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STANDAR 6.  PEMBIAYAAN, PRASARANA, SARANA, DAN SISTEM INFORMASI 
 

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, 
dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan program-program dalam perwujudan 
visi, penyelenggaraan misi, dan pencapaian tujuan perguruan tinggi. Pembiayaan adalah 
usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk 
mendukung penyelenggaraan program-program akademik yang bermutu di perguruan tinggi 
sebagai lembaga nirlaba.  

Pengelolaan sarana dan prasarana perguruan tinggi meliputi perencanaan, pengadaan, 
penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi yang dilakukan secara baik, sehingga efektif 
mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di perguruan tinggi. 

Sistem pengelolaan informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran 
informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung 
penjaminan mutu penyelenggaraan akademik perguruan tinggi. 
 
6.1 Pembiayaan 

Pengelolaan dana  institusi perguruan tinggi harus tercerminkan dalam dokumen 
tentang proses perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, 
monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada 
pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. 
 

6.1.1 Jelaskan proses pengelolaan dana institusi perguruan tinggi mulai dari 
perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan 
evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. 

 
 

 
 

 
Proses pengelolaan dana di IIB Darmajaya diatur dalam Standar Operasional Prosedur 

(SOP) di Lingkungan IIB Darmajaya, yang terdiri dari: (1) SOP Penyusunan Budget, (2) 

SOP Penerimaan Dana (3) SOP Pencairan Dana. Pada butir ini akan dijelaskan 

mengenai: 

1. Perencanaan 
Penerimaan keuangan dimulai dari penyusunan target pendapatan dana biaya 

pengembangan yang bersumber dari mahasiswa, kerjasama penelitian dan 

pendapatan lainnya yang sah. Dana yang bersumber dari mahasiswa antara lain: biaya 

penyelenggaraan pendidikan (BPP), SKS, uang sumbangan orang tua mahasiswa, 

perhitungan target pagu penerimaan dimulai dari program studi bersama-sama dengan 

fakultas. Setelah itu  diverifikasi dan dikonfilasi oleh tim keuangan di tingkat  Institut 

IIB Darmajaya memiliki dokumen yang lengkap dalam 
pengelolaan dana dan dipertanggungjawabkan kepada 
pemangku kepentingan 
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Anggaran penerimaan berupa penerimaan anggaran yang bersumber dari:  

a. Pembayaran dari Mahasiswa, yaitu pendapatan yang berasal dari mahasiswa 

dalam rangka penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.   

b. Sumbangan, yaitu pendapatan yang berasal dari penyumbang, donatur, termasuk 

beasiswa, baik dari badan pemerintah, swasta, bantuan luar negeri, yayasan dan 

lain-lain.   

c. Kegiatan, yaitu pendapatan dari pendidikan, penelitian dan pelatihan, serta jasa 

giro, deposito bank dan lain-lain. 

d. Penerimaan sumber lain, yaitu penenerimaan darik kegiatan kerjasama baik 

dengan instansi pemerintah maupun instansi swasta, penyewaan asset dan lain 

sebagainya. 

Proses penyusunan rencana anggaran dilaksanakan dengan tahapan: 

a. Pemberitahuan penyusunan anggaran ke setiap unit kerja di lingkungan IIB 

Darmajaya agar dapat menyampaikan rencana kerja dan anggran ke Biro 

Keuangan. 

b. Kompilasi pengajuan anggaran unit kerja oleh biro keuangan. 

c. Pembahasan anggaran oleh pimpinan IIB Darmajaya dengan unit kerja meliputi 

Dekan, Ketua Jurusan, Kepala Biro, Kepala Urusan, dan kepala bagian. 

d. Sosialisasi anggaran yang yang di setujui ke seluruh unit kerja di lingkungan IIB 

Daramaya. 

2. Pengalokasian Dana 
Pengalokasian dana untuk membiayai operasional manajemen ditingkat Institut dan di 

tingkat Fakultas/Program Studi, Rektor IIB Darmajaya telah membuat kebijakan atau 

peraturan berkaitan dengan pengajuan anggaran dari unit kerja di lingkungan IIB 

Darmajaya. 

Tahapan pengajuan anggaran di mulai dari: 

a. Pengajuan pencairan anggaran oleh setiap unit unit kerja di lingkungan IIB 

Darmajaya dengan ketentuan berikut ini: 

 Pengajuan anggaran yang besarnya Rp 0,- s/d Rp 1.000.000,-  di tujukan ke 

Biro Keuangan  

 Pengajuan anggaran yang besarnya Rp 1.000.001,-  s/d Rp 2.500.000,-  di 

tujukan ke  Rektor II Bidang Administrasi dan Sumber Daya. 

 Pengajuan anggaran yang besarnya diatas Rp 2.500.000 di tujukan ke Rektor 

IIB Darmajaya. 

b. Anggaran yang di ajukan oleh setiap unit harus mencamtumkan pos anggaran dan 



Borang Akreditasi Institusi – IIB Darmajaya 2018  168 
 

mendapatkan persetujuan dan atasan langsung. 

c. Pengajuan anggaran yang terima oleh Rektor, Wakil Rektor II, dan Kepala Biro 

Keuangan akan dilakukan evaluasi terhadap pengajuan tersebut.  

d. Setelah mendapat persetujuan, barulah anggaran dapat di cairkan dengan 

ketentuan: 

 Jika anggaran yang di setujui Rp 0 s/d Rp 1.000.000 akan di bayarkan melalui 

kas. 

 Jika anggaran yang di setujui lebih besar dari Rp 1.000.000 akan di bayarkan 

melalui Bank setelah mendapatkan persetujuan dari Yayasan. 

3. Pelaporan 
Pelaporan pertanggungjawaban atas transaksi penerimaan dan pengeluaran dana 

yang dilaksanakan IIB Darmajaya sebagai berikut : 

a. Setiap terjadi transaksi keuangan di lingkungan IIB Darmajaya akan di bubukan 

oleh Accounting IIB Darmajaya dengan Bantuan Software Keuangan Zahir 

Accounting. 

b. Laporan harian di sampaikan setiap hari secara tertulis mengenai posisi keuangan 

IIB Darmajaya baik penerimaan maupun pengeluaran. 

c. Laporan bulan akan di sampaikan minimal tgl 7 setiap bulannya kepada Rektor dan 

Yayasan berupa: 

 Laporan Keuangan yang berisi Neraca dan Laporan Laba Rugi 

 Laporan Realisasi Anggaran 

d. Laporan Tahunan yang di Audit oleh Akuntan Publik berupa laporan keuangan. 

 

4. Monitoring dan Evaluasi. 
Monitoring dan Evaluasi terhadap aktivitas yang di laksanakan oleh IIB Darmajaya 

meliputi: 

a. Laporan harian 
Laporan Harian merupakan laporan yang berisi tentang aktivitas penerimaan dan 

pengeluaran dana yang di laksanakan oleh IBI Darmajaya, dimana laporan ini akan 

di laporkan ke WR II, Rektor, dan Yayasan. 

b. Laporan Bulanan 
Laporan bulanan merupakan laporan yang di sampaikan kepada Rektor dan 

Yayasan Berupa Laporan Realisasi Anggaran Bulan dan Laporan keuangan. 

c. Laporan Tri Wulan dan Semester 
Laporan Tri Wulan dan Semeter merupakan laporan yang di sampaikan kepada 

Rektor dan Yayasan Berupa Laporan Realisasi Anggaran satu semester tahun 
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akademik. 

d. Laporan tahunan 
Laporan Tahunan merupakan laporan yang di sampaikan kepada Rektor dan 

Yayasan Berupa Laporan Realisasi Anggaran selama satu  tahun akademik dan 

Laporan keuangan tahun yang bersangkutan. 

Monitoring terhadap penggunaan dana dalam menjalankan aktivitas IIB Darnajaya 

dilaksanakan setiap bulan, khususnya mengenai pertanggungjawaban atas 

penggunaan dana yang dilaksnakan oleh unit unit kerja di lingkungan IIB Darmajaya. 

Dana yang telah di cairkan oleh unit kerja akan di pertanggungjawabkan ke Biro 

Keuangan maksimal 14 hari setelah kegiatan di laksanakan, jika sampai dengan 

ketentuan tersebut belum di pertanggungjawabkan oleh unit pelaksana, Biro Keuangan 

akan menyurati unit terkait agar segera membuat laporan pertanggungjawaban. 

5. Pertanggungjawaban Kepada Pemangku Kepentingan 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders, maka hasil laporan 

keuangan dan audit keuangan di publikasikan secara internal dan dikirim ke Yayasan. 

Pendapat auditor independen atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik 

(KAP) “Farid Djahidin - Nurdiono”, menyatakan kualitas laporan keuangan dari tahun 

2014 sampai dengan  tahun 2016  wajar dalam semua hal yang material yang di 

sajikan dalam laporan keuangan. 

