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Revisi :  Halaman :     I. Visi dan Misi 
a. Visi “Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Mandiri, Profesional dan Berdaya Saing dalam Pengembangan Pendidikan dan pembelajaran Berbasis IT di Tingkat Nasional Tahun 2030” 

 
b. Misi 1. Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran yang Unggul, Mandiri, Profesional dan Berdaya saing, serta berorientasi pada pendalaman pengetahuan pada bidang ilmu pendidikan serta bidang keguruan yang terprogram dan terarah pada program studi yang diselenggarakan. 2. Meningkatkan kegiatan riset ilmiah yang mencerminkan nilai unggul, mandiri, profesional dan berdaya saing yang dapat dipadukan dalam praktek operasional Tri Darma Perguruan Tinggi STKIP Yasika yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah terakreditasi baik lokal, nasional maupun internasional. 3. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki keunggulan, kemandirian, profesional dan daya saing. Sehingga STKIP Yasika Majalengka mampu meningkatkan SDM di masyarakat baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun  internasional. 4. Mengembangkan proses pendidikan dan pembelajaran berbasis IT untuk memudahkan steakholder memakai dan memanfaatkan produk kependidikan yang dihasilkan STKIP Yasika Majalengka. 5. Membangun networking dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pelaksanaan pengembangan Pendidikan Tinggi yang memiliki keunggulan lebih dan daya saing kuat.  
II. Rasionalisasi 1. Sebagaimana diamanatkan dalam misi STKIP Yasika Majalengka, antara lain “Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran yang Unggul, Mandiri, Profesional dan Berdaya saing, serta berorientasi pada pendalaman pengetahuan pada bidang ilmu pendidikan serta bidang keguruan yang terprogram dan terarah pada program studi yang diselenggarakan”, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, STKIP Yasika Majalengka perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran yang diselenggarakan. 2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar untuk menghasilkan lulusan yang unggul di bidang pelayanan pendidikan.  
III. Subjek/ Pihak yang Bertanggungjawab 1. Pihak penanggung jawab standar: Ketua 2. Pihak pelaksana standar: Kepala Staff 3. Pihak yang melakukan evaluasi standar: LPM dan Auditor 4. Pihak yang melakukan pengendalian standar: LPM 5. Pihak yang meningkatkan standar: Ketua, Kepala Staff, dan LPM 
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Standar Sarana dan 
Prasarana Pembelajaran Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 31 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.  
V. Pernyataan Standar 1. Ketua STKIP Yasika melalui Wakil Ketua II wajib menyediakan sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan;  c. media/ buku pendidikan; d. buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga;  h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum;  j. bahan habis pakai; dan  k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 2. Ketua STKIP Yasika Majalengka melalui Wakil Ketua II menyediakan sarana fasilitas umum, minimal: a. jalan; b. air;  c. listrik;  d. jaringan komunikasi suara; dan e. data  3. Ketua yayasan dan Ketua STKIP Yasika wajib menyediakan lahan untuk kampus dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai  4. Ketua yayasan dan Ketua STKIP Yasika wajib menyediakan sarana dan prasarana yang terdiri atas: a. ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa;  b. ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;  c. ruang administrasi dan ruang kantor paling sedikit sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;  d. ruang perpusatakaan paling sedikit sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang dikembangkan sesuai pertambahan mahasiswa  e. ruang laboratorium computer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian seusai kebutuhan setiap prodi  f. buku paling sedikit 200 (dua ratus) per Program Studi  5. Ketua STKIP Yasika dan Wakil Ketua II memastikan ketersediaan sarana dan prasana yang memadai 6. Ketua Yayasan dan Ketua STKIP Yasika wajib menyediakan perangkat keras dan webservice untuk mendukung interoperasionalitas interaksi data antar system STKIP Yasika dengan Pangkalan Data Dikti 7. Wakil Ketua I bidang akademik mengkoordinasi pengelolaan data perguruan tinggi yang meliputi aktivitas sebagai berikut: 
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Revisi :  Halaman :    a. Data pokok pendidikan tinggi yang meliputi atribut perguruan tinggi, atribut prodi, atribut satuan manajemen, atribut dosen dan tenaga kependidikan, atribut kemahasiswaan, atribut substansi pendidikan tinggi, atribut tridarma perguruan tinggi; b. Data referensi pendidikan tinggi  c. Data transaksional pendidikan tinggi; d. Data siakad  
VI. Strategi Pencapaian Standar 1. Ketua membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015; 2. Kepala Staff dibawah koordinasi Wakil Ketua I melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran STKIP Yasika Majalengka kepada semua unit terkait, dosen serta tenaga kependidikan, termasuk bagaimana proses monevin pelaksanaan standar terkait akan dilakukan; 3. Kepala Staff melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi Ketua LPM.  
