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1. Visi dan Misi 
Universitas  

Visi : 

“Menjadi Universitas Unggul di Bidang Sociopreneur di 

Tingkat Nasional yang Berwawasan Internasional pada 

Tahun 2029” 

Misi : 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan 

pengabdian masyarakat 

2. Menerapkan sistem pembelajaran yang berorientasi pada 

Sociopreneur, sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta memenuhi tuntutan 

pengguna. 

3. Melakukan kerja sama dengan lembaga di dalam maupun 

di luar negeri baik lembaga penelitian, pendidikan dan 

pengabdian masyarakat serta kalangan pemerintah 

maupun swasta, industri dan masyarakat luas. 

Tujuan : 

1. Menghasilkan lulusan inovatif dan memiliki keunggulan 

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta 

mempunyai kemampuan sociopreneur sebagai 

perwujudan dari cita-cita “Angudi Mulyaning Bangsa”. 

2. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni 

karya inovatif yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa. 

3. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat untuk 

kemakmuran bangsa. 

2. Rasional 
Sebagai institusi pendidikan yang harus menghasilkan  

lulusan yang profesional dan mempunyai jiwa kewirausahaan 

serta bermanfaat bagi masyarakat maka pelaksanaan proses 

belajar mengajar harus direncanakan dengan baik, konsisten 

sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dan dievaluasi 

secara independen, dengan mengacu pada pedoman yang 

ada. Kelulusan merupakan proses perpindahan dar status 

dari status mahaiswa menjadi sarjana setelah menempuh 

perkuliahaan minimal 7 semster dengan SKS minimal 144 – 
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160 SKS, termasuk tugas akhir. 

      Agar lulusan dapat diserap oleh dunia kerja, maka semua 

mahasiswa harus memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan oleh UMB Yogyakarta. Syarat yang dimaksud 

adalah syarat akademik maupun non akademik 

(adiministrasi), memiliki keahlian dan ketrampilan dalam 

bidangnya, serta kemampuan dalam pengembangan ilmu 

dan teknologi secara praktis dan mampu bekerja secara 

mandiri maupun bekerja sama.  

Untuk penjaminan mutu lulusan dibutuhkan sinergi visi PS 

dan pemenuhan stakeholders sebagai pengguna lulusan, 

melalui proses pembelajaran yang relevan. 

    Mengingat tujuan UMBY adalah menghasilkan lulusan 

yang bermutu, unggul, dan berbudi luhur serta menghasilkan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni untuk 

pengembangan ilmu dan kemakmuran masyarakat maka 

setiap mahasiswa yang akan lulus harus memenuhi standar 

minimal dari mempunyai kemampuan minimal sesuai 

kompetensi dari masing-masin PS yang telah ditetapkan dan 

dapat bermanfaat bagi masyarakat.  

Guna memenuhi standar kelulusan dimaksud, dibutuhkan 

masukan materi dari alumni dan pengguna lulusan 

(stakeholder) yang relevan melalui tracer study 

untuk menerapkan secara optimal perbaikan proses 

pembelajaran secara terus menerus dalam berbagai aspek 

baik input, proses, output, outcomes , maupun lingkungan 

pembelajaran. 

Maksud dari penyusunan pedoman kelulusan agar PS bisa 

menetapkan standard kemampuan minimal 

yang harus dimiliki mahasiswa PS untuk lulus, memenuhi 

kompetensi stakeholders proses kelulusan dilaksanakan 

dengan tertib dan lancar karena terciptanya pedoman yang 

baku. 
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3. Subyek/Pihak yang 
Bertanggungjawab 
untuk Mencapai/ 
Memenuhi Isi 
Standar 

1. Rektor 

2. Wakil rektor I 

3. Wakil Rektor II 

4. Pimpinan Fakultas 

5. Ka-Biro ( BAAK dan BAU) 

6. Ketua Program studi 

7. Dosen 

4. Definisi Istilah 
1. Standar sarana pendidikan adalah Standar sarana 

pembelajaran yang merupakan kriteria minimal sesuai 

dengan kebutuhan, isi, dan proses pembelajaran yang 

meliputi perabot, peralatan pembelajaran, media 

pembelajaran, buku/ buku elektronik/ repositori , 

teknologi informasi dan komunikasi, sarana penelitian, 

sarana olah raga, sarana berkesenian, fasilitas umum, 

bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang 

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang 

teratur dan berkelanjutan.  