 
6.1.2  Jelaskan mekanisme penetapan biaya pendidikan (SPP dan biaya lainnya), serta 

jelaskan pihak-pihak yang berperan dalam penetapan tersebut.  
 

 
 

Mekanisme penetapan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), diatur dalam keputusan 

Rektor IIB Darmajaya. Dalam menetapkan biaya pendidikan IIB Darmajaya melibatkan 

semua pemangku kepentingan. Mekanisme penentuan biaya pendidikan tersebut dapat 

diuraikan melalui beberapa langkah sebagai berikut:   

1. Rektor membentuk tim penentuan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang diketuai 

oleh Wakil Rektor II.  

2. Tim melakukan studi perbandingan biaya pendidikan dengan perguruan tinggi yang 

sebanding dengan IIB Darmajaya.   

IIB Darmajaya memiliki mekanisme dalam penetapan biaya 
pendidikan dan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan 
internal  
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3. Berdasarkan laporan Wakil Rektor II, Rektor melaksanakan rapat pimpinan yang di ikuti 

oleh Wakil Rektor I, II, III, IV, dan Dekan.   

4. Berdasarkan keputusan Rapat dibuatkan simulasi besaran SPP dan biaya lainnya.   

5. Simulasi dilakukan dengan batasan biaya BPP, SKS dan biaya lainnya di IIB 

Darmajaya tidak boleh melebihi perguruan tinggi yang sebidang.   

6. Berdasarkan hasil simulasi, Rektor mengusulkan ke Senat untuk  memberikan 

pertimbangan dan persetujuan usulan tersebut. 

7. Berdasarkan hasil  usulan dari senat, Rektor menerbitkan Surat Keputusan tentang 

kewajiban keuangan bagi mahasiswa IIB Darmajaya.  

SK Rektor tentang penetapan Biaya Pendidikan Tahun Akademik 2014/2015 dengan 

Nomor: SK.0049/DMJ/REK//II-14  tentang penetapan Biaya Penerimaan Mahasiswa Baru 

dan yang terakhir di perbaharui pada tahun 2016 dengan SK Nomor: 

SK.0583/DMJ/REK/X-16 tentang Besaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Bagi 

Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2017/2018. 

 
6.1.3 Jelaskan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara 

akademik dan kurang mampu, jumlah dan persentase mahasiswa yang 
mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total 
mahasiswa. 

 

 
 

Mekanisme pemberian beasiswa dimulai dari mengajukan surat permohonan kepada 

Rektor IBI Darmajaya Cq. Wakil Rektor III IBI Darmajaya untuk mendapatkan bantuan 

dengan melampirkan berkas sebagai berikut : 

a. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang 

sejenis sebagai mahasiswa aktif. 

b. Fotocopy piagam atau bukti prestasi lainnya (Co - Kuriluler dan atau Ekstra Kuriluler) 

yang diselenggarakan oleh Kemdiknas dan atau organisasi lainnya baik pada tingkat 

Nasional, Regional maupun Internasional. 

c. Surat Pernyataan tidak menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan lain dari 

sumber APBN/APBD yang diketahui oleh pimpinan Perguruan Tinggi bidang 

Kemahasiswaan. 

d. Surat Rekomendasi dari Ketua Jurusan Masing - Masing. 

e. Fotocopy Kartu Keluarga. 

IIB Darmajaya memiliki kebijakan keringanan/pembebasan biaya 
pendidikan  dan telah diimplementasikan dengan jumlah dana 
yang memadai 
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f. Fotocopi Transkip Nilai yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. 

g. Surat Keterangan penghasilan orangtua/wali pemohon yang disahkan oleh pihak yang 

berwenang (bagi pegawai negeri/swasta disahkan oleh bagian Keuangan, dan yang 

bukan pegawai negeri/swasta disertakan surat pernyataan bermaterai 6000). 

h. Surat Keterangan tidak mampu atau layak mendapatkan bantuan yang dikeluarkan 

oleh Kelurahan. 

Berkas yang memenuhi standard kelengkapan akan diseleksi di bagian kemahasiswaan 

dan akan di lakukan pempublisan terkait mahasiswa yang layak mendapatkan beasiswa 

tersebut.Total mahasiswa yang menerima beasiswa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun 

terakhir sebanyak 139 mahasiswa, yang terdiri dari: 
Tabel 6.1  

Data Penerima Beasiswa T.A 2014/2015 s/d T.A 2017/2018 

JENIS BEASISWA 
TAHUN AKADEMIK 

TOTAL 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 

(1) (2) (3) (4) (5) 
BIDIK MISI 22 48 27 97 
PPA 42 30 42 114 
BBP 13 10 

 
23 

YAYASAN 
 

6 42 48 
CSR BJB 

 
11 

 
11 

JUMLAH 77 105 111 293 
 

Rasio jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa, apabila dibandingkan dengan 

penerimaan mahasiswa baru (Strata 1 dan Diploma 3) 3 tahun terakhir : (1) Tahun 

Akademik 2015/2016 sebanyak  77 dari 1.198 Mahasiswa Baru (6,71%) dan (2) Tahun 

2016/2017 sebanyak 105 dari 1.369 Mahasiswa Baru  (7,67%), Tahun 2017/2018 

sebanyak 111 dari 1.129 mahasiswa bartu (9,38%), namun pada tahun akademik 

2018/2019 pemberian besiaswa kepada mahasiswa yatim piatu atau kurang mampu 

mengalami kenaikan yang cukup signifikan, jumlah penerima besiswa pada TA. 

2018/2019 sebanyak 95 Mahasiswa dengan Rincian: 

Tabel 6.2  
Data Penerima Beasiswa T.A 2018/2019 

No Jenis Besiswa TA. 2018/2019 Sumber Dana 
Beasiswa 

(1) (2) (3) (4) 
1 Yatim Piatu / Tidak Mampu 37 Yayasan 
2 Besiswa Bidik Misi 25 DIKTI 
3 Hafiz Alqur’an 8 Yayasan 
4 Berprestasi 25 Yayasan 
5 PPA 30 DIKTI 

Jumlah 95  
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Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan 

batuan bagi putra/putri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mengacu pada 

Surat Keputusan: 

1. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Alfian Husin Nomor 028/YAH/KTA/X-16 

Tentang Penetapan Bantuan Beasiswa Yatim Piatu Tahun Akademik 2016/2017 

2. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Alfian Husin Nomor 001/YAH/KTA/VII-16 

Tentang potongan biaya kuliah bagi Anak Karyawan, Kelaurga Karyawan, dan Mitra 

Kerja. 

3. SK Rektor Nomor : SK.0055/DMJ/REK/I-16 tentang Pemberian Beasiswa Kuliah 

Pasca Sarjana  di IBI Darmajaya Khusus Bagi Alumni dan Karyawan Darmajaya.  

4. SK Rektor Nomor: SK.0112/DMJ/REK/II-16  tentang Penetapan Mahasiswa Penerima 

Bantuan Biaya Bidik Misi. 

 

 
Gambar 6.1 Data Jumlah Penerima Beasiswa 

 
6.1.4 Tuliskan realisasi penerimaan dana (termasuk hibah) dalam juta rupiah,  

selama tiga tahun terakhir, pada tabel berikut. 
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Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa 
(SPP dan dana lainnya) 3 tahun terakhir sebesar 80.34% 
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Sumber 
Dana Jenis Dana 

Jumlah Dana (Juta Rupiah) Jumlah 
(Juta 

Rupiah) 
TA 

2015/2016 
TA 

2016/2017 
TA 

2017/2018 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Mahasiswa  
SPP 27,680.07  29,158.56  31,137.37  87,976.00  
Sumbangan lainnya  2,989.41   3,159.51    3,272.09  9,421.00  
Akademik  Lainnya  3,805.19   4,713.73    4,442.72  12,961.64  

PT sendiri* 

Kerjasama   246.68    107.09      -    353.78  
Sewa     47.63    237.63       220.68  505.94  
DSC   692.00    874.76    1,089.81  2,656.57  
Lain Lain   128.77    261.41       198.08  588.27  

Yayasan 

Anggaran rutin**        -       -    
Anggaran 
pembangunan        -       -    

         -       -    

Kemdiknas/ 
Kementerian 
lain terkait 

Anggaran rutin**        -       -    
Anggaran 
pembangunan        -       -    

Hibah (Penelitian & 
Pengabdian) 1,695.70  1,625.80  1,533.45  4,854.95  

Hibah Dikti Lainnya   162.29    744.76    1,008.14  1,915.19  
Total 37,447.75  40,883.25  42,902.33  121,233.33  

Catatan: * Dana yang diterima perguruan tinggi dari usaha pemanfaatan sumber daya  
                 dan usaha lainnya. 
         ** Termasuk gaji tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 
 
Raealisasi Peerimaaa dana baik yag bersumber dari mahasiswa maupun di luar 

mahasiswa dari tahun ke tahun semakin menigkat, demikia juga rasio sumber dana yag 

berasal dari mahasiswa maupun di luar mahasiswa dapat di lihat pada gambar 6.2 

dibawah ini: 

 
Gambar 6.2 Perbandingan Jumlah Penerimaan Dana dari Mahasiswa 
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Jumlah dana yang bersumber dari luar mahasiswa dari tahun ketahun mengalami 

kenaikan walaupun kenaikannya tidak signifikan, tahun akademik 2015/2016 sebesar 

8,62% , tahun akademik 2016/2017 sebesar 10,40% , jika di bandingkan tahun 

akademik 2015 / 2016  mengalami kainakan sebesar 1,78%, dan pada tahun akademik 

2017/2018 sebesar 10,42%, jika di bandingkan tahun akademik 2016 / 2017  

mengalami kainakan sebesar 0,02%. 

