
                                    
 
 
 

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ELEKTRONIKA DAN KOMPUTER 

Nomor : SKEP/88/XII/2011 

Tentang 

Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana STEKOM 

 

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan 
Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta 
Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang 
Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana di 
lingkungan STEKOM PAT diperlukan dokumen 
Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

 : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 
Tahun  2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan 

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan  Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia  Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

g. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia  

Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program 

Studi dan Perguruan Tinggi 

h. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia  

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi; 

 
 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan   

Pertama : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Elektronika dan 
Komputer PAT tentang Pengelolaan Sarana dan 
Prasarana menjadi Dokumen yang Sah dan dilegalkan 



di lingkungan STEKOM PAT 

 

 

Kedua 

 

 

: 

 

 

Dokumen Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana 
yang tercantum dalam lampiran ini  menjadi acuan dan 
tolok ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai 
STEKOM PAT dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait 
Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 

Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam 
keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan 
sebagaimana mestinya 

 

 

Ditetapkan di Semarang 
Pada Tanggal     Desember 2011 
 
 
 
 
 
 

Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, M.M. 
                                                                                                               NIP/NIK 14.02.003                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB I 
SISTEM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 

 
Bagian 1 

Pengelolaan Sarana dan Prasarana 
 

Pasal 1 
Komponen Kebijakan 

(1)Pengembangan sarana akademik dilakukan dengan perencanaan yang jelas agar pemanfaatannya dalam 

kegiatan tri dharma perguruan tinggi benar-benar efektif, efisien, dan produktif dalam memberikan dukungan yang 

optimal dalam prosesnya. Secara tersurat, pengembangan sarana akademik harus mengikuti pola dan prioritas 

pengembangan program studi, jurusan dan fakultas. 

(2)Pengembangan sarana akademik beorientasi pada pengembangan laboratorium untuk praktikum dan 

laboratorium penelitian, perpustakaan, bahan ajar, dan kebutuhan teknologi informasi dalam pembelajaran. 

(3)Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan dengan sistem manajemen aset fisik prasarana dan sarana yakni: 

a) Pengadaan dan inventarisasi prasarana dan sarana 

b) Legal audit prasarana dan sarana 

c) Penilaian prasarana dan sarana 

d) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana 

e)Pengawasan, pengendalian, pengalihan, dan penghapusan prasarana dan sarana 

(4)Seluruh tahap atau alur di atas sangat penting diimplementasikan, agar seluruh prasarana dan sarana dapat 
berfungsi dan bermanfaat sesuai tujuannya. 

 
Pasal 2 

Proses-proses dalam Manajemen Sarana Prasarana 

(1)Organisasi manajemen prasarana dan sarana tidak terlepas dari proses-proses yang berlangsung di dalamnya 
sebagai sebuah sistem dan setiap  pengelolaan sarana prasarana perlu menempuh alur tahap demi tahap yang 
sistematis dan menyeluruh 
(2)Tahap-tahap dalam alur dalam manajemen sarana dan prasarana meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, 
inventarisasi, legal audit, penilaian, optimalisasi, pengawasan, pengendalian, pengalihan, dan penghapusan. 
(3)Agar seluruh tahap dalam alur manajemen sarana prasarana dapat dilaksanakan secara menyeluruh, maka 
diperlukan pedoman umum, dan SOP masing-masing tahap yang ada sehingga diharapkan semua sarana 
prasarana dapat berfungsi secara efisien dan efektif. 

 

Pasal 3 
Organisasi Pelaksana Pengelola Sarana Prasarana 

(1)Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana dipimpin oleh Kepala Bagian Sarana Prasarana yang dibantu oleh 

beberapa orang bawahan dalam pelaksanaannya 



 

 

 

Bagian 2 
Ruang Lingkup Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

 
Pasal 4 

Perencanaan Sarana Prasarana 

(1) Dalam sistem pengelolaan prasarana/asset dan sarana, perencanaan meliputi perencanaan kebutuhan akan 
sarana dan prasarana baik rutin dan pengembangan.  

(2) Sebuah unit di lingkungan universitas akan mengganggarkan dalam rencana anggaran rutin dan pengembangan 
dan bantuan dengan memasukkan rencana pengadaan untuk sarana dan prasarana. 

(3) Perencanaan prasarana pendidikan harus mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan master plan 
STEKOM PAT. 

 

Pasal 5 
Pengadaan Barang dan Jasa 

(1)Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana STEKOM PAT dan 
proses pengadaannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan saat ini menggunakan Perpres RI Nomor 70 tahun 
2012.  
(2)Kegiatan pengadaan barang/jasa adalah seluruh kegiatan yang dilakukan mulai persiapan hingga 
barang/jasadiserahkan kepada pihak pengguna.  
(3)Setiap pengadaan harus memenuhi prinsip pengadaan barang dan jasa, yaitu: 

a) efisien 
b) efektif 
c) transparan dan terbuka 
d) adil/tidak diskriminatif 
e) akuntabel. 

 
Pasal 6 

Inventarisasi Sarana dan Prasarana 

(1)Inventarisasi sarana dan prasarana adalah kegiatan mengidentifikasi kualitas dan kuantitas sarana serta 
prasarana secara fisik dan secara yuridis/legal.  
(2)Ada dua aktivitas penting dalam inventarisasi aset yakni: 1) Inventarisasi sarana dan prasarana secara fisik dan 2) 
Inventarisasi sarana dan prasarana secara yuridis/legal. 
(3)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 sarana dan prasarana di STEKOM PAT.  
(4)inventarisasi aspek yuridis/legal adalah pengidentifikasian atau penetapan antara lain mengenai status, 
penguasaan, masalah legalitas yang dimiliki, batas-batas akhir penguasaan atas sebuah objek yang 
diinventarisasikan sebagai sarana dan prasarana akademik STEKOM PAT.  
 

