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Tentang

SISTEM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA DI STFT WIDYA SAS.\\{

KETUA STFTWIDYA SASANA

l:nimbang:

- Bahwa demi terjaminnya keberlangsungan proses pembelajaran untuk mencapai visi misi STFT

Widya Sasana maka perlu mengatur adanya sistem pengelolaan prasarana dan sarana 1'ang

dimiliki;
- Bahwa sistem pengelolaan prasarana dan sarana itu perlu dirumuskan dalam sebuah pedoman;

lengingat:

.. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
L Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

Pengelolaan Perguruan Tinggi;

-i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 20i5 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
;. Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana tahun 2018;

MEMUTUSKAN

llenetapkan:
:,:satu: menerbitkan Pedoman tentang sistem Pengelolaan prasirana dan sarana di STFT

Widya Sasana
:.:dua: memberlakukan Pedoman tentang sistem Pengelolaan prasarana dan sarana di

STFT Widya Sasana demi menunjang terselenggaranya proses penyelenggaraan

pendidikan (pembelajaran) berjalan dengan tertib, terarah, terencana dan dapat

dipertanggungj awabkan.
:.:tiga: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Dan apabila terjadi kekeliruan di kemudian

hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Program Strata Satu Filsafat Keilahian
Status Terakreditasi "A"

Ditetapkan di: Malang
ggal: 1lebruari 2018

ft.Tr. F.X. Eko Armada Riyanto
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1. Latar belakang

STFT Widya Sasana adalah sebuah lernbaga pendidikan tinggi yang berlugas untuk menjalankan

fungsi Tri, Darma Perguruan Tinggi. Tridarma dimaksud adalah berfungsi sebagai lembaga

penyelen ggara dalam pendidikan dan pengaj aran, penelitian, serta pengabdian kepada

masyarakat. Untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi diperlukan:

( I ) tuj uan yang j elas

(2) Rencana mutu keluaran dar-r perkiraan outcomes

(3) Proses pendidikan

(4) Input

(5) Sumber daya, dan

(6) Prasarana dan sarana

Sejalan dengan penentuan "tujuan yang jelAs", maka Ketua STFT Widya Sasana telah

ineuetapkan visi dan misi STFT yakni visinya adalah: "Menjadi komunitas akademik pencerah

budi dan hati, pembentuk calon pemimpin Gereja dan dunia".

Secara ringkas dengan menggllnakan outward lookir-rg, rllntllsalt misi STFT dapat dinyatakan

sebagai berikut: "Menghasilkan lulusan yang urnggr"rl dalanr ilmu Filsafat-teologi dan Prinsip-

prinsip fundamental tata hidup bersama".

--ntuk mencapai visi dan misi di atas, STFT tentu rnemiliki seiunrlah aser cialanr bentuk

frasarana dan sarana fisik, serta non fisik.

Berkaitan dengan prasarana dan sarana fisik, maka STFT perlu mengelola aset tisik tersebut

dengan tepat agar efisien dan efektif serta menunjang kelancaran proses penvelenggaraan

pendidikan di STFT.

.\set fisik STFT dirnaksud terutama dalam ber-rtuk "Prasarana dan Sarana Akademik". Teri;:,.

-,erangkaian fungsi dan tahapan penting dalam manajemen aset fisik berupa prasarana dan sarai-rl,

:3rgllrLlan tinggi. Ada lima (5) tahapan atau alur manaiemen aset fisik prasarana dan sarala

,:kni:



1)Pengadaan dan inventarisasi prasarana dan sarana

2)Audit prasarana dan sarana

3)Penilaian prasarana dan sarana

4)Operasi dan pernelih araan prasarana dan sarana

5)Pengawasan, pengendalian, pengalihan, dan pengl-rapusan prasarana dan sarana.

Seluruh tahap atau alur di atas sangat penting diimplen-rentasikan , agar seluruh prasarana dan

sarana dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai tujuannya. Karena urgensi seluruh tahap dimaksud.

tnaka STFT pentir-rg melaksanakan tahap demi tahap tersebut secara menyeluruh dan utuh. Di

dalam buku ini disajikan rnengenai "Manaiemen Prasarana" khususnya: pengadaan barang dan

iasa, inventarisasi, legal audit, penilaian, operasi, pemeliharaan, pengawasan, pengalihan. dan

penghapusan prasarana serta sarana di lingkungan STFT.