6.1.5 Tuliskan penggunaan dana yang diterima pada Tabel 6.2.2 selama tiga tahun  
terakhir  pada tabel berikut. 

 

 
 

No. Jenis Penggunaan 
Juta Rupiah Jumlah  

TA 
2015/2016 

TA 
2016/2017 

TA 
2017/2018 

(Juta 
Rupiah) 

(1) (2) (3) (4) (5)  -6 

1 Penyelenggaraan 
pendidikan* 21,699.92  27,075.94  29,901.57  78,677.42  

2 Penelitian 1,051.70  1,366.80  1,293.45  3,711.95  

3 Pengabdian kepada 
masyarakat 708.00  315.00  326.00  1,349.00  

4 Investasi prasarana    3,448.99    1,827.44    2,422.37    7,698.80  
5 Investasi sarana    1,708.20    1,040.72    1,029.68    3,778.60  
6 Investasi SDM       417.40        675.77    1,057.91    2,151.08  
7 Lain-lain, sebutkan: ...    6,741.33    6,930.55    5,326.07  18,997.95  

Total 35,775.54  39,232.21  41,357.05  116,364.80  
Catatan: * Termasuk gaji tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 
 

Dana Operasional IBI Darmajaya terdiri dari : pendidikan, penelitian, pengabdian pada 

masyarakat, gaji dan upah, dan investasi sarana dan prasarana dan SDM, dengan jumlah 

mahasiswa IBI Darmajaya dalam kurun 3 tahun terahir (S2,S1, dan Diploma 3) dengan 

rincian berikut ini:  

Jenjang Pendidika TA 2015/2016 TA 2016/2017 TA 
2017/2018 Total 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Strata 2 (S2) 213 277 332 822 
Strata 1(S1) 3877 4328 4162 12367 
Diploma 3 (D3) 166 209 256 631 
Jumlah 4256 4814 4750 13820 

 

IIB Darmajaya mengeluarkan dana operasional/ mahasiswa/tahun 
(=DOM) sebesar Rp 8.040.000 
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jumlah mahasiswa selama 3 tahun terakhir sebanyak 13,820 Mahasiswa, dengan dana 

operasional mahasiswa pertahun Rp 8,420,000 

 

 
 

Gambar 6.3 Dana Operasional Mahsiswa (DOM) / Tahun 

 
6.1.6 Tuliskan dana untuk kegiatan penelitian dalam tiga tahun terakhir dengan 

mengikuti format tabel berikut. 
 

 
 

 

No Sumber Dana 
Besarnya Dana* (Juta Rupiah) 

TA 
2015/2016 

TA 
2016/2017 

TA 
2017/2018 Jumlah 

(1) (2) (4) (5) (5)  (6) 
1 Institusi sendiri /yayasan 20.00  36.00  50.00  106.00  
2 Kemdiknas/Kementerian lain 

terkait 1,031.70  1,330.80  1,243.45  3,605.95  

3 Lembaga/institusi di luar 
Kemdiknas/Kementerian lain 
terkait 

       

4 Lembaga/institusi luar negeri        

Total 1,051.70  1,366.80  1,293,45  3,711.95  
 

Catatan:*  Di luar dana penelitian/penulisan skripsi, tesis, dan disertasi sebagai  
 bagian dari studi lanjut yang dikeluarkan oleh mahasiswa. 
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Rata-rata dana penelitian/dosen tetap/tahun sebesar Rp 9.445.166 
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Admosfer Penelitian Dosen IIB Darmajaya dalam tiga tahun terakhir mengalami 

kenaikan yang cukup signifikan, IIB Darmajaya mengeluarkan Dana Penelitian Baik 

yang bersumber dari DIKTI maupun dari IIB Darmajaya pada Tahun Akademik 

2015/2016 sebesar  Rp 1.051.700.000. Tahun 2016/2017 sebesar Rp 1.366.800.000 

atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 315.100.000 (30%), dan 

pada Tahun Akademik 2017/2018 sebesar Rp 1.293.450.000 atau mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 73.350.000 (5%)  dengan rata rata 

dana penelitian/ tahun sebesar Rp 1.237.316.667. Jumlah Dosen Tetap IIB Darmajaya 

Tahun Akademik 2016/2017 sebanyak 131 Dosen dengan rata rata biaya penelitian 

Dosen / tahun sebesar Rp 9.450.000 (dibulatkan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.4 Biaya Penelitian Dosen 

 
6.1.7 Tuliskan dana yang diperoleh dari/untuk kegiatan pelayanan/pengabdian 

kepada masyarakat pada tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel 

berikut. 
 

 
 

No Sumber Dana 
Besarnya Dana (Juta Rupiah) 

TA 
2015/2016 

TA 
2016/2017 

TA 
2017/2018 Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Institusi sendiri /yayasan 44.00 20.00  36.00  100.00  

2 Kemdiknas/Kementerian lain 
terkait 664.00  295.00  290.00  1,249.00  

 -
 200.00
 400.00
 600.00
 800.00

 1,000.00
 1,200.00
 1,400.00

TA
2015/2016

TA
2016/2017

TA
2017/2018

Rata rata
/ Tahun

Rata rata
/ Dosen

 1,051.70  

 1,366.80  

 1,293.45  

 1,237.32  

 9.45  

Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat /dosen 
tetap/tahun sebesar Rp 3.458.974. 
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No Sumber Dana 
Besarnya Dana (Juta Rupiah) 

TA 
2015/2016 

TA 
2016/2017 

TA 
2017/2018 Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3 
Lembaga/institusi di luar 
Kemdiknas/Kementerian lain 
terkait 

                             
-    

4 Lembaga/institusi luar negeri                              
-    

Total 708.00  315.00  326.00  1,349.00  
 

Admosfer Pengabdian kepada masyarakat Dosen IIB Darmajaya dalam tiga tahun 

terakhir cuku baik, IIB Darmajaya mengeluarkan Dana Pengabdian Kepada 

Masyarakat baik yang bersumber dari DIKTI maupun dari IIB Darmajaya pada Tahun 

Akademik 2015/2016 sebesar  Rp 708.000.000. Tahun 2016/2017 sebesar Rp 

315.000.000 atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 

393.000.000 (56%), dan pada TA 2017/2018 sebesar Rp 326,000,000 atau mengalami 

kenaikan sebesar Rp 11,000,000 (3%) dari tahun akademik 2016/2017 dengan rata 

rata dana pengabdian masyarakat / tahun sebesar Rp 449,666,667. Jumlah Dosen 

Tetap IIB Darmajaya Tahun Akademik 2016/2017 sebanyak 131 Dosen dengan rata 

rata / tahun biaya penelitian Dosen sebesar Rp 3.460.000.(dibulatkan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6.5 Dana Pengabdian Kepada Masyarakat 

 
 
 
 

 TA
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 TA
2016/2017

 TA
2017/2018

Rata rata
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Thn
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 3.46  
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6.1.8 Jelaskan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan 

dana yang lebih efektif, transparan, dan memenuhi aturan keuangan yang 

berlaku. 

 

 
 

Sistem akuntansi dan keuangan yang berlaku di IIB Darmajaya diharapkan mampu 

menghasilkan laporan keuangan yang dapat diterima, baik oleh pemakai ekstern 

(general purpose) maupun pemakain intern. Pencatatan transaksi keuangan baik 

penyusunan anggaran, penerimaan dan pengeluaran dana diatur sesuai dengan Sistem 

Operasional dan Prosedur yang telah di sahkan oleh Rektor IIB Darmajaya. Sistem 

pencatatan transaksi keuangan IIB Darmajaya menggunakan Bantuan software Zahir 

Accounting yang terintegrasi dengan Biro Majamen Aset yang terpusat dalam satu server 

keuangan. Sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal di IIB Darmajaya 

bertujuan untuk:   

a. Menilai pelaksanaan dan tingkat kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan 

keuangan IIB Darmajaya .  

b. Melakukan review terhadap kesesuaian pelaksanaan program kerja dan anggaran di 

lingkungan IIB Darmajaya .  

c. Mendorong IIB Darmajaya untuk terus menerus melakukan perbaikan dan 

mempertahankan mutu yang berkelanjutan.  