Pasal 7 
Legal Audit Sarana dan Prasarana 



(1)Legal audit sarana dan prasarana adalah serangkaian aktivitas kerja yang mencakup pengauditan bagi status 
sarana dan prasarana, sistem dan prosedur penguasaan, sistem dan prosedur pengalihan, pengidentifikasian  
 
 
 
 
 
adanya indikasi permasalahan legalitas atau aspek yuridis, pencarian solusi untuk memecahkan masalah legalitas 
yang terjadi atau terkait dengan penguasaan dan pengalihan sarana serta prasarana fisik di STEKOM PAT. 
 
 

Pasal 8 
Penilaian Sarana dan Prasarana 

(1)Penilaian sarana dan prasarana adalah sebuah proses kerja untuk menentukan nilai sarana dan prasarana yang 
dimiliki, sehingga dapat diketahui secara jelas nilai kekayaan yang dimiliki, atau yang akan dialihkan, maupun sarana 
prasarana yang akan dihapuskan. Dalam kondisi tertentu, sebuah penilaian dapat dilakukan secara bersama-sama 
oleh pihak internal STEKOM PAT dengan pihak luar yang bersifat independen. 
(2)Tugas pekerjaan dalam penilaian aset fisik sarana dan prasarana mencakup aktivitas: 

1. Menentukan objek yang akan dinilai. 
2. Menentukan kriteria dan acuan/patokan penilaian. 
3. Memilih alat ukur dan satuan penilaian. 
4. Menghitung secara akurat nilai sarana prasarana. 
5. Mengadministrasikan dan melaporkan hasil penilaian sarana prasarana.  
 

Pasal 9 
Prosedur Penggunaan Sarana dan Prasarana 

(1)Prosedur penggunaan sarana dan prasarana STEKOM PAT adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan 
sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas dan pekerjaan di lingkungan STEKOM PAT.  
(2)Pengggunan sebuah alat dan perlengkapan dapat diartikan kegiatan menggunakan alat dan perlengkapan 
tersebut dalam pekerjaan.  
(3)Prosedur penggunaan sarana prasarana mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan mulai persiapan hingga 
pelaporan penggunaan sarana prasarana. Setiap prosedur penggunaan sarana prasarana harus menerapkan prinsip 
prosedur penggunaan: 

1. Aman dan nyaman 
2. Jelas/paham 
3. Efisien dan efektif  
 

Pasal 10 
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

 

(1)Pemeliharaan sarana dan prasarana STEKOM PAT adalah kegiatan menjaga dan memperbaiki seluruh bentuk 
sarana dan prasarana agar dapat digunakan dan berfungsi sesuai harapan.  
(2)Menjaga berarti “melindungi dan mempertahankan” agar sarana prasarana tetap berada dalam kondisi yang siap 
digunakan. 
(3)Memperbaiki berarti melakukan upaya atau kegiatan agar sarana prasarana kembali dalam kondisi siap 
digunakan karena terjadinya kerusakan, atau karena adanya penurunan kualitas sarana prasarana bersangkutan. 
(4)Pemeliharaan tersebut diantaranya untuk menjaga dan memperbaiki: 

1. Prasarana bangunan 
2. Prasarana umum 
3. Sarana pembelajaran 



4. Sarana sumber belajar 
5. Sarana pendukung  
 

 
 
 
 

Pasal 11 
Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana 

 
(1)Pengawasan berarti pimpinan memberikan perhatian pada sarana prasarana dikelola sesuai atau tidak dengan 
peraturan yang ada, sedangkan mengendalikan berarti pimpinan mengatur agar seluruh sarana prasarana dikelola 
sesuai peraturan. 
(2)Pengawasan dan pengendalian menjadi satu fungsi kegiatan yang saling berkaitan dan berada dalam tanggung 
jawab serta wewenang pimpinan yang bertugas untuk itu. Pengawasan dan pengendalian harus dijalankan dengan 
prinsip-prinsip: 

1. efisien dan efektif. 
2. transparan dan terbuka.  
3. adil/tidak diskriminatif dan, 
4. akuntabel.  

 
Pasal 12 

Pengalihan Sarana dan Prasarana 
(1)Pengalihan sarana dan prasarana STEKOM PAT adalah upaya memindahkan hak dan/atau tanggung jawab, 
wewenang, kewajiban penggunaan, pemanfaatan dari sebuah unit kerja ke unit lainnya di lingkungan STEKOM PAT. 
(2)Setiap pengalihan sarana prasarana didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini: 

1. Efisien dan efektif. 
2. Transparan dan terbuka. 
3. Adil/tidak diskriminatif dan 
4. Akuntabel  

 
Pasal 13 

Penghapusan Sarana dan Prasarana 
(1)Penghapusan sarana dan prasarana adalah kegiatan untuk menjual, menghibahkan, atau bentuk lain dalam 
memindahkan hak kepemilikan dari pihak STEKOM PAT kepada pihak lain/luar STEKOM PAT, atau memusnahkan 
seluruh/sebuah unit atau unsur/item terkecil dari sarana prasarana yang dimiliki STEKOM PAT.  
(2)Setiap kegiatan penghapusan sarana prasarana harus memenuhi prinsip: 

1. Efisien dan efektif. 
2. Transparan dan terbuka. 
3. Adil dan, 
4. Akuntabel. 

Ditetapkan di Semarang 
Pada tanggal 30 Desember 2011 

    Ketua STEKOM,  
 
 
 
 
 
                    Dr. Ir. AgusWibowo, M.Kom, M.Si, M.M. 
                    NIP/NIK 14.02.003 
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