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I. Visi dan Misi STIK Bina Husada 
Visi STIK Bina Husada  
Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada yang unggul 
Tahun 2040. 

 

Misi STIK Bina Husada  
1. Mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan dunia kerja. 
2. Meningkatkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi baik 

secara kuantitas dan kualitas. 
3. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang baik, efektif dan efisien. 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
5. Menyediakan sarana dan prasarana berbasis digital. 
6. Menjalin kerjasama dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. 
7. Menciptakan lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital. 

 

Tujuan STIK Bina Husada  
1. Tersedianya kurikulum berbasis keterampilan sesuai dengan kebutuhan di 

dunia kerja.  
2. Terselenggaranya proses belajar mengajar berbasis keterampilan sesuai 

dengan kebutuhan di dunia kerja.  
3. Tersedianya dokumen persentase laporan penelitian sesuai dengan roadmap 

peneliti.  
4. Tersedianya dokumen persentase laporan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan roadmap.  
5. Tersedianya dokumen artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional.  
6. Terselenggaranya tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien.  
7. Tersedianya sumber daya manusia (dosen dan tendik) yang cukup jumlahnya 

dan kemampuannya berkembang.  
8. Tersedianya sarana yang cukup dan prasarana berbasis digital.  
9. Terjalinnya kerjasama bidang Tridharma Perguruan Tinggi terhadap pihak 

terkait. 
10. Terciptanya lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital.  

 

II. Rasional Standar Sarana Prasarana 
Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan STIK Bina Husada dalam 
menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan 
kompetitif, diperlukan ketersediaan Sarana prasarana yang memadai. 
Maka dari itu diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang 
harus dipenuhi oleh Ketua STIK Bina Husada dan Ketua Prodi. Untuk 
itulah maka ditetapkan standar sarana prasarana. Ruang lingkup 
sarana dan prasarana meliputi : 
1. Prasarana 

Prasarana akademik akademi dapat dibagi menjadi 2 kelompok 
yaitu : 
a. Prasarana Bagunan 

Mencakup lahan dan bagunan gedung baik untuk keperluan 



 
 

Ruang Kuliah, Ruang Dosen, Ruang Seminar, Ruang Rapat, 
Ruang Laboratorium, Ruang Perpustakaan, Ruang Komputer, 
Ruang Kegiatan Mahasiswa, dan Kesejahteraan seperti Kantin, 
Tempat Ibadah, prasarana olahraga dan seni. 

b. Prasarana Umum 
Prasarana umum berupa air, listrik, jaringan internet, tempat 
parkir 

 
2. Sarana 

Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang 
diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam 
menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi 
proses pembelajaran. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi menjadi 
2 kelompok yaitu : 
a. Sarana Pembelajaran untuk melaksanakan proses pembelajaran 

Sarana pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, 
misalnya : papan tulis/white board, LCD, dan bahan habis 
pakai lainnya. 

b. Sarana Laboratorium 
Peralatan laboratorium sesuai jenis laboratorium masing- 
masing Program Studi. 

 
III. Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar 

1. Ketua STIK Bina Husada 
2. Wakil Ketua II  
3. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum  
4. Ketua Program Studi  
5. Unit Penunjang 

 
IV. Definisi Istilah  

Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 
1. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk 

menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah- pindah. 
2. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk 

menjalankan fungsi satuan pendidikan. 
3. 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. 

4. Perabot adalah sarana pengisi ruang. 
5. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung 

digunakan untuk pembelajaran. 
6. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan 

untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran. 
7. Buku teks kuliah adalah buku acuan  wajib  untuk  digunakan di 

satuan pendidikan tinggi yang membuat materi pembelajaran 



 
 

dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, 
dan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan 
seni, peningkatan pengetahuan dan kemampuan estetis, 
peningkatan kemampuan kinestesis dan kesehatan yang disusun 
berdasarkan standar nasional pendidikan. 

8. Buku pengayaan adalah buku yang memuat  materi  yang dapat 
memperkaya buku teks pendidikan tinggi. 

9. Buku referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat 
digunakan untuk memperoleh informasi tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara dalam dan 
luas. 

10. Sumber belajar lainnya adalah segala bentuk sumber informasi 
selain buku, seperti jurnal, majalah, surat kabar, situs (website), 
modul teori, dan pedoman praktik. 

11. Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras 
dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi 
dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran. 

12. Perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan 
tambahan yang digunakan  untuk mendukung  pembelajaran di 
perguruan tinggi. 

13. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya 
terdapat prasarana pendidikan tinggi meliputi bangunan satuan 
pendidikan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan 
lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu 
lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat. 

14. Kampus adalah tempat berlangsungnya penyelenggaraan 
pendidikan tinggi dalam satu satuan lahan tertentu. 

15. Bangunan adalah gedung yang sebagian atau seluruhnya berada 
di atas lahan, yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan 
pembelajaran pada pendidikan tinggi. 

16. Ruang manajemen adalah ruang yang digunakan untuk 
pengelolaan kegiatan Tridarma perguruan tinggi, meliputi ruang 
pimpinan, ruang tata usaha, ruang rapat/pertemuan, ruang 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ruang 
penjaminan mutu. 

17. Ruang akademik umum adalah ruang yang digunakan untuk 
kegiatan pembelajaran pada semua program studi, meliputi ruang 
kuliah, ruang perpustakaan, ruang teknologi informasi dan 
komunikasi dan ruang dosen. 

18. Ruang akademik khusus adalah ruang yang digunakan untuk 
kegiatan pembelajaran praktik pada setiap program studi, meliputi 
laboratorium, lahan praktik 

19. Ruang penunjang adalah ruang yang digunakan untuk 
menunjang kegiatan Tridarma perguruan tinggi. 

20. Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan satuan 
pendidikan melakukan kegiatan pengelolaan. 



 
 

21. Ruang tata usaha adalah ruang untuk pengelolaan dan 
penyimpanan administrasi perguruan tinggi. 

22. Ruang rapat adalah ruang untuk kegiatan pertemuan koordinasi 
pimpinan baik dengan pejabat yang berada di bawahnya maupun 
pihak-pihak mitra lainnya. 

23. Ruang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) 
adalah ruang untuk administrasi kegiatan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh 
perguruan tinggi. 

24. Ruang kuliah adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik 
yang tidak memerlukan peralatan khusus. 

25. Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan 
memeroleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka. 

26. Ruang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah ruang 
untuk penunjang kegiatan pembelajaran dan pencarian 
informasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. 

27. Ruang dosen adalah ruang untuk dosen bekerja di luar ruang 
kuliah. 

28. Laboratorium adalah ruang untuk melakukan kegiatan praktikum 
dan praktik pembelajaran di mana peserta didik berinteraksi 
dengan objek pembelajaran menggunakan instrumen yang sesuai 
untuk mengobservasi dan/atau mengkaji gejala-gejala yang dapat 
diamati secara langsung. 

29. Mushola adalah tempat mahasiswa STIK Bina Husada melakukan 
ibadah.  

30. Ruang konseling adalah ruang untuk kegiatan konseling 
mahasiswa dengan konselor mengenai pengembangan pribadi, 
sosial, belajar, dan karir. 

31. Ruang kesehatan adalah ruang untuk melayani mahasiswa yang 
mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di kampus. 

32. Ruang organisasi kemahasiswaan adalah ruang untuk melakukan 
kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kemahasiswaan. 

33. Toilet/WC adalah ruang untuk membuang air besar dan/atau kecil. 
34. Gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran 

dan peralatan lembaga yang tidak/belum dimanfaatkan serta 
arsip lembaga. 

35. Kantin adalah tempat menjual makanan dan minuman bagi 
mahasiswa, dosen dan karyawan perguruan tinggi di kampus. 

36. Tempat parkir adalah tempat untuk menyimpan sementara 
kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat milik dosen, 
karyawan, dan mahasiswa selama jam dan hari kerja. 

37. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur 
pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat 
berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, Profesi 
Ners, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.  

38. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana 



 
 

belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang 
diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar 
peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap sesuai sasaran kurikulum. 

39. Sarana prasarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang 
terdiri dari segala bentuk jenis bangunan/tanpa bangunan yang 
digunakan untuk perlengkapan olah raga. 

40. Sarana fasilitas umum : 
41. Bahan habis pakai: 
42. Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan 
 

V. Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana 

1. STIK Bina Husada menyediakan lahan yang luasnya sesuai kebutuhan dan 
jelas kepemilikannya 

2. STIK Bina Husada menyediakan dan mendirikan bangunan/gedung/ruang 
dan sarana penunjang yang dipergunakan untuk perkuliahan dan praktikum 
dalam PBM serta perkantoran   

3. STIK Bina Husada harus harus menyediakan ruangan kerja, ruang belajar yang baik 
memenuhi kriteria kesehatan, kenyamanan dengan standar gedung bertingkat yang 
dipergunakan untuk pembelajaran dan perkantoran 

4. STIK Bina Husada harus menyediakan sarana yang dapat menciptakan efektifitas 
pemakaian bangunan dan gedung dalam rangka mendukung PBM 

5. STIK Bina Husada harus menyediakan sarana untuk pemeliharaan dan perawatan 
bangunan 

6. STIK Bina Husada harus menyediakan sumber belajar (Buku, jurnal nasional dan 
internasional, teks book, majalah ilmiah terakreditasi, fasilitas akses jurnal elektronik yang 
lengkap dan memadai.  