Monev dilakukan dengan melakukan review dan verifikasi (informasi keuangan) laporan 

pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan anggaran. Ruang lingkup monev yaitu 

monev keuangan dan monev kepatuhan. Monev menyediakan data berbagai analisis, 

penilaian, rekomendasi, nasehat, dan informasi sehubungan aktivitas yang diperiksa. 

Instrumen monev yaitu pemahaman sistem keuangan, pemahaman program kerja dan 

pelaksanaan anggaran, pendukung kertas kerja, dan pemeriksaan SOP. Monev 

dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pelaporan (LPMP) IIB Darmajaya 

terhadap pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan anggaran dan anggaran periode 1 

Agusutus  s/d 31 Juli. Hasil monev didokumentasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu 

dan Pelaporan (LPMP)  setiap tahun akademik.  

 
 
 

Sistem monev pendanaan serta kinerja akuntabel dilakukan 
secara berkala, hasilnya didokumentasikan dan ditindaklanjuti. 
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6.1.9 Jelaskan tentang lembaga audit eksternal keuangan, pelaksanaan audit, 
ketersediaan laporan bagi pemangku kepentingan, serta tindak lanjutnya oleh 
perguruan tinggi. 

 

 
 

1. Lembaga Audit Eksternal Keuangan 
Lembaga Audit External Keuangan di laksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Farid Djahidin – Nurdiono sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas 

penggunaan dana yang diperoleh dalam satu tahun tententu kepada pemangku 

kepentingan 

2. Pelaksanaan Audit. 
Pelaksana audit keuangan di IIB Darmajaya  seperti yang telah dijelaskan di atas 

bahwa Laporan audit keuangan dilakukan secara berkala oleh auditor eksternal dan 

hasilnya akan di sampaikan kepada Dewan Pengawas Yayasan Alfian Husin, Ketua 

Yayasana Alfian Husin, dan Rektor IIB Darmajaya  serta menindaklanjuti atas temuan 

temua dan saran yang di sampaikan oleh auditor dengan tujuan agar dapat 

melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan yang telah di tetapkan. 

3. Ketersediaan Laporan Bagi Pemangku Kepentingan. 

Hasil Audit atas laporan keuangan akan di sampaikan kepada pemangku kepentingan 

yaitu Dewan Pengawas Yayasan Alfian Husin, Ketua Yayasana Alfian Husin, dan 

Rektor IIB Darmajaya   

4. Tindak Lanjutnya Oleh Perguruan Tinggi. 

Hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal, seperti yang tealah di jelaskan 

diatas bahwa yang berkaitan dengan opini dan saran dari auditor akan ditindaklanjuti 

dan akan dipakai sebagai acuan dalam penyusunan program kerja dan anggaran 

pada tahun berikutnya. 

 
6.2   Prasarana dan Sarana 
 

6.2.1 Jelaskan sistem pengelolaan prasarana dan sarana (kebijakan pengembangan 
dan pencatatan, penetapan penggunaan, pemeliharaan/perbaikan/kebersihan, 
keamanan dan keselamatan prasarana dan sarana) yang digunakan dalam 
penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik, untuk mencapai 
tujuan institusi.  

 

Laporan audit keuangan dilakukan secara berkala oleh auditor 
eksternal yang kompeten dan hasilnya dipublikasikan serta 
ditindaklanjuti 
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1. Pengembangan dan pencatatan  

Sistem pengelolaan prasarana dan sarana di IBI Darmajaya diatur dalam Standar 

Operasional Prosedur di lingkungan IBI Darmajaya. Tujuan sistem pengelolaan 

sarana dan prasarana di IBI Darmajaya bertujuan untuk mewujudkan tertib 

administrasi dan menjamin kondisi sarana dan prasarana dalam keadaan siap secara 

kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan perkembangan keadaan/teknologi sehingga 

akan selalu dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok. Sistem pengelolaan sarana 

dan prasarana diselenggarakan sesuai prosedur yang berlaku di IIB Darmajaya.    

Pengadaan barang dan jasa sarana dan prasarana dilaksanakan setelah anggaran 

disahkan oleh Ketua Yayasan. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana 

dipusatkan di Biro Manajemen Aset dan Logistik. Kesemuanya mengacu pada SOP 

yang berlaku dan setiap barang inventaris dibuatkan nomor inventaris agar dapat 

terkontrol dengan baik dan di catatkan pada daftar inventaris mulai dari tanggal 

pembelian, nilai pembelian, dan lokasi penempatan inventaris.  

2. Penetapan penggunaan  

Penetapan Penggunaan Sarana dan Prasarana khususnya penggunaan sarana 

seperti bangunan atau gedung di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor IIB 

Darmajaya dengan rincian sebagai berikut : 

a. Gedung Alfian Husin, SH (Gedung A) di peruntuk untuk ruang Rektorat, 

Administrasi, dan Pertemuan 

b. Gedung Hj. Dr. Yoenidar Karim (Gedung B) di peruntukkan untuk ruang pelatihan. 

dan perkuliahan pasca sarjana 

c. Gedung Al A’Raf (Gedung C) di peruntukkan untuk Lembaga Bahasa (DLC) dan 

perpustakaan 

d. Gedung Siti Khadijah (Gedung D) di peruntukkan untuk ruang perkuliahan dan 

Ruang Dosen 

e. Gedung Maryam (Gedung E) di peruntukkan untuk ruang perkuliahan dan 

Administrasi. 

f. Gedung Raden Saleh (Gedung F) di peruntukkan untuk ruang administrasi dan 

perkuliahan 

Memiliki kebijakan, peraturan dan pedoman dalam pengembangan 
dan pencatatan, penetapan penggunaan, keamanan dan 
keselamatan penggunaan, pemeliharaan/perbaikan/kebersihan 
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g. Gedung Abdul Karim (Gedung G) di peruntukkan untuk ruang praktikum dan 

perkuliahan 

Sedangkan penggunaan sarana dan prasarana baik internal maupun external di atur 

dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Peminjaman sarana dan Prasaranan 

SOP No 2.PM-S4.03.03 tentang Peminjaman Aset Internal, dan penggunaan pihak 

eksternal SOP No. 2.PM-S4.04.04 tentang peminjaman aset eksternal 

3. Keamanan dan keselamatan penggunaan  
Sitem keamanan dan keselamatan dalam penggunaan sarana dan prasarana 

dilakukan dengan mengatur petugas keamanan kampus (satpam) secara 

bergantian/shift pagi dan malam. Fasilitas keamanan yang tersedia antara lain: pagar 

kampus, sistem keamanan parkir, penggunaan standar keamanan bangunan, CCTV, 

kerjasama dengan kepolisian (Polsek Kedaton) dan Koramil setempat. Keselamatan 

penggunaan dengan tersedianya sistem pemadam portable yang disediakan pada 

tiap gedung dan lantai, serta dilakukan pengecekan oleh dinas terkait yaitu pemadam 

kebakaran. Selain dari SOP Kemanan dan keselamatan pemakaian sarana prasarana 

dituangkan dalam intruksi kerja (IK), isi dari IK sebagai berikut : 

1. Instruksi Kerja No. 3.IK-S4.06.02 tentang IK Cara menghidupkan-menyalakan 

genset. 

2. Instruksi Kerja No. IK-S4.06.03 tentang IK Cara memadamkan-mematikan 

genset. 

3. Instruksi Kerja No. 3.IK-S1.05.01 IK tentang Pengoperasionalan LCD Projector 

Dan Desktop. 

4. Instruksi Kerja No. 3.IK-D1.04.01 tentang Instruksi Kerja Pengisian  BBM 

5. Instruksi Kerja No. 3.IK-D5.01.01 tentang Intstruksi Kerja Pemakaian 

Laboratorium UPT PELATIHAN. 

6. Instruksi Kerja No. 3.IK-D5.01.02 tentang Intstruksi Kerja Pemakaian LCD 

Laboratorium UPT PELATIHAN 

7. Instruksi Kerja No. 3.IK-S4.14.01 tentang Intstruksi Kerja Penggunaan Alat 

Pemadam Api Ringan (APAR) 

4. Pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan  
Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta kebersihan dilingkungan IIB 

Darmajaya berada di bawah Biro Manajemen Aset dan Logistik. Pemeliharaan dan 

perbaikan di laksanakan secara rutin dan di seuaikan dengan kondisi di lapangan. 

Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di masing masing unit kerja 
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diajukan ke biro manajemen aset dan logistik sesuai dengan standar operasional 

prosedur yang berlaku antara lain: 

1. SOP No. 2.PM-S4.06.06 tentang Perawatan Service Berkala. 

2. SOP No. 2.PM-S4.07.07 tentang Perbaikan Asset 

3. SOP No 2.PM-S4.08.08 tentang Pengecekan Kebersihan Gedung dan Taman-

Lingkungan. 

4. SOP No 2.PM-S4.09.09 tentang Pengecekan berkala 

5. SOP No 2.PM-S4.12.12 Prosedur Pengamanan Lokasi Kerja SATPAM 

Sedangkan untuk kebersihan ruangan dan lingkungan di kerjakan oleh pihak 

outsourching yaitu PT Hulu Balang Mandiri dengan Kontrak Nomor: 022/YAH-

HMBK/KTA/BMAL/VI-2018 

 
 
6.2.2 Tuliskan lokasi, status, penggunaan dan luas lahan yang digunakan perguruan           

tinggi untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dalam 
tabel berikut 

 

 
 

No. 
Lokasi Lahan 

(Nama dan Nomor Jalan, 
Kota, Propinsi) 

Status 
Penguasaan/ 
Kepemilikan 

Lahan* 

Penggunaan 
Lahan 

Luas Lahan 
(M2) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Jl. Zainal Abidin Pagar Alam 

No. 93 Kedaton Bandar 
Lampung, Provinsi Lampung 

Milik Sendiri Pendidikan  19,500 

2 Jl. Sultan Agung 12 D 
Wayhalim  Bandar Lampung 

Milik Sendiri Mes Dosen 600 

3 Jl. Alam Hijau No 43 BTN 1 
Wayhalim  Bandar Lampung 

Sewa Asrama 
Mahsiswa 

400 

4 Jalan Untung Suropati 
Labuhan Ratu Bandar 
Lampung 

Milik Sendiri Pengembangan 
Kampus 

100,000 

TOTAL 120,500 
 Keterangan: *  Status: milik sendiri, sewa, pinjaman, kerjasama. Siapkan dokumen bukti 

status penguasaan/kepemilikan lahan. 
 
 
 
 
 
 
 

Lahan milik sendiri dengan luas 19.500 M2 digunakan untuk 
kegiatan pendidikan, 100.000 M2 untuk pengembangan 
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6.2.3   Prasarana untuk kegiatan akademik dan non-akademik 
 
Tabel A. Tuliskan data prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, 

ruang perpustakaan, kebun percobaan, ruang dosen) yang digunakan 
institusi dalam penyelenggaraan program / kegiatan institusi dengan  
mengikuti format tabel berikut: 

 

 
 

No. Jenis Prasarana Jumlah 
Unit 

Total 
Luas 
(m2) 

Kepemilikan* Kondisi** 

Milik 
Sendiri 

Sewa/ 
Pinjam/ 

Kerjasama 
Terawat Tidak 

Terawat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 Ruang 

Perkantoran/Administrasi 26 1.872 √ 
  

√ 
  

2 Ruang Kuliah S1 41 2.296 √   √   
3 Ruang Kuliah S2 7 392 √   √   
4 Ruang Rapat 2 160 √   √   
5 Ruang Seminar 2 502 √   √   
6 Ruang Kerja Dosen 6 632 √   √   
7 Ruang Laboratorium 16 896 √   √   
8 Ruang Studio 1 72 √   √   
9 Ruang Kursus 8 240 √   √   
10 Ruang Bengkel 3 174 √   √   
11 Ruang Perpustakaan 1 537 √   √   
12 Ruang Aula 2 690 √   √   
13 Ruang Konseling 1 51 √   √   
14 Ruang Inkubator Bisnis & 

Teknologi 1 51 √ 
  

√ 
  

Keterangan: * Siapkan dokumen terkait dengan kepemilikan/penguasaan prasarana 
pada saat asesmen lapangan. 

                   **  Beri tanda √ pada kolom yang sesuai.  
 
 

Tersedianya prasarana memadai untuk kegiatan akademik dan 
non akademik 
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(a) Gedung Rektorat 

 
 

(b) Ruang Administrasi Perkuliahan (PLPP) 
 

Gambar 6.6 Ruang Perkantoran/Administrasi 

 
 

(a) Gedung Raden Saleh (Gd-F) 
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(b) Gedung Abdul Karim (Gd-G) 

 
(c) Gedung Siti Maryam (Gd-E) 

 
 
 

 
 

Gedung Siti Khadijah (Gd-D) 



Borang Akreditasi Institusi – IIB Darmajaya 2018  186 
 

Gambar 6.7 Ruang Kuliah S1 

 

  
Gambar 6.8 Gedung dr. Yoenidar Karim (Gd – B ) 

 
Gambar 6.9 Ruang Rapat Gedung Alfian Husin ( Gd – A ) 

 

 
Gambar 6.10 Ruang Seminar 
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Gambar 6.11 Ruang Kerja Dosen 

 
 
 

  
 

Gambar 6.12 Ruang Laboratorium 
 

 

 
Gambar 6.13 Ruang Studio 
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Gambar 6.14. Lab Bahasa 
 

 

 
 

Gambar 6.15 Bengkel Elektronika 
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Gambar 6.16 Ruang Perpustakaan 
 

 
 

Gambar 6.17 Ruang Aula Gedung Raden Saleh 
 

 
 

Gambar 6.18 Ruang Konseling 
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Gambar 6.19 Ruang Inkubator Bisnis & Teknologi 
 

 
Tabel B. Tuliskan data prasarana lain yang mendukung terwujudnya visi (misalnya 

tempat pembinaan minat dan bakat, kesejahteraan, ruang himpunan 
mahasiswa, asrama mahasiswa) dengan mengikuti format tabel berikut. 

 

No. Jenis Prasarana 
Pendukung 

Jumlah 
Unit 

Total 
Luas 
(m2) 

Kepemilikan* Kondisi** 

Milik 
Sendiri 

Sewa/ 
Pinjam / 

Kerjasam
a 

Terawat Tidak 
Terawat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 Ruang Unit 

Kegiatan 
Mahasiswa 

8 692 
√  √  

2 Mesjid Baitu Ilmi 1 772 √  √  
3 Lapangan Futsal 1 750 √  √  
4 Lapangan Basket 1 480 √  √  
5 Lapangan Parkir 1 3.133 √  √  
6 DSC 1 834 √  √  
7 Kenderaan 

Operasioanal 
4  √  √  

...        
Luas Seluruhnya 6.661     

Keterangan: * Siapkan dokumen terkait dengan kepemilikan/penguasaan prasarana pada 
saat asesmen lapangan. 

                 **  Beri tanda √ pada kolom yang sesuai.  
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(a) Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa 
 

 

 
(b) Mesjid Baitul Ilmi 

 

 
(c) Lapangan Futsal 

 



Borang Akreditasi Institusi – IIB Darmajaya 2018  192 
 

 

 
(d) Lapangan Basket 

 
 

 
(e) Lapangan Parkir dan Gedung Parkir 

 
 

 
(f) DSC 
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(g) Kenderaan Operasioanal 
 

Gambar 6.20 Prasarana Pendukung 
 

6.2.4  Sebutkan prasarana tambahan yang dikelola dalam tiga tahun terakhir. Uraikan 
pula  rencana investasi untuk prasarana dalam lima tahun mendatang, dengan 
mengikuti format tabel berikut. 

 

 
 

No. Jenis Prasarana Tambahan 

Investasi 
Prasarana 

Selama Tiga 
Tahun Terakhir  
(Juta Rupiah) 

Rencana Investasi Prasarana 
dalam Lima Tahun Mendatang 

Nilai Investasi  
(Juta Rupiah) Sumber Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Pembangunan Gedung Parkir 1,290.00   Sendiri 
2 Pembangunan Gedung E 2,500.00   Sendiri 
3 Renovasi Gedung, Ruangan 

Kantor dan Kelas         2,408.80    Sendiri 

4 Renovasi Gedung Raden Saleh   7,500.00 Sendiri 
5 Rehabilitasi Gedung Al-A’rab    2,500.00 Sendiri 
6 Pengadaan sarana Lab, Ruang 

Kelas, dan Kantor         3,507.12    Sendiri 

7 Pembungan Auditorium Gedung 
Alfian Husin (Gd-A) 1,500.00   Sendiri 

8 Pengembangan Transmisi 
Jaringan Internet & Intranet 271.48   Sendiri 

9 Peremajaan Peralatan Ruang 
Kelas   500 Sendiri 

10 Peremajaan 3 lab komputer   1,500.00 Sendiri 
11 Pengembangan Lab untuk Riset 

Dosen   100 Sendiri 

12 Pembanguna Dormitory 
Mahasiswa   4,500.00 Sendiri 

13 Pengembangan / Upgrade 
Mesin Genset   900 Sendiri 

14 Kerjasama Pengeloaan Parkir   450 Sendiri 
TOTAL 11,477.41 17,950.00  

Pengembangan prasarana direncanakan dengan baik serta 
dukungan dana yang memadai 
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6.2.5  Pustaka (buku teks, karya ilmiah, dan jurnal; termasuk juga dalam bentuk 
elektronik (e-library) 

