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Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan ke hadirat 

Allah SWT atas segala bentuk limpahan rahmat-Nya kepada 

kita sekalian. Shalawat serta salam senantiasa tercurah 

kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para 

pengikutnya hingga akhir zaman. 

Cita-cita besar UIN Mataram sebagai lembaga 

pendidikan yang cendekia, terbuka, dan unggul terus 

diupayakan dalam berbagai bentuk ikhtiar. Salah satunya 

adalah manajemen pengelolaan sarana dan prasarana. 

Wujud nyata upaya mewujudkan pengeloaan sarana dan 

prasarana yang efektif adalah adanya Buku Pedoman 

Pengeloaan Sarana dan Prasarana yang bermanfaat sebagai 

acuan dalam mengelola sarana dan prasarana UIN Mataram. 

Seluruh pihak di UIN Mataram diharapkan dapat 

mencermati dan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam 

buku pedoman ini karena memuat berbagai informasi yang 

terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana.  

Tim penulis menyadari bahwa buku pedoman ini 

masih jauh dari sempurna sehingga saran dan kritik yang 

konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk 
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perbaikan dan penyempurnaan. Selanjutnya, terima kasih 

yang tak terhingga disampaikan kepada segenap pihak yang 

telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini. 

Hanya kepada Allah SWT kami mohonkan balasan kebaikan 

atas budi baiknya. Akhirul kalam, semoga buku pedoman ini 

bermanfaat untuk kita semua. Aamiin. 

 

 

Mataram, Mei 2019 

Ketua LPM UIN Mataram 

 
 
 

Dr. M. Sobry, M.Pd. 
NIP. 197710092006041002 
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A. Urgensi Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang dikelola oleh UIN 

Mataram bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan 

Tridharma Perguruan Tinggi. Sarana dan prasarana ini 

dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan 

pihak lain. Namun demikian, sarana dan prasarana yang 

dikelola UIN Mataram menjadi barang milik negara. 

Oleh karena kepemilikannya berada di tangan negara, 

pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi perusakannya 

memiliki konsekuensi yang ditetapkan dengan 

Keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal pengadaan sarana dan prasarana, UIN 

Mataram dapat melakukan kerja sama dengan pihak 

lain untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma 

Perguruan Tinggi. Pengadaan barang/jasa dilakukan 

berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, akuntabel, dan 

transparan. Pengadaan barang/jasa yang bersumber 

dari anggaran pendapatan dan belanjanegara dilakukan 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.   

Pengelolaan sarana dan prasarana UIN Mataram 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan Universitas 

sehingga dilakukan secara wajar, tertib, efektif, efisien, 

akuntabel, transparan, dan taat pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Sarana dan prasarana 

yang dimiliki UIN Mataram mencakup kekayaan UIN 

Mataram. Adapun kekayaan Universitas terdiri atas: 

(a) benda tak bergerak, kecuali tanah yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta 

berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan; (b) benda 

bergerak; dan (c) kekayaan intelektual yang terbukti 

sah sebagai milik Universitas. Kekayaan intelektual ini 

terdiri atas hak paten, hak cipta, dan hak kekayaan 

intelektual lain baik dimiliki seluruh maupun sebagian 

oleh Universitas. Semua kekayaan UIN Mataram 

berupa benda baik tak bergerak maupun bergerak ini 

merupakan    kekayaan    negara   yang   pengelolaannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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B. Jenis Sarana dan Prasarana 

Secara spesifik, sarana dan prasarana yang harus 

tersedia mencakup perabot, peralatan pendidikan, 

media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, 

bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang 

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran 

dapat dirincikan sebagai berikut: 

1. Sarana Kelas dan Laboratorium 

Sarana yang harus tersedia di setiap kelas dan 

laboratorium untuk menunjang kelancaran 

proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Papan tulis/white board, penghapus. 

b. Kursi kuliah. 

c. Kursi dan meja dosen. 

d. AC/Kipas Angin. 

e. LCD Projector. 

f. Komputer (Laboratorium). 

g. Alat peraga/laboratorium kit. 

2. Buku dan Sumber Belajar Lainnya 

Buku-buku yang harus tersedia meliputi: 

a. Buku Teks. 

b. Buku Sumber (Referensi). 
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c. Jurnal. 

d. Laporan hasil penelitian/kegiatan ilmiah, 

makalah, skripsi, dan tesis. 

e. Bahan bacaan lain misalnya, majalah, tabloid, 

surat kabar, dll. 

f. Akses dan terminal akses ke internet. 

Selain sarana di atas, UIN Mataram dilengkapi 

dengan prasarana untuk menunjang segala kegiatan 

yang ada. Adapun prasarana yang harus tersedia 

meliputi lahan, ruang pendidikan, ruang administrasi, 

dan ruang penunjang. Berikut rinciannya: 

3. Lahan 

Jenis lahan yang digunakan antara lain: 

a. Lahan terbangun, adalah lahan yang di atasnya 

berisikan bangunan. 

b. Lahan terbuka, adalah lahan yang belum ada 

bangunan di atasnya, termasuk taman, selasar, 

dan lapangan. 

c. Lahan pengembangan, adalah lahan yang 

diperlukan untuk kebutuhan pengembangan 

bangunan dan kegiatan praktik. 
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4. Ruang 

Ruang yang harus tersedia adalah sebagai 

berikut: 

a. Ruang pendidikan 

Ruang pendidikan yaitu ruang yang berfungsi 

untuk menyelenggarakan kegiatan perkuliahan 

baik secara teori maupun praktik. Ruang 

pendidikan terdiri atas:   

1) Ruang Kuliah. 