7. STIK Bina Husada harus harus menyediakan sarana dan peralatan ruang kuliah yang 
lengkap dan dengan kualitas yang baik.  

8. STIK Bina Husada harus menyediakan sarana peralatan dan ruang perkantoran 
yang lengkap dan modern dan dengan kualitas yang baik.  

9. STIK Bina Husada harus menyediakan bahan dan perlengkapan perpustakaan sesuai 
kebutuhan baik dalam jumlah, jenis dan tahun terbit.  

10. STIK Bina Husada harus menyediakan peralatan laboratorium yang lengkap dan 
dengan mutu yang baik dalam rangka mendukung proses pembelajaran dan dengan mutu 
yang baik dalam rangka mendukung PBM. 

11. STIK Bina Husada harus menyediakan fasilitas komputer yang lengkap dalam jumlah 
dan jenis yang sesuai untuk masing-masing prodi untuk menunjang PBM.  

12. STIK Bina Husada harus menyediakan sarana untuk fasilitas umum meliputi : 
pemenuhan air, kontinyu aliran air, kualitas dan kepuasan untuk mendukung proses PBM.  

13. STIK Bina Husada harus menyediakan sarana fasilitas umum meliputi : Pemenuhan 
sanitasi, ketersediaan air bersih, dan kebersihan WC dan sarana pendukung lainnya 
dalam rangka proses pembelajaran.  

14. STIK Bina Husada harus menyediakan untuk fasilitas umum termasuk         pemenuhan 
drainase. 

15. STIK Bina Husada harus menyediakan untuk fasilitas umum termasuk pemenuhan listrik 



 
 

dalam rangka memenuhi kebutuhan proses PBM. 
16. STIK Bina Husada harus menyediakan Mobil kampus sebagai sarana transportasi untuk 

pemenuhan akses transpotasi dan transpotasi  aktifitas kemahasiswaan dan kegiatan lain. 
17. STIK Bina Husada harus menyediakan kendaraan operasional sebagai sarana 

transportasi untuk memenuhi aktifitas operasional kantor. 
18. Kecukupan koleksi perpustakaan aksebilitas termasuk kesediaan dan kemudahan akses e-

library untuk setiap bahan pustaka yang meliputi buku teks, jurnal, internasioanl 
terakreditasi dan prosiding. 

19. Efisiensi dan ketersediaan akses dan pendayagunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan 
dalam proses PBM seperti praktikum, lahan praktek dan sejenisnya. 

20. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang berupa ruang serbaguna, ruang olahraga, 
Tempat ibadah dll. 

21. Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIK yang digunakan di Perguruan Tinggi dalam 
PBM dalam bentuk Bandwidth, hardware, software, e-learning, dan online jurnal library. 

22. Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi akademik dan non 
akademik yang mencakup hardware dan software. 

23. Ketersediaan internet dengan rasio bandwith per mahasiswa yang memadai.  
24. Aksesibilitas dalam sistem informasi.  
25. Blue print pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengamanan sistem informasi 

lengkap 
 

VI. Strategi Pencapaian Standar Sarana Prasarana 
1. Ketua STIK Bina Husada, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Bagian, 

serta Unit Pelaksana Teknis lainnya di STIK Bina Husada melakukan 
sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan sarana 
prasarana.  

2. STIK Bina Husada harus berupaya untuk meningkatkan fasilitas sarana 
prasarana.  

 
VII. Indikator Pencapaian Standar Sarana Prasarana 

PERNYATAAN STANDAR INDIKATOR 

Lahan/Tanah dan Bangunan Gedung  

STIK Bina Husada menyediakan lahan yang  luasnya 
sesuai kebutuhan dan jelas kepemilikannya 

Tersedianya dokumen sertifikat kepemilikan 
lahan  

STIK Bina Husada menyediakan dan         mendirikan 
bangunan/gedung/ruang dan  sarana penunjang yang 
dipergunakan untuk perkuliahan dan praktikum dalam 
PBM serta Perkantoran 

Tersedianya bangunan Ruang PBM dengan struktur 
kuat dan kokoh dengan kualitas A yang meliputi : 
1. Gedung A ( Ruang Ketua, Ruang Waket 1, 2, 

Ruang BPM, Ruang LPPM, Ruang Rapat, Ruang 
Kantor Prodi 4 unit, Ruang BAAK, Ruang BAU, 
Ruang Keuangan dan Ruang PR. 