2. Tujuan Buku Pedoman

\lemberikan panduan utama bagi pimpinan tertinggi STFT program studi, kepala bagian, dan

kepala unit dalam hal pengadaan barang dan jasa. inventarisasi. legal audit. penilaian, operasi.

pen-reliharaan, pengawasan. pengalihan. dan penghapusan prasarana serta sarana di lingkur-rgar-r

STFT. Buku ini pula diharapkar-r dapat membantu parapelaksan;i peneeltrlaan prasarana dan

sarana akademik, bagi para pelaksar-ra teknis serta para peltqgllna fasrlitas rrsik L.enrna SPJI

lingkungan STFT.

Tujuan rancangan implementasi dari rnanajemen prasarana dan sarirnii inr ;j;,;.. -. .,..:.

1) Memudahkan setiap organisasi atau unit penatausahaan prasana da:i -i;r'-..'-:. :,..-...

mencapai tr-rjuan dan fur-rgsi penatausahaan prasarana dan saralta bersang^.,t;.1

2) Melakukan monitoring, pengecekan dan pengawasan dar-r er aluasi Se C;lr;r Sig-,r'-:

tepat dan akurat terhadap nilai,.iumlah. keberadaan dan kemanfaatan prasarana serl;

sarana, oleh organisasi penatausahaan dari tingkat paling atas ke yang paling rendah.

3) Meminimumkan waktu, tenaga dan biaya dalam penatausahaan prasarana dan sarana

termasuk n-rer-rghindari adanya penyimpangan dalarn penatausahaan prasarana dan

sarana.

4) Meningkatkan efektivitas pemanfaatan dan nilai (value) prasarana dan sarana.

t



a. Sasaran

Sasaran buku ini adalah para Ketua, pelaksana, dan seluruh staf yang ber-tanggllng jawab

dan terkait dengan fur-rgsi pengadaan barang dan jasa, inventarisasi, legal audit, serta

penilaian prasarana dan sarana di STFT. Artinya target pengguna sistem ini adalah unit-unit

piflata usahaan prasarana dan sarana yang terdiri dari unit-unit tingkat pendukung.

l.1. Pengertian

Sebagaimana dipahami dalam perkembangan manajemen aset terkini, bahwa aset itu secara

Lltllum dapat berupa aset berwujud dan tidak berwu.jr-rd. Berkaitan dengan esensi yang perlu

Jisajikan dalam buku ini, maka isi br.rku ini hanya memaparkan mengenai aset berwujud

tangible assets) saja. Selain itu berkenaan dengan implementasi alur manajemen aset perguruan

:inggi di lingkungan STFT. maka paparan fokus pada aset pergurllan tinggi atau aset-aset

iampus (campus assets). Istilah aset flsik dalam perglrrLlan tinggi identik depgan prasarana dan

sarana akademik. Karena itu pada buku ini akan meltggllnakan istilah "Manaj emen Aset

Prasarana dan Sarana"

-stilah ini lebih Lllrlum digunakan di lingkungan sekolah tinugi. Secara LlprLrpr prasarala

.,kademik meliputi dua jenis yakni:

Prasarana bangunan

Prasarana umum

.\da pun sarana akademik mencakup:

1. Sarana pernbelajaran

2. Sarana sumber belajar

Uniuk mendekatkan pada fungsi perguruan tinggi sebagai proses aktivitas akademik.

maka dalam buku ini akan lebih sering menggunakan istilah "prasarana dan sarana

akademik". Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau

usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.

4



Prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelon-rpok:

1. Prasarana bangunan.

Mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, rLrang kantor,

ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang

internet, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti IJKS. pusat pelayanan mahasiswa.

prasarana olahraga.

2. Prasarana umum

Berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, tempat parkir.

taman.

Sarana dalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alatlmedia dalam mencapai maksud atau

tr"riuan. Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai

kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam rnenjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu

dan relevansi hasil produk dan layanannya.

Berdasarkan jenisnya sarana akademik dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:

Sarana pembelajaran

Sarana surnber belajar

Sarana pendukung
rn

Sarana pembelaj aran mencakup:

( I ) sarana untuk melaksanakan proses pembelaiaran sebagai kelengkapan di ruans kelas- anrara

lain meja tulis, kursi, podium tulis manual-spidol, LCD-pointer, laptop/note book. microphone-

Personal Computer/Desk Top, bahan habis pakai, CCTV, wifi dan peralatan elektronik

sejenisnya;

l) peralatan laboratoriltm, sesuai jenis laboratorium masing-masing progrant st11di. ripir-

-rnit/biro pelayanan, lernbaga, pusat-pusat studi. dan pusat-pusat layanan. Sarana sumber belaiar

-erdiri dari buku teks, jurnal, tr-rajalah, circular. buletin, lembar informasi. internet, audio visual.