2) Ruang Laboratorium Komputer. 

3) Ruang Laboratorium Bahasa. 

4) Ruang Laboratorium Micro Teaching 

5) Ruang Perpustakaan. 

6) Laboratorium Program Studi. 

b. Ruang administrasi 

Selain ruang pendidikan, prasarana lain yang 

dikelola UIN Mataram untuk menunjang 

kelancaran semua penyelenggaraan UIN 

Mataram adalah ruang administrasi. Ruang 

administrasi yaitu ruang yang berfungsi untuk 

melaksanakan berbagai kegiatan 

kantor/administrasi yang terdiri atas: 
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1) Ruang Pimpinan. 

2) Ruang Sekretariat. 

3) Ruang Pendidik Tetap. 

4) Ruang Tata Usaha. 

5) Ruang Dosen. 

6) Ruang Rapat/Sidang. 

c. Ruang penunjang 

Terdapat juga ruang penunjang dalam 

mendukung kegiatan penyelenggaraan UIN 

Mataram. Ruang penunjang yaitu ruang yang 

berfungsi untuk menampung kegiatan yang 

mendukung kegiatan perkuliahan, antara lain: 

1)  Ruang Ibadah. 

2)  Ruang Rapat. 

3)  Ruang Olahraga. 

4)  Ruang Koperasi Mahasiswa. 

5)  Ruang Koperasi Karyawan. 

6)  Ruang Kantin. 

7)  Ruang Kegiatan Mahasiswa (student 

center). 

8)  Ruang Serbaguna. 

9) Instalasi Daya. 

10) Asrama Mahasiswa. 
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11) Gudang. 

12) Tempat Parkir. 

13) Ruang Bermain. 

 
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan sarana dan prasarana di Universitas 

Islam Negeri Mataram mengacu pada aturan 

pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Adapun 

aturan yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut: 

1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 27 tahun 2017 Tentang Statuta Universitas 

Islam Negeri Mataram. 

2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Universitas Islam Negeri Mataram. 

3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah. 

4. Peraturan Menteri Keuangan No. 

246/PMK.06/2014 tentang Tata cara pelaksanaan 

Penggunaan Barang Milik Negara.  

Sarana dan prasarana di UIN Mataram inventarisasi 

dan di kelola oleh sub bagian Rumah Tangga dan BMN. 

Adapun pelaksanaan pengelolaan mengacu pada 
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Standar Operasinal Prosedur (SOP). Pengelolaan Sarana 

dan Prasarana meliputi Penerimaan, Pemakaian, dan 

Penghapusan Sarana dan Prasarana. 

Setelah Sarana dan Prasarana selesai dibangun atau 

diperoleh, bagian umum menerima untuk selanjutnya 

dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk 

selanjutnya diserahkan pada pengguna Sarpras. Di 

dalam masa pemakaian yang lama dan akhirnya 

mengalamai kerusakan yang mengakibatkan kurang 

ekonomis lagi apabila diperbaiki sampai pada akhirnya 

Sarana dan Prasarana tersebut sudah tidak bisa 

dipergunakan dan diperlukan adanya penghapusan. 

1. Penerimaan Sarana dan Prasarana 

Bagian Umum melalui Subbagian Rumah 

Tangga dan Barang Milik Negara menerima sarana 

dan prasarana yang telah selesai dibangun atau 

dibeli dari Unit Layanan Pengadaan Barang dan 

Jasa UIN Mataram. Bagian Umum selanjutnya 

menerima Sarana dan Prasarana tersebut untuk 

didistribusikan kepada pengguna yang sebelumnya 

telah dibuat Berita Acara Serah Terima Barang 

(BAST). Sebelum dipergunakan terlebih dahulu 



 

9 

 

diinput dalam SIMAK BMN dan diberikan label 

sebagai Barang Milik Negara oleh Bagian Rumah 

Tangga dan BMN. Selanjutnya pengguna barang 

tersebut menandatangani BAST tersebut bersama 

dengan pihak yang menyerahkan yaitu bagian 

Umum dan diketahui oleh Kabag Administrasi dan 

Umum UIN Mataram. Setelah itu Sarana dan 

Prasarana bisa dipergunakan oleh unit-unit yang 

ada di UIN Mataram. Adapun Bagan Alur 

Penerimaan Sarana dan Prasarana di UIN Mataram 

adalah sebagi berikut: 
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PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN BMN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

Mulai 

Bagian Administrasi Umum Menerima 
Fisik Sarpras dari Panitia Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Bagian Administrasi Umum Mengecek Pencatatan di 
SIMAK BMN untuk selanjutnya diberikan Nomor 

