PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN

Menimbang

:

Mengingat

: 1.

Memperhatikan :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Statuta Institut
Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Tahun 2021, maka perlu
menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana
di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003,
tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun
2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi;
9. Statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta tahun 2021.
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) ITB Ahmad Dahlan Tahun
2020-2025;
11. Rencana Strategis (Renstra) ITB Ahmad Dahlan Tahun 2020-2025;
12. Pedoman SPMI PTM/PTA, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat
Muhammadiyah tahun 2018;
Rapat BPH, Pimpinan dan Senat tanggal 23 April 2021

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

:

Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana di lingkungan
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasasl 1
1. Institut adalah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta selanjutnya disebut
ITB Ahmad Dahlan
2. Rektor adalah rektor institut.
3. Senat adalah Senat Institut.
4. Dekan adalah dekan Institut.
5. Anggota Senat Institut adalah anggota senat yang terdiri dari atas Rektor, Wakil Rektor,
Dekan, Direktur Program Pascasarjana/Ketua Program Studi, Ketua Lembaga dan Wakil
Dosen.
6. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Institut.
7. Program Studi adalah program studi di lingkungan Institut.
8. Dosen adalah Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Institut.
10. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung
dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususunya proses belajar mengajar,
seperti meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran.
11. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya
proses pendidikan atau pengajaran, seperti gedung, halaman, kebun, taman, jalan,
kendaraan dan lain-lain. Pengelolaan Prasarana dan Sarana di lingkungan Institut harus
dapat mendukung pencapaian visi dan misi ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
12. Rencana Strategis selanjutnya disingkat Renstra adalah Renstra Institut.
13. Rencana Operasional selanjutnya disingkat Renop adalah Renop Institut.

BAB II
KONDISI UMUM
Pasal 2
Pengelolaan maupun pengembangan prasarana dan sarana mengacu pada Renstra dan Renop,
sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Sejalan dengan
proses pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan, telah dilaksanakan beberapa
perubahan yang terkait dengan bidang prasarana dan sarana. Dari segi konsep dan definisi,
telah didefinisikan kembali cakupan atau ruang lingkup yang termasuk di dalam wilayah
Prasarana dan Sarana, sehingga secara definitif sarana mencakup perabotan dan peralatan

yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung atau ruangan dalam menjalankan
fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi akademik dan layanannya, sedangkan
prasarana mencakup perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha akademik agar
tujuan akademik tercapai. Selain itu telah ditunjuk bagian kerumah-tanggaan bertugas untuk
mendata dan melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan dan kondisi seluruh Prasarana dan
Sarana di lingkungan Institut.

BAB III
Ruang Lingkup
Pasal 3
Sarana
(1) Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan
setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan
relevansi layanannya berdasarkan jenisnya
(2) Sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:
a. Sarana pembelajaran, mencakup :
1) sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di
ruang kelas, misal Papan tulis, LCD, mikrophone, alat peraga, Learning
Management System (LMS), SIAKAD, bahan habis pakai dan lain-lain.
2) peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program
studi.
b. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, modul, E-Book, Digital Library,
jurnal, majalah, lembar informasi, internet dan lain-lain.
c. Sumber belajar sebagaimana dimaksud dalam point (b) harus diseleksi, dipilah, dan
disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.
Pasal 4
Prasarana
Prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :
(1) Prasarana bangunan, mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang
kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang sidang, ruang
laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang pusat data, ruang serba guna,
fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti poliklinik, pusat pelayanan mahasiswa,
prasarana olahraga dan seni.
(2) Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, internet,
transportasi, parkir kendaraan, musholla dan masjid, kantin, prasarana usaha dan taman
kampus.

BAB III
Pasal 5
Dokumen
(1) Dokumen pengelolaan Sarana dan Prasarana menjadi panduan bagi unit/prodi dalam
perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dan penjaminan mutu Sarana dan Prasarana di
lingkungannya masing-masing.
(2) Pengelolaan Sarana dan Prasarana menjadi kebijakan Rektor di sektor layanan Sarana
dan Prasarana dalam rangka meningkatkan daya saing di Institut dan civitas akademika.
(3) Dokumen ini berisikan visi dan strategi pengelolaan Sarana dan Prasarana serta rencana
aksi terkait dengan kebijakan Rektor dalam meningkatkan kualitas layanan sarana dan
prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas proses dan produk pembelajaran
(akademik).
(4) Kebijakan Rektor harus dapat meningkatkan kinerja layanan sarana dan prasarana dalam
rangka mendukung kegiatan akademik untuk menghasilkan produk akademik yang
berkualitas, kompeten dan berdaya saing.
(5) Tujuan dibuatnya dokumen ini untuk meningkatkan transparansi dan koordinasi lintas
unit/bagian serta turut memberikan gambaran tentang berbagai program kerjasama.
BAB IV
Pasal 6
Pengelolaan Sarana dan Prasarana
(1) Pengelolaan sarana dan prasarana berdasarkan asas manfaat, efisien, efektif, dan
akuntabel, sesuai dengan tata kelola yang baik dan benar.
(2) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan,
penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban
(3) Dalam menentukan kebijakan mengenai pengelolaan sarana dan prasarana oleh Rektor
atas pertimbangan senat institut dan selanjutnya teknis pelaksanaannya dilakukan oleh
Biro Bidang 2.
(4) Pengelolaan sarana dan prasarana berbasis kinerja untuk penjaminan mutu layanan
Prasarana dan Sarana di seluruh unit kerja.
Pasal 7
Pelaksanaan Kegiatan
Menyusun rencana induk jangka panjang dan perencanaan pengembangan sarana prasarana
(1) Melaksanakan kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana.
(2) Menyediakan/menyusun dokumen sistem inventarisasi sarana dan prasarana.
(3) Menyusun dan melaksanakan sistem dan baku mutu pengelolaan.
(4) Menyediakan/menyusun dokumen sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang
menunjang proses pembelajaran dan yang memungkinkan penggunaan bersama (resource
sharing).

