
  



 

 

 

 

PERATURAN  

REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA 

Nomor : 258.1/PER/R.UW/VIII/2018 

 

Tentang 

 

PEDOMAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA  

UNIVERSITAS WIRALODRA 

 

REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan adanya usaha yang terencana 

dan maksimal dalam pengadaan, kepemilikan dan 

pemanfaatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana 

pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat di Universitas Wiralodra; 

b. bahwa untuk menjamin ketertiban dalam pengelolaan 

Sarana dan Prasarana di Universitas Wiralodra, perlu 

adanya pedoman;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor 

tentang Pedoman pengelolaan sarana dan prasarana 

Universitas Wiralodra.  

 

Mengingat : 1. 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 Nomor 04 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

7. Peraturan Yayasan Wiralodra Nomor : 

01/PER/YWI/XI/2013 tentang Statuta Universitas 

Wiralodra Tahun 2013; 

 

 



MEMUTUSKAN  

 

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN 

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 

UNIVERSITAS WIRALODRA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1. Universitas  adalah Universitas Wiralodra, disingkat UNWIR. 

2. Rektor adalah Rektor Universitas Wiralodra. 

3. Sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

4. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses pembelajaran. 

5. Perabot adalah perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tri 

dharma perguruan tinggi, seperti meja, kursi, lemari, papan tulis dan lain-lain. 

6. Lahan adalah lahan yang digunakan untuk bangunan universitas, lahan praktek, 

lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan 

universitas menjadi suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat. 

7. Ruang kuliah adalah tempat mahasiswa dan dosen melaksanakan proses 

kegiatan belajar mengajar 

8. Perpustakaan adalah tempat koleksi berbagai jenis bahan bacaan bagi 

mahasiswa dan dosen untuk siswa dapat menambah pengetahuan 

9. Laboratorium/studio/unit produksi (tempat praktek) adalah tempat mahasiswa 

mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan serta tempat meneliti 

dengan menggunakan media yang ada untuk memecahkan suatu masalah atau 

konsep pengetahuan 

10. Tempat/sarana berolahraga adalah tempat/sarana yang digunakan untuk kegiatan 

latihanlatihan olah raga 

11. Ruang untuk berkesenian adalah tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan seni 

12. Ruang unit kegiatan mahasiswa adalah ruang atau gedung yang digunakan oleh 

organisasi kemahasiswaan dalam melakukan kegiatan kemahasiswaan 



13. Ruang pimpinan perguruan tinggi adalah ruang yang digunakan oleh para 

pimpinan mulai tingkat universitas, fakultas, program studi dan unit-unit 

lainnya. 

14. Ruang dosen adalah ruang yang digunakan oleh dosen untuk melaksanakan 

tugas utamanya di program studi atau jurusan 

15. Ruang tata usaha adalah ruang yang digunakan tenaga kependidikan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. 

16. Fasilitas umum adalah fasilitas penunjang yang digunakan oleh civitas akademik 

dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya, seperti jalan, air, listrik, jaringan 

internet, dan data 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP DAN KOMPONEN KEBIJAKAN 

Bagian kesatu 

Ruang Lingkup 

Pasal 2 

(1) Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai 

kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk 

meningkatkan mutu dan relevansi hasil dan layanannya. 

(2) Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu : 

a. Sarana pembelajaran, mecakup : 

(1) sarana untuk melaksanakan proses pemnbelajaran sebagai kelengkapan 

diruang kelas, antara lain : 

a. Laptop 

b. Papan tulis;  

c. Over Head Projektor (OHP);  

d. Liquid Crystal Display (LCD);  

e. Mikrophone;  

f. Alat peraga;  

g. Bahan habis pakai;  

(2)  peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing 

program studi. 



b. Sarana sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan 

tujuan pembelajaran terdiri dari: 

a. Buku teks; 

b. Jurnal; 

c. Majalah 

d. Lembar informasi 

e. internet.  

(3) Prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu : 

1. Prasarana bangunan, mencakup lahan dan bangunan gedung untuk keperluan 

antara lain: 

a. Ruang kuliah; 

b. Ruang Pimpinan 

c. Ruang Tata Usaha; 

d. Ruang dosen; 

e. Ruang seminar; 

f. Ruang rapat; 

g. Ruang laboratorium; 

h. Ruang studio; 

i. Ruang perpustakaan; 

j. Ruang komputer; 

k. Ruang Auditorium 

l. Kebun percobaan; 

m. Fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti: 

k.1. Kantin; 

k.2. Gedung Aula 

k.3. Pusat pelayanan mahasiswa; 

k.4. Prasarana olahraga dan seni; 

k.5. Asrama mahasiswa. 

