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1. Visi dan Misi  VISI: 

Menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris menghasilkan 

tenaga pendidik Bahasa Inggris yang islami dan cerdas emosional 

pada tahun 2022. 

 

MISI: 

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi secara islami sehingga 

menghasilkan lulusan yang cerdas emosional di bidang 

pendidikan bahasa Inggris. 

b. Melaksanakan penelitian yang relevan dengan kebutuhan 

pendidikan dan masyarakat secara islami sehingga 

menghasilkan Peneliti yang cerdas emosional. 

c. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang relevan dengan 

kebutuhan pendidikan dan masyarakat secara islami sehingga 

menghasilkan individu yang cerdas emosional. 

d. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga formal dan non 

formal secara islami dalam menggali dan mengimplementasikan 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan bahasa 

Inggris sehingga pihak terkait mendapat keuntungan 

peningkatan kecerdasan emosional. 

2. Rasionalitas 

Standar 

Standar sarana prasarana penelitian merupakan kriteria minimal 

kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dan  penguasaan 

metodologi sesuai dengan bidang keilmuan. Standar sarana prasarana 

penelitian disusun danditetapkan sebagai pedoman dalam 

menyediakan sarana prasarana penelitian yang memadai untuk 

memenuhi kebutuhan standar isi dan standar proses penelitian dalam 

rangka memenuhi standar hasil penelitian 

3. Pihak yang 

bertanggung jawab 

untuk mencapai 

Standar Sarana dan 

Prasarana Penelitian 

1. Rektor 

2. LPPM 

3. Kepala Perlengkapan  

4. Dosen dan mahasiswa 

4. Definisi Istilah 1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat 

berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan 

terjadi atau yang seharusnya terjadi 

2. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau 

media dalam mencapai maksud dan tujuan 

3. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau 

usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai  

4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, 
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dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atai 

pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 

5. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria 

minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang 

kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil 

penelitian 

6. Sarana prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi 

atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian 

paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses 

pembelajaran, kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus 

memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan peneliti. Masyarakat dan lingkungan 

7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

penyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui 

pendidikan, penelitian, dan pegabdian kepada masyarakat 

8. Laboratorium yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu 

produksi, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing, 

atau pembersihan barang-barang produksi 

9. Studio adalah adalah ruang tempat bekerja untuk dipakai untuk 

kegiatan penyiaran, pembuatan foto, video dan pengambilan film 

10. Bengkel Kerja adalah unit penunjang teknis di bidang bengkel 

11. Tempat Praktek adalah bangunan atau lahan yang digunakan untuk 

pelaksanaan secara nyata atau penerapan teori 

12. Perpustakaan adalah kumpulan atau bangunan fisik sebagai tempat 

buku dikumpulkan dan disusun menurut sistem tertentu atau 

keperluan pemakai 

13. Desiminasi adalah kegiatan penyebaran informasi ke dalam 

lingkungan masyarakat 

14. Standar Operasional Prosedur adalah dokumen yang berkaitan 

dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk 

melakukan suatu kegiatan dengan banyak jenis aktivitas 

15. Instruksi kerja adalah petunjuk atau cara dalam melakukan satu 

jenis aktivitas 

5. Pernyataan Isi   

Standar Sarana dan 

Prasarana Penelitian 

1. Rektor menetapkan bahwa sarana dan prasarana penelitian yang 

tersedia adalah milik Badan Pengelola UNIVA Labuhanbatu dan 

dapat dipergunakan untuk: 

a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian yang terkait 

dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi dan area 

sasaran kegiatan 

b. Proses pembelajaran 

c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Rektor menetapkan bahwa sarana yang diperlukan untuk 

menunjang penelitian terdiri dari buku teks, buku referensi, jurnal 

nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori, 
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aplikasi perangkat lunak pengolah data, instrumentasi eksperimen, 

