
INSTRUMEN MONEV BIRO SARANA DAN PRASARANA 

NO. ITEM 
BUKTI 

KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

TINDAK 

LANJUT 
1.  SOP Biro Sarana dan Prasarana    

2.  Data sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan oleh semua unit kerja yang 

ada di lingkungan Universitas Wijaya 

Putra  

   

3.  Data fasilitas  ruang serbaguna, tempat 

olahraga, ruang himpunan mahasiswa, 

poliklinik, ruang ibadah / doa, green 

area dan ruang bimbingan dan 

konseling 

   

4.  Data Sarana dan Prasarana yang dapat 

diakses oleh mahasiswa berkebutuhan 

khusus, terdiri atas:  

a. Pelabelan dengan tulisan Braille   

dan informasi dalam bentuk suara;  

b. Lerengan (ramp) untuk pengguna 

kursi roda;  

c. Jalur pemandu (guiding block) di 

jalan atau koridor di lingkungan 

kampus;  

d. Peta/denah kampus atau gedung 

dalam bentuk peta/denah timbul;dan  

e. Toilet atau kamar mandi    

     untuk pengguna kursi roda. 

   

5.  Data sarana berupa laboratorium di 

ruang tertutup dan terbuka, lahan 

pertanian dan/atau kehutanan, teknologi 

informasi telah terpenuhi untuk  

menjamin terselenggaranya proses 

kegiatan pertukaran pelajar dalam 

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. 

   

6.  Tersedianya sarana untuk penelitian 

berupa laboratorium riset, peralatan dan 

perlengkapan riset harus tersedia untuk 

menjamin terselenggaranya kegiatan 

penelitian dalam Merdeka Belajar-

Kampus Merdeka 

   

7.  Tersedianya sarana berupa laboratorium 

kewirausahaan dan perangkat 

pendukungnya untuk menjamin 

pelaksanaannya kegiatan 

Kewirausahaan yang dilakukan oleh 

mahasiswa dalam Merdeka Belajar-

   



Kampus Merdeka. 
8.  Tersedianya laboratorium teknik dan 

perangkat pendukungnya telah tersedia 

untuk menjamin pelaksanaan kegiatan 

Studi/Proyek Independen yang 

melibatkan mahasiswa dalam Merdeka 

Belajar-Kampus Merdeka. 

   

9.  Jadwal dan tata tertib penggunaan 

laboratorium 

   

10.  Fasilitas sarana dan prasarana yang 

disiapkan oleh UWP untuk Tenaga 

pendidik melakukan penelitian 

   

11.  Sarana dan prasarana yang yang 

memadai dan dapat berfungsi dengan 

baik serta memenuhi standar mutu, 

keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan 

   

12.  Data penggunaan ruangan kuliah     

13.  Dokumen pemeliharaan, 

perbaikandankebersihan, AC, LCD, 

Penel Induk, Panel Gedung, TPA, 

Kamar Mandi, Perbaikan Gedung, 

mobil 

   

14.  Data inventarisir dan kelayakan ruang 

perkuliahan dan ruang laboratorium 

   

15.  Data inventarisir dan kelayakan ruang 

kerja dosen 

   

16.  Data prasarana pendukung pembinaan 

minat dan bakat, ruang BEM. 

   

17.  Data penghapusan barang yang tidak 

layak pakai dengan persetujuan Wakil 

Rektor II 

   

18.  Data pemanfaatan, pemeliharaan, dan 

perbaikan sarana prasarana di 

lingkungan UWP 

   

19.  Data PBB    

20.  Pemasangan, perawatan, pengelolaan 

dan perbaikan hardware pada lab 

komputer 

   

21.  Pemasangan, perawatan, pengelolaan 

dan perbaikan hardware pada komputer 

kantor 

   

22.  Daftar hardware lab komputer    

23.  Laporan pelaksanaan kegiatan 

penggunaan laboratorium komputer 

   



24.  Rencana Operasional Biro Sarana dan 

Prasarana  

   

25.  RAB Sarana dan Prasarana.       

26.  Laporan Kinerja Tahunan Biro Sarana 

dan Prasarana  

   

 

 


