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A. Daftar Istilah  

a. 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. 

b. Fakultas adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan 

kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau 

pendidikan profesi. 

c. Evaluasi adalah salah satu atau lebih proses untuk menafsirkan data dan 

d. bukti yang telah dikumpulkan melalui proses penilaian/asesmen. 

e. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan 

mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi 

dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. 

f. Kantor Penjaminan Mutu, adalah salah satu unit di Billfath yang mempunyai 

tupoksi memantau, mengevaluasi dan melaporkan kepada pimpinan tentang mutu 

pendidikan di Billfath. 

g. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan 

pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran 

tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau 

pendidikan profesi. 

h. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. 

i. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang 

mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program 

doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh 

perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 

j. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah sistem 

penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal pada perguruan 

tinggi sendiri. 

k. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah sistem 

penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara eksternal melalui 

akreditasi BAN-PT atau lembaga akreditasi internasional. 
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l. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM-PT 

adalah sistem penjaminan mutu penyelengaraan pendidikan tinggi yang 

terdiri dari SPME, SPMI, dan PDPT. 

m. Standar Mutu (quality standarts) adalah dokumen tertulis berisi kriteria, 

ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan akademik 

dan non-akademik di Billfath yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi 

yang telah ditetapkan. 

n. Standar Mutu Institusi yang selanjutnya disingkat SMI adalah standar yang 

ditetapkan secara internal oleh Billfath di luar dari Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. Standar Nasional Pedidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran 

pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

o. Standar Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPT adalah satuan 

standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar 

Mutu Internal (SMI) Billfath yang mengacu pada SNPT. 

p. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk 

menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

 
B. Rasional 

Undang-undang No 12/2012 menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi harus 

menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai 

dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan Mahasiswa. Salah satu otonomi 

pengelolaan di bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan 

operasional serta pelaksanaan sarana prasarana. 

 
C. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran  

NS Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

1 Billfath harus menyediakan 

Ruang kelas untuk proses 

pembelajaran sesuai dengan 

standar Nasional 

Ruang kelas untuk proses pembelajaran dengan 

identitas sebagai berikut: 

1) Status kepemilikan milik sendiri. 

2) Luas minimal 60 m2 untuk 40 mahasiswa, 

3) Suhu ruang nyaman, 

4) Tingkat pencahayaan adalah cukup 

5) Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang 

diijinkan untuk ruang pembelajaran 

6) Wifi dengan bandwidth sesuai standar dan 
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mendukung kelancaran aktivitas dosen dan 

mahasiswa 

2 Prodi menyediakan Ruang 

kerja dosen tetap yang dapat 

menjaga privacy dan nyaman 

untuk melaksanakan 

kegiatan akademik 

1) Luas minimal 4 m2 per dosen, 

2) Tersedia meja, kursi, dan rak buku 

3) Suhu ruang nyaman 

4) Tingkat pencahayaan adalah cukup 

5) Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang 

diijinkan untuk ruang pembelajaran 

6) Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar 

untuk kegiatan akademik 

3 Billfath menyediakan Ruang 

perpustakaan dengan 

dilengkapai sumber belajar 

untuk mendukung 

pencapaian SP lulusan 

1) Tersedia minimal 200 m2 untuk mahasiswa 400 

orang dan rata-rata minimal 0.5 m2 untuk setiap 

mahasiswa pada jumlah lebih dari 400 orang, 

2) Dilengkapi dengan perabot kerja, 

3) Dilengkapi dengan perabot penyimpanan, 

4) Dilengkapi dengan peralatan multimedia, 

5) Dilengkapi dengan perlengkapan pendukung 

pengelolaan perpustakaan, 

6) Suhu ruang nyaman, 

7) Tingkat pencahayaan adalah cukup 

8) Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang 

diijinkan untuk ruang pembelajaran 

9) Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar  

10) Kebersihan terjaga 

4 Fakultas wajib menyediakan 

bahan 

pustaka di perpustakaan 

atau ruang baca berupa buku 

wajib mata kuliah dan buku 

pengembangan yang relevan 

dengan program studi 

termasuk e-book 

Catatan; 

