
Pendapatan, Pembiayaan, dan Beban Pembelajaran 

Paragraf 1 

Pendapatan 

Pasal 120 

(1) Yayasan Serba Bakti menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi 

oleh Institut yang dialokasikan dalam APBI.  

(2) Selain dana yang dialokasikan dalam APBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pendapatan Institut juga dapat berasal dari: 

a. Seluruh Kegiatan Insidental Institut, fakultas dan lembaga  

b. Masyarakat;  

c. Hibah;  

d. Kerja sama tridharma perguruan tinggi;  

e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.  

(2) Pendapatan Institut dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan penghasilan Institut yang dikelola secara otonom, transparan, dan 

akuntabel.  

(3) Pendapatan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan 

penerimaan non murni. 

(4) Pendapatan Institut berupa biaya pendidikan ditentukan berdasarkan standar 

satuan biaya operasional menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

dengan memperhatikan kemampuan Mahasiswa, orangtua Mahasiswa, atau pihak 

lain yang membiayainya.  

(5) Pendapatan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dikelompokkan berdasarkan jenisnya yaitu: a. pendapatan murni (terikat); dan b. 

pendapatan non murni (tidak terikat).  

(6) Selain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Institut dapat 

menerima pendapatan melalui Hibah dari Pemerintah Pusat dan Daerah  

 

Pasal 121 

Pendapatan Institut yang berasal Pemerintah harus dimasukkan ke dalam APBI dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. jika hibah pemerintah menuangkannya dalam bentuk subsidi, hibah, bantuan, atau 

sumbangan, maka dituangkan dalam APBI sebagai anggaran pendapatan; dan  



b. program dan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari hibah pemerintah harus 

dimasukkan ke dalam APBI sekaligus sebagai anggaran pendapatan Institut dan 

anggaran pengeluaran program dan kegiatan. 

 

Paragraf 2 

Pembiayaan 

Pasal 122 

(1) Pendapatan Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2)  

digunakan untuk membiayai beban operasional Institut berupa:  

a. pemenuhan kepentingan peserta didik;  

b. pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;  

c. peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pengajaran; dan  

d. pelaksanaan tugas Senat; dan  

e. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Beban operasional Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 

APBI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Paragraf 3 

Beban 

Pasal 123 

Institut wajib mengalokasikan beban untuk program tridharma perguruan tinggi dengan 

proporsi sesuai dengan kebijakan Institut yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan Serba 

Bakti.  

 

Bagian Ketiga 

Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 124 

(1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, 

transparan, dan akuntabel.  

(2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sumber dananya 

berasal dari APBI mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan.  



(3) Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang sumber dananya bukan berasal dari APBI ditetapkan oleh Rektor dengan 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 