JD.ROM.

1)

2)

3)



Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Sarana

pendukungmencakup peralatan dan perlengkapan perkantoran, meja dan kursi perkantoran, alat

dan perlengkapan percetakan, peralatan rumah tangga, alat-alal transportasi, meja dan kursi

rapat, peralatan pertemuau antara lain me.ia dan kursi. audio visr-ral (misal sound system. LCD.

Laptop), panggung dan podium, camera, peralatan listrik, peralatan dan perlengkapan kegiatan

keagamaan.

2.2. Ruang Lingkup

Aset fisik dalam bentuk prasarana dan sarana akademik sangat beragam sebagaimana disebutkan

di atas. Berikut ini disajikan rLlang lingkup mengenai pengaclaan barang dan .iasa. inventarisasi.

legal audit, penilaian, operasi, pemeliharaan, pel-lgawasau, pengalihan, dan pepgliapusap

prasarana serta sarana di lingkungan STFT.

3. Pengadaan Barang

.Tasa Pengadaan barang dan jasa STFT adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh

Yayasan Widya Sasana maupLrn sumbangan dari Dikti dan pihak lain.

\lanual Mutu Sarana dan Prasarana clibiayal oleh luar STFT. L'.,aik \als..Jilaksapakap secara

srvakelola oleh srFT maupun oleh penyedia barang/jasa.

Kegiatan pengadaan barangljasa adalah seluruh kegiatan yang dilakgkan p:i:.. :-:s.j::.. ..-..----
barang/jasa diserahkan kepada pihak penggllna. Setiap pengadaan halis r: i1.3.-.-..-.. ::..-.: :
pengadaan barang dan jasa adalah:

1) Efisien

2) Efektif

Transparan dan terbuka

Adil/tidak diskriminatif

3)

4)

5) Akuntabel



Yang dimaksud barang dan jasa dalam prengadaan di STFT adalah yang

barang danjasa berikut ini:

a. Barang adalah benda dalam berbagai benruk dan uraian, yang meliputi

setengah jadi, barang jadi/peralatan- )-ang spesifikasinya ditetapkan oleh

panitia atau petugas pengadaan barang dan jasa.

memenuhi batasan

bahan baku, barang

pengguna dan pihak

b. Jasa adalah jasa pemborongan dan jasa konsultasi.Klasifikasi sistem pengadaanbarang dan

j asa terbagi menj adi :

Sistem pengadctan bcrrcrng rutin.

Sistem pengadaan barang rutin adalal-r sistem yang mengatur pengadaanbarang.yang dilakukan

secara rutin berdasarkan kebutuhan pengusul dari unit kerja meliputi; ATK, kebr"rtr"rhan barang

laboratorium, inventaris, kebutuhan pemeliharaan alat dsb. i

Sistem pengadaan barang khusus.

Sistem pengadaan barang khusus adalal-r sistem yang mengatur pengadaan barang yang spesifik

berdasarkan kebutuhan -uring-Lasing pengusul dari unit kerja meliputi barang barang hidup

( b i o I o gy material), baran g-baran g b erbahay a (hazar d materi al ).

Sistent pengadaan barang lerb atas.

Sistem pengadaan barang terbatas adalah kebutuhar-r pengadaan yang benar-benar nrendesak dan

terbatas yang harus segera dilakukan.4. Sistem pengadaan jasa konsultasi. Sistem pengadaan i asa

konsultasi adalah kebutuhan pengadaan jasa yang melibatkan tenaga al-rli.

4. Inventarisasi Prasarana dan Sarana

Inventarisasiprasarana dan sarana adalah kegiatan mengidentifikasi kualitas dan kuantitas

prasarana serta sarana secara fisik dan secara yuridis/legal.



Dengan demikian ada dua aktivitas penting dalam inventarisasi aset yakni:

l) Inventarisasi prasarana dan sararla secara fisik

2) Inventarisasi prasarana dan sarana secara yuridis/legal

Inventarisasi aspek fisik adalah pengidentifikasian atau penetapan antara lain lokasi,, alamat, site

(posisi, letak, susunan) bentuk, ukuran, luas, warna, volume. jumlah, jenis, macam dan ciri khas

lainnya dari objek yang diinventarisasikan sebagai prasarana dan sarana di STFT.