2. Standar prasarana adalah Standar prasarana 

pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang lahan, 

ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata 

usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratoium, ruang 

bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi 

daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, 

tempat berkreasi, tempat parkir, jalan, air, listrik, jaringan 

komunikasi suara dan data, dan ruang atau tempat lain 

yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran 

yang teratur dan berkelanjutan. 

3. Lahan adalah tanah yang dimiliki UMBY untuk mendirikan 

bangunan dan sekelingnya  

4. Lokasi kampus adalah letak kampus UMBY yang terdiri 

kampus 1 di jalan Wates Km. 10 Argomulyo Sedayu 

Bantul DIY kode pos 55753 yang merupakan kampus 

pusat, kampus 2 terletak di Jl. Jembatan Merah no. 84C 
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Gejayan Yogyakrta 55283 dan kampus 3 yang terletak di 

Jl. Ring Road Utara depok Sleman Yogyakarta. 

5. Master plane adalah rencana Induk pedoman dalam 

pembangunan dan pengembangan UMBY yang 

mencakup seluruh kebutuhan dan penggunaan tanah 

serta ruang untuk kegiatan-kegiatan penunjang 

6. Berkebutuhan khusus adalah mahasiswa, dosen, tendik 

maupun tamu yang berkunjung ke UMBY yang 

mempunyai karakteristif fisk yang berbeda dengan orang 

pada umumnya. 

 

5. PERNYATAAN STANDAR 

No. Parameter 
Pernyataan 

standar 
Indikator Sasaran 

    2017 2018 2019 2020 2021 

1. Lahan/ Tanah  Yayasan/meny
ediakan lahan 
yang luasnya 
sesuai 
kebutuhan dan 
jelas 
kepemilikanny
a untuk 
menunjang 
PBM  

Status lahan 
hak milik 
dan 
bersertifikat 
Luas ……m2 

100% 100% 100% 100% 100% 

2 Bangunan 
/Gedung 
 
 

Yayasan/ 
Universitas 
harus 
menyediakan 
bangunan/ged
ung untuk 
perkuliahan, 
praktikum, 
perkantoran 
serta 
pendukung 
kegiatan 
mahasiswa 

Tersedia 
Bangunan/ge
dung dengan 
struktur kuat, 
kokoh dan 
tahan gempa 
standar 
kulaitas A;   
a. ruang kelas 
seluas 2m2 

per 
mahasiswa; 
b. ruang kerja 
pimpinan 
minimal 12m2 

per orang; 
c. ruang kerja 
dosen seluas 
4m2 per 
dosen; 
d. ruang 
rapat seluas 
2m2 per 
peserta 
rapat; 

     



 

UNIVERSITAS MERCU BUANA 
YOGYAKARTA 

Kode/No:  UMBY/DPM/Std/02.01.06            
                
Tanggal   : 1 Maret 2016 

STANDAR SARANA DAN 
PRASARANA PEMBELAJARAN  

Revisi       : 2 

Halaman  : 6 dari 7 

 

 

6 

e. ruang 
perpustakaan 
1,5m2 per 
pengguna 
perpustakaan
; dan 
f. ruang 
komputer 
2m2 per 
mahasiswa 

 Kenyamanan 
bangunan 
gedung/ ruang 

a.Universitas 
menyediakan 
bangunan 
gedung / ruang 
dengan sistem 
pengedaan air 
brsih, 
pembuangan 
air kotor, 
sampah, 
limbah, 
penyaluran air 
hujan untuk 
mendapatkan 
kenyamanan 
kerja yang 
terealisasi sd 
tahun 2021 