VII. Indikator Pencapaian Standar 
No Parameter Standar Sasaran/Indikator 1 Ketua STKIP Yasika melalui Wakil Ketua II wajib menyediakan sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan;  c. media/ buku pendidikan; d. buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga;  h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum;  j. bahan habis pakai; dan  k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Tersedianya sarana pembelajaran meliputi: perabot; peralatan pendidikan; media/ buku pendidikan; buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan  sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 2 Ketua STKIP Yasika Majalengka melalui Wakil Ketua II menyediakan sarana fasilitas umum, minimal: a. jalan; b. air;  c. listrik;  d. jaringan komunikasi suara; e. data  Tersedianya sarana fasilitas umum, minimal: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data 3 Ketua yayasan dan Ketua STIP Yasika wajib menyediakan lahan untuk kampus dengan status Hak Milik, Hak Guna Tersedianya lahan kampus dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai 
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Revisi :  Halaman :    Bangunan atau Hak Pakai 4 Ketua yayasan dan Ketua STKIP Yasika wajib menyediakan sarana dan prasarana yang terdiri atas: a. ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa;  b. ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;  c. ruang administrasi dan ruang kantor paling sedikit sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;  d. ruang perpustakaan paling sedikit sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang dikembangkan sesuai pertambahan mahasiswa  e. ruang laboratorium computer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian seusai kebutuhan setiap prodi  f. buku paling sedikit 200 (dua ratus) per Program Studi  Tersedianya sarana dan prasarana yang terdiri atas: ruang kuliah; ruang dosen, ruang administrasi dan ruang kantor, ruang perpusatakaan, ruang laboratorium computer, dan sarana praktikum dan/ atau penelitian sesusai kebutuhan setiap prodi, buku paling sedikit 200 (dua ratus) per Program Studi. 5 Ketua STKIP Yasika dan Wakil Ketua II memastikan ketersediaan sarana dan prasana yang memadai Tersedianya sarana dan prasana yang memadai 6 Ketua Yayasan dan Ketua STKIP Yasika wajib menyediakan perangkat keras dan webservice untuk mendukung interoperasionalitas interaksi data antar system STKIP Yasika dengan Pangkalan Data Dikti Tersedianya perangkat keras dan webservice untuk mendukung interoperasionalitas interaksi data antar system STKIP Yasika dengan Pangkalan Data Dikti 7 Wakil Ketua I bidang akademik mengkoordinasi pengelolaan data perguruan tinggi yang meliputi atribut perguruan tinggi, atribut prodi, atribut satuan manajemen, atribut dosen dan tenaga kependidikan, atribut kemahasiswaan, atribut substansi pendidikan tinggi, atribut tridarma perguruan tinggi; a. Data referensi pendidikan tinggi  b. Data transaksional pendidikan tinggi; c. Data siakad Data pokok pendidikan tinggi yang meliputi atribut perguruan tinggi, atribut prodi, atribut satuan manajemen, atribut dosen dan tenaga kependidikan, atribut kemahasiswaan, atribut substansi pendidikan tinggi, atribut tridarma perguruan tinggi; Data referensi pendidikan tinggi; Data transaksional pendidikan tinggi; Data siakad terkoordinasi dengan baik  
VIII. Dokumen Terkait 1. Pedoman Akademik; 2. Statuta; 3. Kalender Akademik; 4. Standar/prosedur lain yang memiliki keterkaitan dengan Standar Sarana dan 
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Revisi :  Halaman :    Prasarana Pembelajaran: a. Standar Kompetensi lulusan; b. Standar isi pembelajaran; c. Standar penilaian pembelajaran; d. Standar Pengelolaan pembelajaran; e. Standar dosen dan tenaga kependidikan; f. Standar proses pembelajaran; g. Standar pembiayaan pendidikan; h. Standar lain yang dikembangkan.  
IX. Referensi 1. Pedoman Akademik; 2. Statuta; 3. Kalender Akademik; 4. Standar/prosedur lain yang memiliki keterkaitan dengan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran: a. Standar Kompetensi lulusan; b. Standar isi pembelajaran; c. Standar penilaian pembelajaran; d. Standar Pengelolaan pembelajaran; e. Standar dosen dan tenaga kependidikan; f. Standar proses pembelajaran; g. Standar pembiayaan pendidikan; h. Standar lain yang dikembangkan.  