2. Prasarana umum terdiri dari: 

a. Air (PDAM); 

b. Sanitasi; 

c. Drainase; 

d. Listrik;  



e. Jaringan Telekomunikasi;  

f. Transportasi;  

g. Parkir kendaraan; 

h. Taman kampus 

i. Tempat Ibadah (Masjid). 

 

Bgaian Kedua 

Komponen Kebijakan 

Pasal 3 

(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) Perencanaan sarana dan prasarana  

 b) Pengadaan sarana dan prasarana  

 c) Pemanfaatan sarana dan prasarana  

 d) Pemeliharaan sarana dan prasarana  

 e) Penghapusan sarana dan prasarana  

(4) Seluruh tahap atau alur di atas sangat penting diimplementasikan, agar seluruh 

sarana dan prasarana dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai tujuannya. 

 

Pasal 4 

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, pemanfaatan, pemeliharaan 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.  

(4) Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana dipimpin oleh Kepala Bagian Sarana 

Prasarana yang dibantu oleh beberapa orang bawahan dalam pelaksanaannya  

 

BAB III 

PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN 

PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA 

Bagian kesatu 

Perencanaan 

Pasal 5  

(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 Universitas Wiralodra 

 

Bagian kedua 

Pengadaan Sarana Dan Prasarana 

Pasal 6 

(1) Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersumber 

dari dana Universitas Wiralodra dan proses pengadaannya sesuai dengan aturan 

yang berlaku  

(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  

efisien berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan dengan 

menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan 

sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah 

ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum 

b) efektif  

efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuaidengan kebutuhan yang 

telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai 

dengan sasaran yang ditetapkan 

c) transparan dan terbuka  

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan 

barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia 

barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya 

Terbuka, berarti dapat diikuti oleh semua penyedia yang  memenuhi 

persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. 

Kemudian, dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak 

mungkin penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan. Hal ini agar 

barang/jasa yang ditawarkan kompetitif dan tidak ada intervensi yang 

mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan. 

d) adil/tidak diskriminatif  

adil/tidak diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi 

semua calon penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan 

kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. 

e) akuntabel. 

akuntabel, harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkaitsehingga 

dapat dipertanggungjawabkan 

 

Bagian ketiga 

Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana 

Pasal 7 

 (1) Prosedur penggunaan sarana dan prasarana Universitas Wiralodra adalah 

kegiatan menggunakan atau memanfaatkan sarana dan prasarana dalam 

menjalankan tugas dan pekerjaan di lingkungan UNiversitas Wiralodra  

(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 

 

Bagian keempat 

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana 

Pasal 8 

(1) Pemeliharaan sarana dan prasarana Universitas Wiralodra 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: 

a. Prasarana bangunan  

b. Prasarana umum 

c. Sarana pembelajaran  

d. Sarana sumber belajar  

e. Sarana pendukung 

 

Bagian kelima 

Penghapusan Sarana dan Prasarana 

Pasal 9 

(1) Penghapusan sarana dan prasarana adalah kegiatan untuk menjual, 

menghibahkan, atau bentuk lain dalam memindahkan hak kepemilikan dari 

pihak Universitas Wiralodra kepada pihak lain/luar Universitas Wiralodra, atau 

memusnahkan seluruh/sebuah unit atau unsur/item terkecil dari sarana prasarana 

yang dimiliki Universitas Wiralodra.  

 



(2) Setiap kegiatan penghapusan sarana prasarana harus memenuhi prinsip:  

1. Efisien dan efektif.  

2. Transparan dan terbuka.  

3. Adil dan,  

4. Akuntabel. 

(3) Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan dengan penerbitan surat keputusan 

penghapusan dari: 

a. Pengelola barang untuk barang milik Yayasan dalam penguasaan pengguna 

barang dan pengelola barang. setelah mendapat persetujuan Ketua Yayasan 

b. Pengurus yayasan untuk barang milik Yayasan. setelah mendapat persetujuan 

Ketua Pembina Yayasan. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

(1) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan 

yang   tidak terpisahkan dari Statuta Universitas Wiraldora sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Yayasan Nomor 001/PER/YWI/XI/2013 Tahun 2013. 

(2) Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ini 

dibebankan kepada anggaran Universitas Wiralodra. 

(3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2018, dengan  ketentuan apabila 

terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan  : di Indramayu 

pada tanggal : 24 Agustus 2018 

Rektor, 

 

 

 

Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si. 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


	Tentang