 

No. Jenis Pustaka Jumlah Judul Jumlah Copy 
Cetak Elektronik 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Buku teks  2.939 - 9.264 
2 E-Books - 6.141 6.141 
3 Jurnal nasional tidak 

terakreditasi 81 17 173 
4 Jurnal nasional yang 

terakreditasi  
4 4  

5 Jurnal internasional 22 2  
6 Prosiding 71 5  
 TOTAL 3.121 6.169  

 

6.2.6 Jelaskan pula aksesibilitas dan pemanfaatan pustaka di atas 
 

 
 
Aksesibilitas perpustakaan IIB Darmajaya dapat dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa, 

dosen, karyawan dilingkungan IIB Darmajaya. Untuk mempermudah mahasiswa dalam 

mencari pustaka atau koleksi IIB Darmajaya juga menggunakan fasilitas Digital Library 

(Digilib) dengan alamat situs http://digilib.darmajaya.ac.id. Selain perpustakaan pusat 

tersedia juga mini perpustakaan pada tingkat fakultas yang ditempatkan dimasing-masing 

program studi. Untuk lebih mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan pada 

mahasiswa, perpustakaan IIB Darmajaya menjalin kerjasama dengan perpustakaan 

daerah dan Universitas Lampung (UNILA). 

1. Waktu layanan  
Perpustakaan IIB Darmajaya memiliki waktu layanan selama enam hari dengan waktu 

hari senin sampai dengan kamis dimulai dari jam 07.00 s/d 20.00 WIB, sedangkan 

untuk hari sabtu pelayanan dimulai dari jam 08.00 s/d 16.00 WIB. Dalam rangka 

pengendalian dan pengawasan koleksi perpustakaan IIB Darmajaya membuat 

prosedur yang di tuangkan dalam SOP sebagai berikut: 

a. 3.IK-S6.03.01 IK Peminjaman Buku 

b. 2.PM-S6.03.03 Prosedur Peminjaman, Pengembalian dan Membaca Buku 

(Koleksi) 

Perpustakaan memiliki waktu layanan dan mutu layanan yang 
baik serta memiliki e-library 
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c. 3.IK-S6.06.01 IK Bebas Pinjam Pustaka 

2. Mutu layanan  
Sistem layanan yang diterapkan di perpustakaan adalah sistem layanan terbuka 

(open acces service) dengan mengakses https://digilib.darmajaya.ac.id/ untuk melihat 

ketersediaan buku di perpustakaan. Layanan yang tersedia diperpustakaan yaitu:  

a. Layanan Sirkulasi yaitu layanan peminjaman dan pengembalian buku yang 

berbasis elektronik menggunakan Senayan Library Management System 

(SiLMS). 

b. Layanan administasi meliputi layanan kartu anggota meliputi kartu baca dan 

bebas pustaka.    

Untuk menjaga mutu layanan, IIB Darmajaya membuat kebijakan yang tertuang 

dalam SOP berikut: 

a. IK-S6.02.01 IK Pengolahan-Pengkatalogan Buku 

b. 2.PM-S6.05.05 Prosedur Perawatan-Pelestarian Buku-Pengecekan  Data Koleksi 

Perpustakaan 

c. IK-S6.05.01 IK Perawatan-Pelestarian Buku-Pengecekan Data Koleksi 

Perpustakaan 

3. Ketersediaan e-library  

IIB Darmajaya memiliki fasilitas e-library  dapat di akses melalui 

http://digilib.darmajaya.ac.id, http://ebook.darmajaya.ac.id. Ketersediaan layanan e-

library telah memenuhi sebagian besar kebutuhan dosen dan mahasiswa. Jumlah 

kunjungan layanan  e-library pada tahun 2014 sebanyak  5,818 kunjungan, tahun 

2015 sebanyak  5,741 kunjungan, dan tahun 2016 sebanyak 5,703 kunjungan, tahun 

2017 sebanyak 5,615 kunjungan 

Bagi anggota yang membutuhkan bahan pustaka, tetapi perpustakaan tidak memiliki 

koleksinya, maka perpustakaan bersedia mencarikan bahan pustaka ke perpustakaan 

mitra kerjasamanya. Untuk memperkaya dan memudahkan akses bagi pengguna, 

perpustakaan IIB Darmajaya menjalin kerjasama dengan dengan seluruh 

Perpustakaan Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Lampung. jumlah kunjungan ke 

e-library perpustakaan IIB darmajaya dalam empat tahun terakhir dtunjukkan pada 

gambar 6.21. 
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Gambar 6.21 Kunjungan e-library per tahun 

 

 
6.2.7 Jelaskan upaya perguruan tinggi menyediakan prasarana dan sarana 

pembelajaran yang terpusat, serta aksesibilitasnya bagi sivitas akademika. 
 

 
 
Dalam rangka proses pembelajaran, IIB Darmajaya menyediakan sarana dan prasarana 

yang terpusat antara lain: 

1. Gedung Perkuliahan Terpadu  

Pembelajaran di kelas untuk S1 di pusatkan di gedung Raden Saleh lantai 2, 3, dan 4, 

gedung Abdul Karim lantai 1, gedung Siti Khadijah lantai 2 dan 3, gedung Siti Maryam 

lantai 2 dan 3 dengan jumlah kelas seluruhnya 41. Pembelajaran untuk Program 

Pasca Sarjana (S2) di pusatkan pada Gedung Yoenidar Kari (Gd-B) dengan jumlah 7 

kelas.  

2. Laboratorium Terpadu. 

Untuk meningkatkan mutu pembelajaran IIB Daramjaya menyediakan 17 laboratorium  

yang terdiri 1 Lab. manual akuntansi dan 16 lab komputer terletak pada satu gedung 

Abdul Karim (Gd-G) lantai 2, 3, dan 4. Pada lantai 2 terdapat 5 Lab, yaitu Lab. Dasar 

A, dasar B, Lab Menengah A, Menengah B dan Lab. multimedia. Lantai 3 terdapat 5 

laboratorium yang terdiri Lab Jaringan Komputer Lanjut, Lab Jaringan Komputer 
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Sarana dan prasarana pembelajaran lengkap, terpadu dan mudah 
diakses 
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Dasar, Lab Elektronika Lanjut, Lab. Elektronika Dasar dan Lab Komputer Akuntansi. 

Untuk lantai 4 terdapat 5 laboratorium yang terdiri dari Lab Lanjut A, B, C, dan D dan 

Lab Komputer Akuntansi. Pada lantai 3 juga terdapat Bengkel/workshop Elektronika 

yang disediakan untuk mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan penelitian dan 

produksi. Dua laboratorium IAC ditempatkan pada gedung Yoenidar Karim gedung 

pasca sarjana.    

 

Seluruh sarana pembelajaran di IIB Darmajaya baik ruang kuliah, laboratorium, 

perpustakaan, pusat layanan pelaporan dan pembelajaran (PLPP), dan program studi 

berada dalam satu area. Koneksi antar gedung terhubung dengan jalan yang baik 

dengan menggunakan paving block sehingga mempermudah mahasiswa maupun 

dosen saat terjadi pergantian waktu dan ruang kuliah. 

 
 
6.3  Sistem Informasi 
6.3.1 Jelaskan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh perguruan tinggi 

untuk kegiatan pembelajaran (hardware, software, e-learning, e-library).  
 

 
 
Sistem informasi berbasis Information and Communication Technologies (ICT) merupakan 

suatu hal yang mutlak yang dikembangkan. IIB Darmajaya menilai bahwa efisensi waktu 

dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan merupakan concern utama sebuah institusi. 

Dengan memanfaatkan sistem komputerisasi yang terintegrasi, kecepatan dalam 

pengambilan sebuah keputusan akan sangat berpengaruh dalam sebuah pekerjaan, bila 

dibandingkan dengan cara-cara konvensional yang masih manual. Data dan dokumentasi 

akan tersimpan dengan baik sehingga mudah diakses dan ditelusuri serta validitas data 

dan informasi dapat terjaga dengan baik. Keterbatasan ruang dan waktu akan dapat 

dieliminasi dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui sarana internet maupun 

intranet. Kapan saja dan dimana saja, setiap orang akan dapat dengan mudah mengakses 

data dan informasi. Untuk itu IIB Darmajaya telah mengembangkan berbagai program 

aplikasi sebagai perwujudan adanya sistem informasi berbasis ICT dalam mendukung 

proses belajar mengajar. 