Bangunan 
gedung/ 
ruang 
nyaman, 
sehat dan 
kondusif  

50% 60% 75% 85% 100% 

  b.Universitas 
melakukan 
kontrak kerja 
dengan  jasa  
untuk 
perawatan 
bangunan agar 
nyaman untuk 
melakukan 
semua aktivitas  

Bangunan 
terawat dan 
bersih  

65% 75% 85% 95% 100% 

  b. Rektor 
melakukan 
rapat evaluasi 
dan persiapan 
perkuliahan 
setiap  akhir 
dan awal 
semester   

Pengoperasi
an dan 
pemeliharaa
n gedung 
berjalan 
lancar dan 
baik 

     

 

 

6. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Kepemilikan lahan UMBY adalah hak milik dan 

bersertifikat, terdapat  3 lokasi kampus, konstruksi setiap 

bangunan kuat, kokoh, tahan gempa, stabil dalam 

menahan beban atau kombinasi beban, dan layak,  

2. UMBY mempunyai master plan dan  perencanaan 

konstruksi gedung., mempunyai sistem pengadaan air 
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bersih, pembuangan air kotor dan atau air limbah, 

kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan,  

3. UMBY memiliki unit dan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang bertugas memelihara dan melakukan perawatan 

bangunan gedung  meliputi pembersihan, perapihan, 

pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan atau 

penggantian bahan atau perlengkapan gedung, dan 

kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman 

pengoperasian dan pemeliharaan gedung. 

4. UMBY menyediakan sarana dan prasarana yang dapat 

diakses oleh mahasiswa, dosen, dan karyawan yang 

berkebutuhan khusus. 

5. UMBY mempunyai gedung yang dapat digunakan 

sebagai sumber pemasukan dana sehingga menjadi 

salah satu sarana untuk menjaga kontinuitas 

keberlangsungan UMBY selama menjalankan 

aktivitasnya.  

7. Strategi 
1. Rektor menetapkan dan prasarana minimal pada ruangan 

pimpinan, dosen maupun ruang perkuliahan 

2. Rektor mewajibkan semua unit di lingkungan UMBY untuk 

mengajukan program dan aktivitas di awal semester. 

3. Rektor mewajibkan semua pejabat struktural membuat 

sasaran mutu yang akan dievaluasi oleh DPM dan 

hasilnya akan disampiakn kepada Rektor. 

4. Rektor melalui DPM melakukan monev dan audit pada 

semua unit di lingkungan UMBY. 

5. Rektor melalui DPM melakukan survey kepusana untuk 

mahaiswa, tenaga kependidikan maupun alumni. 

8. Indikator 
1. Semua sarana dan prasarana di UMBY sesuai dengan 

standar yang ditetapkan pemerintah yang tertuang di 

dalam permenristek Dikti tentang SN Dikti. 

2. Semua aktivitas PBM dan kegiatan yang mendukung 

dapat berjalan dengan baik dan kondusiv. 
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9. Dokumen terkait 
1. Sertifikat kepemilikan lahan UMBY  

2. Master plane UMBY 

3. SK yayasan dan SK DIKTI tanggal 12 Juni 2008 tentang 

penggantian nama Universitas Wangsa Manggala yang 

disingkat UNWAMA menjadi UMBY.  

10. Referensi 
1. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Dikti 

2. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Akreditasi 

Program Studi dan Perguruan Tinggi 

3. Undang-Undang Republik Indonesia no 12 tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang 

Pendidikan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, 

Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan 

Tinggi; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2013 Tetang Pedoman Pengembangan 

Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintahan Daerah; 

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan berbasis 

Kompetensi. 

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia 

Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

9. Peraturan kepegawaian UMBY 

10. SK DIKTI tanggal 12 Juni 2008 
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