Identitas Barang 

Bagian Administrasi Umum Membuat Berita Acara Serah 
Terima Barang (BAST) setelah sebelumnya mengecek 

daftar perioritas Penerima Barang 

Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) ditandatangani oleh 
Kasubag RT dan BMN sebagai Pihak pertama dan diterima 

Penerima Sarpras sebagai pihak kedua atas persetujuan Kepala 
Bagian Administrasi dan Umum 

Sarana dan Prasarana siap untuk digunakan oleh Pemakai di 
masing-masing Bagian atau Unit-unit UIN Mataram 

Selesai 
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2. Pemakaian Sarana dan Prasarana 

GAMBAR ALUR PEMAKAIAN SARPRAS 

No Aktivitas 
Pelaksana Mutu Bahan 

Client Staf 
Kasu 
bag 

Kabag 
Persyaratan/ 
Perlengkapan 

Waktu Output 

1 Menerima surat 
permohonan dari 
unit kerja 

   
 

Surat Masuk 
Buku Kendali 

1 
Jam 

Terdatan
ya surat 
masuk ke 
dalam 
buku 
agenda 

2 Mendisposisi surat 
peminjaman 
 
 

  
  

   

3 
 

Mengecek 
Ketersediaan 
sarana/prasarana 
 

  
 

    

4 Melaporkan 
ketersediaan 
sarana/prasaarana 
 

  
  

   

5 Menginformasikan 
ketidaktersediaan 
sarana/prasarana 

   
 

   

6 Memerintah staf 
menyiapkan 
Proses pinjam 
 
 

 
  

    

7 Menyiapkan 
blanko 
peminjaman 
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8 Mengisi blanko 
peminjaman 
setelah disetujui 
oleh Kabag dan 
diteruskan 
kepetugas 
peralatan 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Blanko 
disposisi 
jaminan 
pinjaman 
berupa KTP 

5  
Menit 

Buku 
peminjam
an 
ruangan 
dan alat 

9 Menyiapkan 
kebutuhan sesuai 
permohonan 
 
 
Menulis sarana 
prasarana yang 
dipinjam dalam 
buku 
peminjaman/papa
n informasi 

  

  Peralatan 
yang 
dibutuhkan 

15 
menit 

Buku 
pemiinja
man 
ruangan 
dan alat 

10 Menandatangani 
bukti peminjaman 
 
 

 

   Buku kendali 
peminjaman 

5 
menit 

Buku 
peminjam
an 
ruangan 
dan alat 

11 Mengecek kondisi 
ruang/barang 
habis  
Pinjam 
 

  

     

12 Menandatangani 
bukti 
pengembalian/hab
is pinjam 
 
 

 

 
 

 Kembalinya 
ruangan dan 
peralatan 
dalam 
kondisi 
semula 

10 
menit 

Diketahui
nya 
laporan 
oleh 
Kabag 
Umum 
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13 Melaporkan 
keterlambatan/ker
usakan 
pengembalian 
 

 

 
 

    

14 Menerima surat 
keterlambatan/de
nda/kerusakan 
 

 

      

15 Mencatat barang 
rusak/hilang 
dalam buku 
peminjaman 
 

 
 

     

16 Membuat laporan 
pemakaian 
barang/ruang 
 

   
 

   

 

3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Sebagaimana umumnya sarana dan prasarana 

pada unit lain, segala bentuk sarana dan prasarana 

di UIN Mataram tidak luput dari penurunan kualitas 

dan fungsi. Untuk itu, diperlukan adanya 

pemeliharaan semua sarana dan prasarana yang 

ada untuk menghindari besarnya penurunan 

kualitas dan fungsi sarpras tersebut. Pemeliharaan 

sarana dan prasarana yang ada bahkan lebih dari 

sekadar menghindari penurunan kualitas dan 

fungsinya. Pemeliharaan diharapkan dapat 

menambah masa manfaat dari sarana prasarana 

tersebut. Dalam hal melakukan pemeliharaan 
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sarana dan prasarana dipertimbangkan apakah 

sarpras tersebut masih ekonomis untuk dilakukan 

pemeliharaan atau tidak, jika sudah tidak maka 

akan dilakukan pedoman pengelolaan yang terakhir 

yaitu penghapusan untuk Sarana dan Prasarana 

kecuali untuk Tanah. 

4. Penghapusan Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang tidak 

memungkinkan untuk dilakukan pemeliharaan 

karena alasan tidak ekonomis diterapkan kebijakan 

penghapusan bagi sarana dan prasarana selain 

tanah. Didalam melakukan penghapusan sarana 

dan prasarana, UIN Mataram bekerjasama dengan 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Mataram atas persetujuan Biro Keuangan 

dan BMN Sekertariat Jenderal Kementerian Agama 

Republik Indonesia. 

 
D. Penutup 

Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana UIN 

Mataram ini diharapkan dapat dijadikan panduan bagi 

segenap unit atau pihak dalam rangka meningkatkan 
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layanan di UIN Mataram. Besar harapan kami agar buku 

pedoman ini benar-benar dapat memberikan informasi 

dan ketentuan terkait dengan pengelolaan sarana dan 

prasarana di UIN Mataram. 
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