Sistem informasi dan fasilitas yang dipergunakan IIB Darmajaya untuk kegiatan 

pembelajaran meliputi :  

Pembelajaran didukung dengan sistem informasi dan sarana 
komputer terhubung internet, perangkat lunak memadai serta 
tersedianya e-learning dan e-library 
 



Borang Akreditasi Institusi – IIB Darmajaya 2018  198 
 

1. Hardware(Perangkat Keras)  
Perangkat keras yang dipergunakan untuk layanan system informasi sebagai upaya 

untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar yang meliputi: 

Tabel 6.3  
daftar perangkat keras 

 
No Nama Perangkat Jumlah Keterangan 
(1) (2) (3) (4) 
1 Server 

 
 

18 Server terdiri dari: 
1. Server database SISKA (Sistem Informasi 

Akademik) 
2. Server SISKA web online 
3. Server hosting web Darmajaya 
4. Server hosting untuk program TA/Skripsi 

mahasiswa 
5. Server hostingmedia pembelajaran, e-

learning dan jurnal 
6. Server web monitoring network 
7. Server DNS (NS1) 
8. Server DNS (NS2) 
9. Server SISTA (Sistem Informasi TA & 

Skripsi) 
10. Server Mail 
11. Server Proxy 1 (Umum) 
12. Server Proxy 2 (Laboratorium) 
13. Server multimedia, radio streaming dan 

video streaming 
14. Server MAL (Manajemen Aset dan 

Logistik) 
15. Server Perpustakaan 
16. Server photo gallery (Tim Desain Grafis) 
17. Server backup database SISKA 
18. Server backup SISKA web online 

2 Router Firewall 1 Digunakan sebagai pembatasan akses dari 
luar ataupun internal terhadap gangguan 
virus, spam, malware dan lain-lain. 

3 Router 5 Digunakan untuk membagi sub-sub network 
pada beberapa gedung di IIB Darmajaya, 
yang terdiri dari: 
1. Router gedung A,B,C,D,E,F,G 
2. Router laboratorium 
3. Router firewall 
4. Main router/radius 
5. Router gateway to ISP 

4 Rack 
Server/Router/Switc
h/Converter FO 
(Fiber Optic) 

8 Difungsikan untuk menempatkan 
server/router/switch/ converter FO dengan 
rincian sebagai berikut. 

1. Rack server ICT center/data center 
sebanyak 4 buah yang terdiri dari tiga 
buah close rack dan sebuah open rack 
yang difungsikan untuk menempatkan 
server, switch, router dan converter 
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2. Software (Perangkat Lunak) 
Tersedia software berlisensi sebagai berikut. 

 Seluruh software microsoft (microsoft campus agreement) 

 Anti virus Symantec 

FO. 
2. Sebuah close rack yang digunakan 

untuk server IAC (Information Access 
Center) Korea 

3. Tiga buah wall rack yang digunakan 
untuk penempatan switch dan 
converter FO pada ruangan BAAK, 
Laboratorium dan gedung C 
(Perpustakaan dan Pusat Bahasa) 

5 Tower Radio 1 Digunakan untuk penempatan access point 
dan antena sectoral. 

6 Switch Hub 80 Ditempatkan tersebar diberbagai ruangan, 
data center dan laboratorium. 

7 Printer 75 Ditempatkan tersebar diberbagai ruangan 
kerja dan laboratorium. 

8 Scanner 3 Ditempatkan diruangan Jurusan TI, QAC dan 
Kemahasiswaan 

9 Wireless Access 
Point 

20 Ditempatkan dibeberapa lokasi dilingkungan 
kampus dan berjalan dengan frekwensi 2,4 
Ghz 

10 Antena sectoral 2 Ditempatkan sebagai pemancar utama 
11 Harddisk Eksternal 25 Digunakan untuk menyimpan backup data 

masing-masing unit kerja 
12 Converter FO (Fiber 

Optic) 
25 Digunakan untuk converter dari FO ke 

ethernet card 
13 Backbone antar 

gedung 
menggunakan FO 

5 Digunakan untuk jalur utama yang 
menghubungkan antar gedung dengan 
server. 

14 PC 763 Tersebar diruang kerja, laboratorium, ruang 
kelas, perpustakaan dan komputer public. 

15 Laptop 10 Digunakan untuk keperluan pekerjaan yang 
sifatnya mobile. 

16 Tablet 2 Digunakan untuk pembelajaran mobile 
computing. 

17 CCTV 67 Digunakan untuk mendukung sistem 
pengamanan kampus. 

18 DVR 3 Digunakan untuk menyimpan rekaman CCTV 
yang ada. 

19 Smart TV 2 Digunakan untuk display berbagai informasi di 
IAC Korea dan Warung Prancis 

20 LCD Projector 63 Tersebar diruang kelas, laboratorium dan 
ruang rapat. 

21 Video Confrence 2 Digunakan untuk teleconfrence dengan pihak 
luar. 

22 LCD TV 4 Digunakan untuk monitoring dan display 
informasi 
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 Open Source  

 Zahir Accounting 

 SPSS 

 Visual studio Crystal Report 

 Adobe Phoytoshop 

 Proteus 7 

 Wireshark 

 Coreldraw  

 Sql Server 

 Star UML 

 SQL Yog 

3. E-learning  

Kegiatan belajar mengajar di institut informatika dan bisnis darmajaya selain 

dilakukan dengan tatap muka didalam kelas dapat juga dilakukan menggunakan e-

learning (www.elearning.darmajaya.ac.id).  Kegiatan belajar mengajar dengan 

memanfaatkan e-learning ini tidak dapat dilakukan pada seluruh pertemuan, sesuai 

dengan peraturan yang tetapkan oleh wakil rektor I bidang akademik dan telah 

disahkan oleh Rektor tertuang dalam Surat Keputusan Rektor SK.No.... selain 

elearning dalam proses belajar mengajar juga dapat dilakukan dengan menggukan 

google classroom. 

- Aktivitas yang dapat dilakukan dosen antara lain: 

a. Mengupload pokok bahasan atau materi perkuliahan sesuai dengan 

pertemuan.  

b. Memberikan tugas kepada mahasiswa dan mengatur waktu pengumpulan 

tugas.  

c. Membuat forum diskusi.  

- Sedangkan aktivitas yang dapat dilakukan mahasiswa antara lain: 

a. Download materi kuliah.  

b. Download tugas yang diberikan oleh Dosen.  

c. Mengumpulkan tugas 

d. Melakukan diskusi 

Dengan sistem e-learning ini diharapkan dapat memacu mahasiswa untuk lebih 

aktif lagi dalam mengikuti proses belajar mengajar.  

4. E-library 
Untuk mempermudah mahasiswa dalam mencari pustaka atau koleksi buku 
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diperpustakaan, IIB Darmajaya juga menggunakan fasilitas Digital Library (Digilib) 

dengan Sub-domain http://digilib.darmajaya.ac.id yang dibangun dengan 

menggunakan aplikasi senayan library management system (SLiMS) yang 

dikembangkan oleh DIKTI. 

 
6.3.2 Jelaskan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh perguruan tinggi 

untuk kegiatan administrasi (akademik, keuangan, dan personil) serta 
aksesibilitasnya. 

 

 
 

Sistem informasi berbasis internet yang dimiliki oleh  IIB Darmajaya menggunakan 

jaringan lokal (LAN) dan internet  nirkabel (wifi).  Dengan demikian mahasiswa dapat 

mengakses iformasi terutama literatur terkait materi perkuliahan.  Untuk menggunakan 

fasilitas internet tersebut mahasiswa diberikan single username dan password. 

IIB Darmajaya sangat menyadari bahwa kelangsungan organisasi tergantung dari 

kemampuannya untuk menerima, meneruskan, dan bertindak atas informasi. Proses 

komunikasi telah dibangun oleh IIB Darmajaya dengan stakeholder-nya. Sistem informasi 

dapat menyatukan aktivitas dalam organisasi yaitu mengumpulkan, memproses, 

menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan, 

pengendalian, serta pengawasan. 

1. Akademik 
Sistem informasi yang di miliki oleh IIB Darmajaya dalam rangka melaksanakan aktivitas 

akademik dan non akademik dapat di jelaskan sebagai berikut: 

a. Sistem Informasi Akademik (SISKA) dengan home page 

(https://siska.darmajaya.ac.id/) yang merupakan basis data dan informasi untuk 

akademik kemahasiswaan dan juga lulusan yang menghasilkan output tentang 

informasi mahasiswa/lulusan, mata kuliah, KRS/nilai/semester. Saat ini SISKA sudah 

dapat digunakan secara optimal terutama untuk registrasi KRS yang diterapkan 

secara online. 