Adapun inventarisasi aspek yuridis/legal adalah pengidentifikasian atau penetapan antara lain

mengenai status, penguasaan, masalah legalitas yang dirniliki, batas-batas akhir penguasaan atas

sebuah objek yang diinventarisasikan sebagai prasarana dan sarana akademik STFT.

Ada beberapa tugas dan aktivitas utama dalam inventarisasi prasarana dan sarana akademik

yakni:

1) Penentuan objek yang akan diinventarisasi

2) Melaku[an pendataan

3) Pengelompokkan atau kategorisasi

4) Pengkodefikasian atau labeling

5) Pembukuan dan pengadministrasian

6) Pelaporan hasil inventarisasi

7) Serah terima dari BSPkepada r"rnit keria pengguna

Kelima aktivitas di atas dilakukan terhadap semua objek sebagai prasarana.

5. Legal Audit Prasarana dan Sarana

Legal audit prasarana dan sarana adalah serangkaian aktivitas kerja yang mencakup pengauditan

bagi status prasarana dan sarana, sistem dan prosedur penguasaan, sistem dan prosedur



pengalihan, pengidentifikasian adanl'a indikasi permasalal-ran legalitas atau aspek yuridis,

pencarian solusi untuk mernecahkan masalah legalitas yang terjadi atau terkait dengarr

penguasaan dan pengalihan prasarana sefia sarana fisik.

Aktivitas dalam legal audit prasarana dan sarana (PS) n-relipr"rti:

1) Pemilihan objek/PS yang akan diaudit

2) Mengidentifikasi status PS

3) Menelusuri sistem dan prosedur penguasaan PS

4) Pengidentifikasian sistem dan prosedur pengalihan PS

5) Pengidentifikasian adanya indikasi permasalahan legalitas atau aspek yuridis seluruh PS

6) Pencarian solusi urrtuk memecahkan masalah legalitas yang terjadi atau terkait dengan

penguasaan dan pengalihan PS

l) Pengadrriinistrasian dan pelaporan hasil audit PS

Semua rangkaian aktivitas audit di atas dilakukan terl-radap seluruh PS yang ada di lingkungan

STFT.

Kegiatan legal audit perlu dilaksanakan bagi PS baru rrau pun lama. Legal audit juga perlu

dilakukan secara berkala dalam interval waktu tertentu bagi semua PS yang telah ada guna

memperkuat dan menjaga keabsal-rar-r status pengLrasaan dan/atar-r penrilikan serta hak dan

kewajiban yang melekat atas PS bersangkutan.

6. Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Pemeliharaan prasarana dan sarana STFT adalah kegiatan menjaga dan memperbaiki seluruh

bentuk prasarana dan sarana (PS) agar dapat dioperasikan dan berfungsi sesuai harapan. Menjaga

berarti "melindungi dan mempertahankan" agar PS tetap berada dalam kondisi yang siap

dioperasikan. Ada pun memperbaiki berarti melakukan upaya atau kegiatan agar PS kembali

j
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:alam kondisi siap dioperasikan karena terjadinya kerusakan, atau karena adanya penurLlnan

r:ualitas PS bersangkutan.

?emeliharaan dimaksudkan untuk menjaga dan memperbaiki PS berikut ini:

I ) Prasarana bangunan

2) Prasarana umllm

3) Sarana pembelajaran

4) Sarana sumber belajar

5) Sarana pendukung Pemeliharaan dapat dilakukan oleh prrhak dalanr .-l;ir.r b:::;:r-.:-,. *

lingkungan STFT, dilaksanakan berternpat di luar dan oleh pihak luar STFT.;i:.:,.

dilaksanakan oleh pihak luar dengan bertempat di dalarn lingkungan STFT.

Sebuah pemelih ar aan mencakup kegiatan :

I ) Pengajuan permohonan
I

2) Pemeriksaan (pengecekan) alokasi dana

3) Perneriksaan lapangan

4) Penyusunan RAB

5) Verifikasi RAB

6) Pemberian persetujuan Bagian Keuangan

7) Pelaksanaan pemeliharaan

B) Pembuatan laporan
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7 . Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan berarti Biro Prasarana dan Sarana memberikan perhatian pada PS: "apakah seltrn:.l

PS STFT dikelola sesuai atau ticiak dengalt peratllran", sedangkan mengendalikan berarti BPS

nrengatur agar seluruh PS dikelola sesuai peraturan. Pengawasan dan pengendalian tlreuiadi snt-r

fungsi kegiatan yang saling berkaitan dan berada dalam tanggur-rg jawab serta \\'e\\.ellang BPS.