1) Jumlah koleksi perpustakaan minimal 2500 judul 

buku yang tersedia di Ruang Baca dan / 

Perpustakaan Pusat 

2) Jumlah minimal 144 judul buku wajib mata kuliah 

yang tersedia di Ruang Baca dan / Perpustakaan 

Pusat 

3) Minimal 288 judul buku pengembangan yang 

relevan dengan kompetensi program studi yang 

tersedia di Ruang Baca dan / Perpustakaan Pusat 

4) Ada penambahan koleksi buku yang relevan dan 

mutakhir dengan program studi minimal 1 judul 

mata kuliah/tahun 

5 Fakultas harus menyediakan 

bahan 

pustaka di perpustakaan dan 

/ atau berupa jurnal ilmiah 

nasional terakreditasi/ 

internasional yang judulnya 

Tersedia lebih dari 5 jurnal dengan nomor lengkap 

selama 3 (tiga) tahun 



5 
 

lengkap 

6 Bahan pustaka berupa 

prosiding yang merupakan 

hasil seminar dosen tetap 

program studi yang relevan 

baik yang dilaksanakan di 

dalam dan luar PT sendiri 

Tersedia lebih dari 9 proceeding seminar dalam 

selama 3 tahun terakhir 

7 Fakultas menyediakan Ruang 

akademik selain ruang kelas 

untuk melaksanakan proses 

pembelajaran yang 

mendukung tercapainya CP 

lulusan 

1) Laboratorium dan / atau studio, bengkel kerja, 

lahan praktik atau tempat praktik lainnya tersedia 

dengan luas ruang yang memenuhi syarat gerak 

dan spesifikasi aktivitas praktikum, bengkel dan 

studio, dan didasarkan pada efektivitas 

keberlangsungan proses pembelajaran. 

2) Suhu ruang nyaman, 

3) Tingkat pencahayaan adalah cukup 

4) Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang 

diijinkan untuk ruang pembelajaran 

5) Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar  

8 Billfath menyediakan ruang 

penunjang akademik yang 

mendukung tercapaianya 

CP Lulusan 

Ruang penunjang kegiatan akademik, yang meliputi: 

1) tempat beribadah, 

2) ruang kesehatan, 

3) ruang organisasi kemahasiswaan di setiap 

Fakultas 

4) jamban di setiap Fakultas 

5) gudang di setiap Fakultas 

6) bengkel pemeliharaan, dan 

7) tempat parkir 

9 Fakultas harus menyediakan 

ruang 

administrasi dan kantor 

untuk menunjang kegiatan 

akademik dalam rangka 

mendukung CP Lulusan 

1) Tersedia minimal 4 m2 per orang, 

2) Dilengkapi dengan perabot kerja, dan 

3) Dilengkapi perabot penyimpanan 

4) Suhu ruang nyaman, 

5) Tingkat pencahayaan adalah cukup 

6) Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang 

diijinkan untuk kerja akademik 

7) Tersedia Wifi dan / atau jaringan internet 

10 Fakultas harus 

menyediaakan peralatan 

pratikum yang dapat diakses 

dan didaya gunakan untuk 

kegiatan akademik dosen 

dan mahasiswa 

1) Tersedia Peralatan praktikum/praktik yang up to 

date 

2) Dapat diakses dan didayagunakan oleh mahasiswa 

dan /satau dosen untuk mencapai CP Lulusan 

11 Fakultas harus menyediakan 

media 

1) Tersedia media pembelajaran yaitu papan tulis, 

proyektor, audio, video, dan sebagainya yang 
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pembelajaran yang 

mendukung tercapainya CP 

Lulusan 

dapat diakses secara mudah 

2) Kualitas Media pembelajaran sangat baik dan up 

to date 

3) Terdapat sistem perawatan untuk media 

pembelajaran sangat baik 

12 Billfath dan Departmen 

harus menyediakan sistem 

informasi dan fasilitas 

program studi untuk 

mendukung kegiatan 

akademik 

1) Tersedia komputer untuk pembelajaran yang 

terhubung dengan jaringan luas/internet dengan 

jumlah yang cukup 

2) Tersedia fasilitas e-learning yang digunakan 

secara baik, 

3) Tersedia akses on-line ke koleksi perpustakaan (e-

journal) 

13 Billfath dan Fakultas harus 

menyediakan sarana dan 

prasarana yang dapat 

diakses oleh mahasiswa yang 

berkebutuhan khusus 

1) Fasilitas ada dan dapat berfungsi dengan baik 

2) Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; 

3) Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau 

koridor di lingkungan kampus; 

4) Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk 

peta/denah timbul 

5) Toilet/jamban dan/ atau kamar mandi untuk 

pengguna kursi roda 

 

D. Strategi Pelaksanaan SPMI 

a. Fakultas melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu sarana 

dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester. 

b. Fakultas melaporkan hasil evaluasi kepada Dekan Fakultas 

c. Fakultas melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang 

akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran. 
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E. Indikator Ketercapaian Standar SPMI 
 