2. Gedung B (Ruang Belajar Mengajar, Ruang 
Perpustakaan, Ruang Dosen Prodi, Ruang 
Mushola dan Kantin 

3. Gedung C (Laboratorium Kesehatan dan 
Laboratorium Komputer 



 
 

STIK Bina Husada harus menyediakan ruangan 
kerja, ruang belajar yang baik memenuhi kriteria 
kesehatan, kenyamanan dengan standar gedung 
bertingkat yang dipergunakan untuk pembelajaran dan 
perkantoran 

Tersedianya ruang kerja dan ruang belajar yang 
memenuhi kriteria kesehatan, ruang ventilasi dan 
pencahayaan yang cukup 

STIK Bina Husada harus menyediakan sarana yang 
dapat menciptakan efektifitas pemakaian bangunan 
dan gedung dalam rangka 
mendukun PBM 

Setiap gedung dan ruang seluruhnya 
dimanfaatkan untuk kegiatan menunjang PBM 

STIK Bina Husada harus menyediakan sarana untuk 
pemeliharaan dan perawatan bangunan 

Setiap tahun selalu tersedia alokasi anggaran 
untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan 
bangunan/ gedung/ruang dalam RABP 

Fasilitas Pembelajaran 

STIK Bina Husada harus menyediakan sumber 
belajar (Buku, jurnal nasional dan internasional, teks 
book , majalah ilmiah terakreditasi, fasilitas akses 
jurnal elektronik yang lengkap dan memadai 

Tersediannya : 
- Buku Lengkap 
- Jurnal nasional dan   internasional  memadai 
- teks book memadai 
- Majalah ilmiah terakreditasi  memadai 
- Fasilitas akses jurnal  elektronik 

STIK Bina Husada harus menyediakan sarana dan 
peralatan ruang kuliah yang lengkap dan dengan kualitas 
yang baik 

Tersedianya di setiap ruang  kuliah : 
- Kursi kuliah yang baik 
- Meja dan kursi dosen 
- White board 
- LCD 
- AC 

STIK Bina Husada harus menyediakan sarana 
peralatan dan ruang perkantoran yang lengkap dan 
modern dan dengan kualitas yang baik 

Tersedianya di setiap ruang  kerja perkantoran : 
- Meja dan kursi staf 
- Komputer 
- Printer 
- AC 

STIK Bina Husada harus menyediakan bahan dan 
perlengkapan perpustakaan sesuai kebutuhan baik 
dalam jumlah, jenis dan tahun terbit 

Tersediannya : 
- Buku Lengkap 
- Jurnal nasional dan  internasional memadai 
- Teks book memadai 
- Majalah ilmiah terakreditasi  memadai 
- Fasilitas akses jurnal  elektronik 

STIK Bina Husada harus menyediakan peralatan 
laboratorium yang lengkap dan dengan mutu yang 
baik dalam rangka mendukung proses pembelajaran 
dan dengan mutu yang baik dalam rangka 
mendukung PBM 

Tersediannya : 
- Peralatan Laboratorium pada prodi 

Keperawatan sesuai tuntutan kurikulum 
- Peralatan Laboratorium pada prodi kebidanan 

sesuai tuntutan kurikulum 
- Peralatan Laboratorium pada prodi kesehatan 

masyarakat sesuai tuntutan kurikulum 

STIK Bina Husada harus menyediakan fasilitas Tersedianya komputer yang lengkap dalam 



 
 

komputer yang lengkap dalam jumlah dan jenis yang 
sesuai untuk masing-masing prodi untuk menunjang PBM 

jumlah dan jenis yang sesuai untuk masing-
masing prodi 

Fasilitas Umum  
STIK Bina Husada harus menyediakan sarana 
untuk fasilitas umum meliputi : pemenuhan air, 
kontinyu aliran air, kualitas dan kepuasan untuk 
mendukung proses PBM 