LAMP!RAN

PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA

Prasarana

6.3.1 Data ruang kerja dosen tetap

6.3.2 Data fasilitas internet

6 .3 .3 Data prasar ana lain y ang menunj ang (misal ny atempat olah raga,

ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik)

6.3.4. Data prasarana lain yang menunjang (misaln)'a tempat olah raga,

ruang bersamaz ruang himpunan mahasisu'a, poliklinik t



6.3 Prasarana

6.3.1 Tuliskan data ruang kerja dosen tetap dengan mengikuti format tabel berikut:

6.3.3 Tuliskan data prasarana lain yang menunjang (misainya tempat olah raga, ruang
bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik) yang dipergunakan pS
dalam Broses belajar mengajar dengan mengikuti format tabel berikut:

Ruang Kerja Dosen Jumlah Ruang Jumlah Luas (m2)

(1) (2t (3)
Satu ruang untuk lebih dari 4 dosen (a)
Satu ruang untuk 3 - 4 dosen 4 (b) 98,63
Satu ruang untuk 2 dosen 2 (c) 30,96
Satu ruang untuk 1 dosen (bukan
pejabat struktural)

3 (d) 46,44

Total t) 176,03

Bandwith Internet keseluruhan yang tersedia sebesar 7 Mbps dan dibagi:
UntukDosen :7Mbps
UntukPegawai :5Mbps
UntukMahasiswa :4Mbps
UntukPerpustakaan : 4Mbps
UntukTamu :3Mbps

No. Jenis Prasarana Jumlah
Unit

Total
Luas
(m2)

Kepemilikan Kondisi
Utilisasi

(Jam/Minggu)SD SW Terawat Tidak
Terawat

(1) (21 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (e)
1 I(antor Sekretariat

A.z-A
I 16,49 V V 7)am/6hari

l<erja
2 Ruang kuliah:

- A.r-F
- A.:-G
- A.:-H
- A.+-D

1

I

I

1

6t,t3

:>&,z4
64,8o

44,73

v
V

v
V

7 jam / 6 hari
kerja

3 Ruang diskusi,
seminar, rapat
- A.z-l(
- A.r-D
- A.+-F
- A.+-I
- Auditorium
- I(apel (A.+-G)

I
1

t
1

I
1

2o,88

54,94
22,26
tt9,o4
6o6,72

94,5

V

V

V

V

v

v
v
v
V

- t:- h -:-'r lq.r.

l. ^ -: -

4 Laboratorium
C.r-D 1 7o'4 v v

Tiami6hari
kerja

5 Perpustakaan
terdiri atas:
C.r-F
Seminari Tinggi
CM, unit Depaul

1

I
395'

94,o8
v
V

Tiam/6hari
kerja

6.3.2 Jelaskan ketersediaan tempat kerja dan fasilitas internet (bandwidth)
program maqister.

untuk mahasiswa



Seminari Tinggi
SVD
Seminari Tinggi
Diosesan
Seminari Tinggi
SMM
Seminari Tinggi
Karmel Rajabasa
Seminari Tinggi
I(armel Talang
Biara CP

Biara CDD
Biara OSM

I

I

1

1

1

1

I
I

t20

r89,52

9o

36

175

58.r4
42

v

v

v

V

v

v
v
v

7 jam / 6 hari

Keterangan: SD = wl

6'3'4 Tuliskan data prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang
bersama, ruang himpunan mahaiiswa, poritrrtnit) denjan mengikuti format tabelberikut:

Keterangan:
sD = Milik PT/fakurtas/jurusan sendiri; sw = sewa/Kontrak/Kerjasama.

No. Jenis Prasarana
Penunjang

Jumlah
Unit

Total
Luas
(m2)

Kepemilikan Kondisi
Unit Pengelola

SD SW Terawat Tidak
Terawat

(1) (21 (3) (4) (5) (71 (8) (s)
1 Ruang Forum

D.r-H I tt,z8 V v
2 Ruang UI(S

D.r-F I 11,32 V v
3 Lapang3n Bola Basket 3 420 v v SVD, CM,

Karmel
4 Lapangan Bulu Tangkis 4 8r,o48 v v SVD
5 Lapangan Bola Voli 3 16z V V SVD, CM,

I(armel
6 Lapangan Futsal 3 420 V v SVD, CM,

Karmel
7 Lapangan Sepak Bola ^t r4.z8o V v Praja, CP
B Meja Pingpong 4 8,38 v SVD, CM,

Karmel

6 Ruang Media
B.r-B I 6o V v


