
 LPM AKDW Standar dan Borang SPMI Page 1 
                                                                                        Sarpras Pembelajaran 

 

LPM 

Lembaga Penjaminan Mutu 

 AKPER DHARMA WACANA 
METRO 
 

Kode/ No : STD-SPMI-A06 

STANDAR SPMI Tanggal   : 26 JULI 2016 
Revisi       : 
Halaman : 

 

 

STANDAR 

SARANA DAN PRASARANA 

 

 
Proses  Penanggung 

Jawab 
 Tanggal 

 Nama Jabatan Tanda 
tangan 

 

1. Perumus Iwan 
Supriyanto 

Tim Perumus 
Mutu 

 
 

 

2. Pemeriksa Johan Kabag BAUKK  
 

 

3. Persetujuan Biolis 
Widyaningsih 

PD II  
 

 

4. Penetapan Nia Risa Dewi Direktur  
 

 

5. Pengendalian Iwan 
Supriyanto 

Kasubag 
kerumahtanggaan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M E T R O
DHARMA WACANA



 LPM AKDW Standar dan Borang SPMI Page 2 
                                                                                        Sarpras Pembelajaran 

 

LPM 

Lembaga Penjaminan Mutu 

1. Definisi Istilah Prasarana adalah fasilitas yang tersedia berupa: a) 
lahan; b) ruang kelas; c) ruang perpustakaan; d) Ruang 
laboratorium; e) tempat olahraga; f) ruang untuk 
berkesenian; g) ruang untuk kegiatan mahasiswa; h) 
Ruang pimpinan perguruan tinggi; i) ruang dosenl j) 
ruang tata usahal; k) ruang umum 
 
Sarana adalah fasilitas yang teersedia berupa; a) 
perabot; b) peralatan pendidikan; c) media pendidikan; 
d) buku ; e) sara teknologi informasi; f) intrumen 
eksperimen; g) peralatan olah raga; h) peralatan 
kesenian; i) fasilitas umum; j) bahaan habis pakai; k) 
peralatan pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. 
 

2. Rasionale Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan 
kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai 
dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam 
rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 
 
Tujuan dari penetapan standar sarana dan prasarana 
Pembelajaran ini adalah  

Agar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Akper 
Dharma wacana Metro dapat mendukung kelancaran 
kegiatan Pembelajaran sehingga seluruh kegiatan 
Pembelajaran dapat berjalan sesuai yang telah 
direncanakan.  
 

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 
pembelajaran  maka diperlukan bagi seluruh mahasiswa 
termasuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus maka 
perguruan tinggi maka Akper Dharma Wacana Metro harus 
menetapkan standar sarana dan prasarana tersebut 
 

3. Pernyataan isi 
standar 

Pimpinan perguruan tinggi harus melakukan pemenuhan 
sarana dan prasarana kependidikan dengan kualifikasi 
minimal standar nasional pendidikan tinggi agar 
mahasiswa yang normal maupun yang memiliki kebutuhan 
khusus dapat menggunakan fasilitas belajar  paling lambat 
tahun 2018 
 

4. Strategi 
Pencapaian 
Standar 

a) Pimpinan perguruan tinggi menyediakan prasarana 
berupa; Lahan, Ruang kelas, perpustakaan, 
laboratorium, tempat olah raga, ruang untuk kesenian, 
ruang unit kerja mahasiswa,  ruang pimpinan 
perguruan tinggi, ruang dosen, tuang tata usaha, 
fasilitas umum 

b) Pimpinan perguruan tinggi menyediakan fisilitas umum 
berupa jalan, air bersih, listrik, jaringan komunikasi 
dan data 
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c) Pimpinan perguruan tinggi menyediakan sarana 
pembelajaran paling sedikit memiliki; perabot, 
peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku 
elektronik, repository, sarana TIK, sarana olah raga, 
sarana berkesenian, fasilitas umum, bahan habis pakai, 
sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan 

d) Pimpinan perguruan tinggi harus menyediakan sarana 
dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang 
berkebutuhan khusus 
 

5. Indikator 
Pencapaian 
Standar 

a) Perguruan tinggi memiliki prasarana berupa: a) lahan; 
b) ruang kelas; c) Ruang perpustakaan; d) Ruang 
laboratorium;  e) Tempat berolahraga; f) ruang untuk 
berkesenian; g) ruang unit kegiatan kemahasiswaan; h) 
ruang pimpinan perguruan tinggi; i) ruang dosen; j) 
ruang tatausaha; k) fasilitas umum (jalan, air bersih, 
listrik, jaringan komunikasi suara dan data) 

b) Perguruan tinggi memiliki sarana berupa: a) Perabot; 
b) peralatan pendidikan; c) media pendidikan; d) buku; 
e) sarana IT; f) instrumen eksperimen; g) sarana 
olahraga; h) sarana berkesenian; i) sarana fasilitas 
umum; j) bahan habis pakai; k) sarana pemeliharaan, 
keselamatan, keamanan. 

c) 90% sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi 
  

6. Pihak yang 
terlibat dalam 
pemenuhan 
standar 

a) Direktur Akper Dharma wacana Metro 
b) Pudir II 
c) Kaprodi 

 
 

7. Referensi 1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar 
Nasional Perguruan Tinggi 

2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 
perpu No 19 tahun 2005 tantang Standar Nasional 
Pendidikan 
 

 