perancangan dan desain, dan sarana teknologi informasi (termasuk 

koneksi internet), sarana tenaga listrik cadangan, sarana 

transportasi, petugas keamanan dan sarana pembelajaran yang juga 

dapat digunakan untuk kegiatan penelitian 

3. Rektor menetapkan bahwa prasarana yang diperlukan untuk 

menunjang penelitian terdiri atas perpustakaan, ruangkerja, 

laboratorium, studio, bengkel kerja, tempat praktek, ruang diskusi 

serta prasarana pembelajaran yang juga dapat dimanfaatkan untuk 

kegiatan penelitian 

4. Rektor menetapkan bahwa sarana dan prasarana penelitian harus 

memenuhi standard mutu, keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 

5. Rektor menetapkan bahwa sarana dan prasarana penelitian harus 

memenuhi standard keselamatan kerja, yaitu melengkapi dengan 

sarana pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran, 

seperti pendeteksi asap, sistem alarm, alat kebakaran, dan jalur 

evakuasi 

6. Rektor menetapkan bahwa sarana dan prasarana penelitian harus 

memenuhi standard mutu dan kesehatan dengan cara dirawat 

secara berkala 

7. Rektor mengharuskan sarana dan prasarana penelitian harus 

memenuhi standard kenyamanan meliputi pengaturan suhu, 

intensitas cahaya, tingkat kebisingan dan kebersihan 

8. Rektor mengharuskan sarana dan prasarana penelitian harus 

memenuhi standard keamanan meliputi ketersediaan petugas 

keamanan, kamera pengawas (CCTV) dan ketersediaan fasilitas 

tenaga listrik cadangan 

9. Penggunaan sarana dan prasarana oleh dosen dan mahasiswa, 

untuk kegiatan penelitian harus melalui standard prosedur 

penggunaan peralatan yang ditetapkan oleh UNIVA Labuhanbatu 

6. Strategi 

Pelaksanaan 

Standar Sarana dan 

Prasarana 

Penelitian 

1. LPPM melakukan inventarisasi keberadaan sarana prasarana yang 

dimiliki 

2. LPPM memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian 

kepada masyarakat yang dibutuhkan dengan membuat pengajuan 

kepada rector melalui bagian perlengkapan. 

3. LPPM menyusun pedoman pengadaan, system inventarisasi dan 

pengembangan sarana prasarana penelitian dan pedoman 

peminjaman, penggunaan dan pengembalian sarana prasarana yang 

digunakan/dipinjam pelaksana 



 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 
UNIVERSITAS ALWASHLIYAH LABUHAN BATU Nomor  Dok    : PBI-UNIVALB-SSPP-03.14 

 
Revisi              : 0 
 
Mulai Berlaku  : 5 Oktober 2018 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN 

 

4. LPPM Mempersiapkan SOP, Instruksi Kerja, Formulir yang 

dibutuhkan untuk pemenuhan standar 

5. Melakukan audit rutin dan audit tahunan terhadap ketersediaan, 

kecukupan dan kondisi sarana dan prasarana 

6. Melakukan sosialisasi pedoman pengadaan dan pemanfaatan 

sarana dan prasarana penelitian 

7. LPPM bersama bagian perlengkapan melakukan pemeliharaan 

secara berkala terhadap sarana dan prasarana pengabdian kepada 

masyarakat 

8. LPPM mengajukan ke bagian perlengkapan untuk melakukan 

pemeliharaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana 

penelitian 

7. Indikator 

Ketercapaian 

Standar Sarana dan 

Prasarana Penelitian 

1. Tersedianya sarana prasarana sesuai dengan standard penelitian 

yang megacu kepada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 

tentang SNDIKTI 

2. Seluruh sarana dan prasarana penelitian dapat digunakan dan 

dalam kondisi baik untuk digunakan 

3. Tersedianya sarana prasarana penelitian dengan jumlah yang 

memadai dan kondisi yang baik 

4. Tingkat kecelakaan kegiatan penelitian adalah 0 (nol) 

5. Seluruh sarana dan prasarana penelitian memenuhi standard mutu, 

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan 

peneliti, masyarakat, dan lingkungan 

8. Dokumen terkait 

Pelaksanaan Standar 

Sarana dan 

Prasarana Penelitian 

1. Pedoman Pengadaan Sistem Inventarisasi dan Pengembangan 

Sarana Prasarana Penelitian 

2. Pedoman Peminjaman, Penggunaan dan Pengembalian Sarana 

Prasarana Penelitian 

3. Pedoman Pengecekan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 

Penelitian 

4. Kuesioner survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana.  

5. Instruksi Kerja dan Formulir 

9. Referensi 1. UU No. 20 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

2. Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi 

3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang SN DIKTI 

 