No Pernyataan Standar Indikator 
Target 

Measures Dokumen 
2018 2019 2020 2021 

1 Billfath harus menyediakan 

Ruang kelas untuk proses 

pembelajaran sesuai 

dengan standar Nasional 

 Billfath telah 

menyediakan ruang kelas 

untuk menunjang proses 

pembelajaran sesuai SN 

100% 100% 100% 100% Jumlah prodi x 

jumlah angkat 

Daftar aset 

Billfath 

2 Prodi menyediakan Ruang 

kerja dosen tetap yang 

dapat menjaga privacy dan 

nyaman untuk 

melaksanakan kegiatan 

akademik 

 Prodi telah menyediakan 

ruang dosen yang nyaman 

untuk kegiatan akademik 

100% 100% 100% 100% Jumlah prodi x 

Jumlah fakultas 

Daftar aset 

Billfath 

3 Billfath menyediakan Ruang 

perpustakaan dengan 

dilengkapai sumber belajar 

untuk mendukung 

pencapaian SP lulusan 

 Billfath telah 

menyediakan 

perpustakaan dan sumber 

belajar untuk pencapaian 

CPL 

  100% 100%  Daftar aset 

Billfath 

4 Fakultas wajib 

menyediakan bahan 

pustaka di perpustakaan 

atau ruang baca berupa 

buku wajib mata kuliah dan 

buku pengembangan yang 

relevan dengan program 

studi termasuk e-book 

 Fakultas telah 

menyediakan bahan 

pustaka yang relevan 

dengan program studi 

  50% 100% Jumlah fakultas x 

jumlah prodi 

Daftar aset 

Billfath 

5 Fakultas harus 

menyediakan bahan 

 Fakultas harus 

menyediakan bahan 

  25% 50% Jumlah fakultas Daftar aset 

Billfath 
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pustaka di perpustakaan 

dan / atau berupa jurnal 

ilmiah nasional 

terakreditasi/ internasional 

yang judulnya lengkap 

pustaka di perpustakaan 

Daftar aset Billfath dengan 

judul lengkap Daftar aset 

Billfath 

6 Bahan pustaka berupa 

prosiding yang merupakan 

hasil seminar dosen tetap 

program studi yang relevan 

baik yang dilaksanakan di 

dalam dan luar PT sendiri 

 Tersedianya bahan 

pustaka berupa prosiding 

hasil seminar dosen tetap 

program studi 

  25% 50% Jumlah prosiding 

x jumlah dosen 

tetap 

Daftar aset 

Billfath 

7 Fakultas menyediakan 

Ruang akademik selain 

ruang kelas untuk 

melaksanakan proses 

pembelajaran yang 

mendukung tercapainya CP 

lulusan 

 Tersedianya ruang 

akademik untuk mencapai 

CPL 

100% 100% 100% 100%  Daftar aset 

Billfath 

8 Billfath menyediakan ruang 

penunjang akademik yang 

mendukung tercapaianya 

CP Lulusan 

 Billfath harus 

menyediakan ruang 

penunjang akademik 

pendukung tercapai CPL 

   100%  Daftar aset 

Billfath 

9 Fakultas harus 

menyediakan ruang 

administrasi dan kantor 

untuk menunjang kegiatan 

akademik dalam rangka 

mendukung CP Lulusan 

 Fakultas harus 

menyediakan ruang 

administrasi dalam 

rangka mendukung CPL 

  100% 100%  Daftar aset 

Billfath 
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10 Fakultas harus 

menyediaakan peralatan 

pratikum yang dapat 

diakses dan didaya gunakan 

untuk kegiatan akademik 

dosen dan mahasiswa 

 Fakultas harus 

menyediakan peralatan 

pratikum untuk kegiatan 

akademik dosen dan 

mahasiswa 

  15% 25% Jumlah fakultas x 

jumlah program 

stud 

Daftar aset 

Billfath 

11 Fakultas harus 

menyediakan media 

pembelajaran yang 

mendukung tercapainya CP 

Lulusan 

 Fakultas harus 
menyediakan media 
pembelajara untuk 
mendukung 
ketercapaiannya CPL 

  20% 50% Jumlah fakultas x 

jumlah program 

stud 

Daftar aset 

Billfath 

12 Billfath dan Departmen 

harus menyediakan sistem 

informasi dan fasilitas 

program studi untuk 

mendukung kegiatan 

akademik 

 Billfath harus 

menyediakan sistem 

informasi untuk 

mendukung kegiaatan 

akademik 

  50% 100%  Daftar aset 

Billfath 

13 Billfath dan Fakultas harus 

menyediakan sarana dan 

prasarana yang dapat 

diakses oleh seluruh 

mahasiswa  

 Billfath harus 

menyediakan sarana dan 

prasarana yang dapat 

diakses oleh dosen dan 

mahasiswa 

   50%  Daftar aset 

Billfath 
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F. Pihak yang Bertanggungjawab 

1. Wakil rektor II 

2. Dekan  

3. Kaprodi 
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