21. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan biaya 

ujian akhir semester mahasiswa sebesar Rp 25.000,- permahasiswa 

permata kuliah 

 

22. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan biaya 

semester pendek sebesar Rp 200.000,- permahasiswa per mata 

kuliah 

 

23. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan biaya 

micro teaching sebesar Rp 100.000,- permahasiswa 

 

24. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan biaya 

PPL sebesar Rp 1.300.000,- permahasiswa 

 

25. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan biaya 

Ujian Komprehensive sebesar Rp 250.000,- permahasiswa 
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26. 30% dari total biaya Ujian Komprehensive diserahkan ke kas 

Universitas 

 

27. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan biaya 

Pembimbing Skripsi sebesar Rp 1.200.000,- permahasiswa 

 

28. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan biaya 

Seminar Proposal sebesar Rp 350.000,- permahasiswa 

 

29. 30% dari total biaya Seminar Proposal diserahkan ke kas 

Universitas 

 

30. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan biaya 

Sidang Munaqosah sebesar Rp 1.300.000,- permahasiswa 

 

31. 30% dari total biaya Sidang Munaqosah diserahkan ke kas 

Universitas 

 

32. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan biaya 

Wisuda sebesar Rp 2.500.000,- permahasiswa 

 

33. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan biaya 

Toga sebesar Rp 150.000,- permahasiswa 

 

34. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan biaya 

Jilid Skripsi sebesar Rp 450.000,- permahasiswa 

 

35. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris menetapkan upah 

dosen penasehat akademik sebesar Rp 200.000,- perbulan 

 

36. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris mempunyai 

sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

37. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris melakukan 

analisis biaya operasional program studi sebagai bagian dari 

penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi 

yang bersangkutan 

 

38. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris melakukan 

evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan 

tinggi pada setiap akhir tahun anggaran 
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39. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris mengupayakan 

pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya 

pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, antara lain: 

 hibah; 

 jasa layanan profesi dan/atau keahlian; 

 dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau  

 kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta 

 

40. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris 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. Biaya investasi dialokasikan sesuai dengan kebutuhan 

2. Biaya operasional dialokasikan sesuai dengan kebutuhan 

3. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris mensosialisasikan 

standar pembiayaan pembelajaran kepada Mahasiswa 

4. Program studi sarjana pendidikan bahasa inggris mengikuti 

berbagai kegiatan untuk mendapatkan biaya di luar biaya 

pendidikan 

7. Indikator 

Ketercapaian Proses 

Pembelajaran 

1. Biaya investasi dialokasikan dengan baik 

2. Biaya operasional dialokasikan dengan baik 

3. Mahasiswa membayar sesuai dengan yang ada di standar 

pembiayaan mahasiswa 

4. Prodi mendapatkn berbagai jenis dana di luar biaya pendidikan 

5. Tersedianya kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam 

menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan 

8. Dokumen terkait 

Pelaksanaan Standar 

Pembiayaan 

Pembelajaran 

1. Buku Saku Mahasiswa 

2. RAB 

3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi keuangan 

4. Dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang 

sumber dana lain 

9. Referensi 1. UU No. 20 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

2. Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi 

3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang SN DIKTI 

 