Tersedianya sarana untuk memenuhi kebutuhan 
air di lingkungan STIK Bina Husada 

STIK Bina Husada harus menyediakan sarana 
fasilitas umum meliputi : Pemenuhan sanitasi, 
ketersediaan air bersih, dan kebersihan WC dan 
sarana pendukung lainnya dalam rangka  proses 
pembelajaran 

Tersediannya sarana fasilitas umum meliputi : 
Pemenuhan sanitasi, ketersediaan air bersih, 
dan kebersihan WC dan sarana pendukung lainnya 

STIK Bina Husada harus menyediakan untuk fasilitas 
umum termasuk         pemenuhan drainase 

Tersedianya drainase yang baik di lingkungan 
STIK Bina Husada 

STIK Bina Husada harus menyediakan untuk fasilitas 
umum termasuk pemenuhan listrik dalam rangka 
memenuhi kebutuhan proses PBM 

Tersedianya sarana untuk memenuhi kebutuhan 
listrik dilingkungan STIK Bina Husada 

STIK Bina Husada harus menyediakan Mobil 
kampus sebagai sarana transportasi untuk 
pemenuhan akses transpotasi dan transpotasi  aktifitas 
kemahasiswaan dan kegiatan lain 

Tersedianya mobil sebagai sarana transportasi 
untuk pemenuhan akses transpotasi dan 
transpotasi        aktifitas kemahasiswaan dan kegiatan 
lain 

STIK Bina Husada harus menyediakan kendaraan 
operasional sebagai sarana transportasi untuk 
memenuhi aktifitas operasional kantor 

Tersedianya kendaraan operasional sebagai 
sarana transportasi untuk memenuhi aktifitas 
operasional kantor 

Ketersediaan Sarana dan      Prasarana 

Kecukupan koleksi perpustakaan aksebilitas termasuk 
kesediaan dan kemudahan akses e-library untuk 
setiap bahan pustaka yang meliputi buku teks, jurnal, 
internasioanl terakreditasi dan prosiding 

Tersedianya koleksi perpustakaan aksebilitas 
termasuk kesediaan dan kemudahan akses e-
library untuk setiap bahan pustaka yang meliputi 
buku teks, jurnal, internasioanl terakreditasi dan 
prosiding 

Efisiensi dan ketersediaan akses dan pendayagunaan 
sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses 
PBM seperti praktikum, lahan praktek dan sejenisnya 

Terciptanya efisiensi dan ketersediaan akses 
dan pendayagunaan sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan dalam proses PBM seperti 
praktikum, lahan praktek dan sejenisnya 

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang 
berupa ruang serbaguna, ruang olahraga, Tempat ibadah 
dll 

Tersedianya : 
- Ruang Ormawa  
- Sarana dan prasarana olahraga 
- Tempat ibadah 

Ketersediaan Sistem  Informasi  

Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIK yang 
digunakan di Perguruan Tinggi dalam PBM dalam 
bentuk Bandwidth, hardware, software, e-learning, 
dan online jurnal library 

Tersedianya : fasilitas sistem informasi untuk 
menunjang PBM berupa : 
- Bandwidth 
- Hardware 
- Software 
- e-learning 
- online jurnal library 

Penggunaan dan pengembangan sistem informasi Penggunaan dan  pengembangan sistem informasi 



 
 

dalam administrasi akademik dan non akademik yang 
mencakup          hardware dan software 

dalam administrasi akademik seperti : 
- Proses Kuliah 
- Administrasi akademik 
- Administrasi Umum 
- Administrasi Keuangan 
- Administrasi kemahasiswaan 
- Pengelolaan sarana dan prasarana 
- Pengelolaan Kerjasama 

Ketersediaan internet dengan         rasio bandwidth per 
mahasiswa yang memadai 

Kapasitas internet dengan  rasio bandwidth 
>25 Kbps per mahasiswa 

Aksesbilitas dalam sistem  informasi Data dikelola dengan komputer yang integrasi 
yang dapat diakses melalui jaringan internet 

Blue print pengembangan, pengelolaan 
pemanfaatan dan pengamanan sistem informasi 
lengkap 

Dibuat blue print dan dilaksanakan 
pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan dan 
pengamanan sistem informasi lengkap 

 
VIII. Dokumen Terkait  

1. Renstra STIK Bina Husada 
2. SOP Pengadaan Barang  
3. SOP Penerimaan Barang  
4. SOP Penghapusan Barang  

 
IX. Keterkaitan Standar Dengan Standar Dikti Lainnya  

1. Standar Pembelajaran  
2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan  
3. Standar Penelitian  
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat  
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