Administrasi didukung dengan sistem informasi, komputer 
terhubung internet dan basis data serta akses data yang memadai 
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Gambar 6.22 Sistem Informasi Akademik 

 

b. Sistem Informasi Perpustakaan (http://digilib.darmajaya.ac.id/) dirancang untuk 

memudahkan pencarian informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan daftar 

bacaan yang dimiliki IIB Darmajaya, baik itu tentang koleksi buku, e-book, jurnal, dan 

majalah. Selain itu dengan sistem perpustakaan ini juga dapat digunakan untuk 

melakukan regestrasi keanggotaan perpustakaan 

 

Gambar 6.23 Sistem Informasi Perpustakaan 

c. Sistem Skripsi dan Tugas Akhir (SISTA) dengan home page 

(http://sista.darmajaya.ac.id/) dirancang untuk memudahkan mahasiswa dalam 

melakukan bimbingan skripsi dan Tugas Akhir. Selain itu dengan sistem skripsi dan 

tugas akhir ini memudahkan dosen untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan 

bimbingan dengan mahasiswa. 
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Gambar 6.24 SISTA 

 

d. SIPA adalah Sistem Pembimbing Akademik Online dengan home page 

(http://sipa.darmajaya.ac.id/) yang dirancang untuk memudahkan mahasiswa dalam 

melakukan bimbingan Akademik secara online. 

 

Gambar 6.25 SIPA 
 

e. Sistem E-Learning (http://lms.darmajaya.ac.id) dibangun untuk memfasilitasi 

kegiatan belajar mengajar ketika dosen sedang tugas luar dan program perkuliahan 

jarak jauh. 
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Gambar 6.26 E-Learning 

 
f. Kemahasiswaan (WR-III) (http://wr3.darmajaya.ac.id) diperuntukkan sebagai 

informasi bagi sivitas akademika terkait jajaran di bawah Wakil Rektor III, yaitu Biro 

Kemahasiswaan, Biro Cariers Center Inkubator Biro Carier, Inkubator Bisnis dan 

Rumah Tangga (CIBR). 

 

 

Gambar 6.27 Sistem Informasi Kemahasiswaan 

 

Website (http://inkubitek.darmajaya.ac.id) dirancang untuk memberikan informasi 

mengenai berbagai aktivitas mahasiswa dalam pembentukan jiwa kewirausahaan 

serta mewadahi pengajuan proposal bisnis untuk keikutsertaan dalam program hibah 
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kompetisi bidang kewirausahaan. 

 

Gambar 6.25 Sistem Informasi Inkubitek 

 

g. Dalam rangka membina hubungan yang baik antara alumni dan almamater, maka 

dibuat website (http://alumni.darmajaya.ac.id) yang menyediakan informasi kegiatan 

para alumni dan lowongan kerja, sehingga diharapkan dapat membentuk jalinan 

kerjasama dan ikatan yang kuat antara sesama alumni dan IIB Darmajaya. 

 

Gambar 6.28 Sistem Informasi IKA DJ 
 

h. Internasional Office dengan home page (http://internasional.darmajaya.ac.id) 

memudahkan mahasiswa internal dan eksternal dalam pencarian informasi mengenai 

kegiatan internasioanal serta pendaftarannya, seperti Passage to ASEAN (P2A), 

Student Mobility atau sejenis Student Exchange. 
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Gambar 6.29 Sistem Informasi International Office 

 

2. Sistem Informasi Keuangan 

Sistem Informasi Manajemen Keuangan adalah merupakan sistem yang mengelola 

administrasi dan keuangan IIB Darmajaya besifat lokal berisi informasi: 

a. Laporan Harian yang berisi penerimaan, pengeluaran, laporan pembayaran, 

laporan rekapan saldo dana. 

b. Sistem pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran operasional IIB 

Darmajaya di catat dengan menggunakan Software Akuntansi Zahir Accounting 

yang terintegrasi dengan Biro Manajemen Asset dan Logistik hususnya yang 

berkaitan dengan pengelolaan barang habis pakai dalam pembuatan 

penawaran harga kepada vendor, pembuatan PO, dan penerimaan dan 

pengeluaran barang habis pakai. 

c. Sistem informasi manajemen keuangan IIB Darmajaya khususnya dalam 

pembayaran biaya kuliah yang terintegrasi dengan Biro Administrasi Akademik 

yang berkaitan dengan pengisin KRS Oline Mahasiswa, Pencetakan Daftar 

Absensi Mahasiswa baik Absensi pelaksanaan perkuliahan, UTS maupun UAS. 

Pembayaran biaya kuliah mahasiswa telah terkoneksi dengan Bank BNI Syariah 

dengan sistem Host to Host, sedangkan Bank BRI dan BJB masih bersifat lokal 

yang terintegrasi dengan sistem Akademik. 

3. Sistem Informasi Kepegawaian 
Sistem informasi kepagawaian yang di gunakan oleh IIB Darmajaya menggunakan 

Aplikasi yang kembangkan oleh internal IIB Darmajaya yaitu Biro ICT. Sistem 

informasi kepegawaian berisi tentang bio data karyawan dan dosen, selain hal itu 

sistem kepegawaian IIB Darmajaya digunakan untuk penghitungan gaji karyawan dan 
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dosen. sedangkan sistem pencatatan kehadiran karyawan dan dosen menggunakan 

fingger print, evaluasi di laporkan setiap bulan kepeda Pimpinan di lingkungan IIB 

Darmajaya.  

 
6.3.3 Jelaskan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh institusi perguruan 

tinggi untuk pengelolaan prasarana dan sarana (hardware, software). 
 

Pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh sarana dan prasaran milik 

IIB Darmajaya terdiri dari : 

1. Biro Information Center Technologi (ICT) 

ICT menangani pengelolaan jaringan komputer. ICT memiliki tim trouble-shooting yang 

terdiri dari 2  personil melayani mulai dari pukul 08:00 s.d. 16:00. Terdapat 2 jenis 

pekerjaan yang dilakukan oleh tim trouble-shooting  yaitu  

a. Rutin, adalah pekerjaan periodik seperti pengecekan terhadap jaringan dan 

perangkat Wifi yang tersebar. 

b. Non rutin, adalah jenis pekerjaan berdasarkan panggilan seperti problem komputer, 

virus, dan instalasi software. 

2. Bagian Hardware 

Bagian Hardware menangani perawatan dan perbaikan Komputer, printer, Air 

Conditioner (AC). Dalam melaksanakan fungsinya bagian hardware memiliki 2 personil 

melayani mulai dari pukul 08:00 s.d. 16:00. 

3. Bagian Sipil  

Bagian sipil menangani perawatan dan perbaikan kelistrikan, bangunan, meja, kursi, 

dan taman, ditangani oleh 12 personil melayani mulai dari pukul 08:00 s.d. 16:00.  

Sistem informasi yang di gunakan IIB Darmajaya dalam mengelolan sarana dan prasarana 

dikelola dengan konvesional (manual) dengan bantuan Microsoft Exel berisikan nama 

barang, nomor inventaris, spesifikasi, merek, kondisi barang, tahun pembelian dan 

keterangan barang. 

 
6.3.4 Jelaskan sistem pendukung pengambilan keputusan. 
 
Sistem pendukung pengambilan keputusan yang bersifat terintegrasi telah dimiliki IIB 

Darmajaya.  Peningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan dan pendidikan merupakan 

upaya dalam mengembangkan unit-unit aplikasi sistem informasi secara terintegrasi di IIB 
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Darmajaya. 

Unit yang mengelola sistem informasi terintegrasi di IIB Darmajaya adalah Biro ICT. Untuk 

saat ini sistem informasi terintegrasi meliputi 2 (dua) sub sistem, yaitu: sistem informasi 

akademik, sintem informasi penerimaan mahasiswa baru dan sistem informasi keuangan. 

Ketiga sub sistem ini merupakan sub sistem penunjang yang digunakan didalam proses-

proses akademik seperti proses, pendaftaran mahasiswa baru dan lama, penentuan 

jumlah kelas, pencetakan daftar hadir mahasiswa hingga pencetakan nilai mahasiswa. 

Penerapan sub sistem-sub sistem dalam pengambilan keputusan ini diterapkan di IIB 

Darmajaya dalam menjamin pelaksanaan perkuliahan. Melalui penggunaan sub sistem-

sub sistem ini maka contoh-contoh proses pengambilan keputusan seperti perlunya 

dilakukan perpanjangan proses KRS mahasiswa lama, perubahan jumlah kelas dapat 

ditentukan melalui jumlah mahasiswa aktif yang telah melakukan pendaftaran ulang, 

jumlah pertemuan perkuliahan, dan jumlah kehadiran mahasiswa.  

Berdasarkan informasi dari sistem berupa pelaporan dan statistik, maka pimpinan IIB 

Darmajaya dapat mengambil keputusan seperti memperpanjang proses daftar ulang 

mahasiswa atau sebaliknya tidak memperpanjang masa pendaftaran ulang, pergantian 

dosen yang tidak aktif mengajar dan mahasiswa dapat mengikuti ujian atau tidak.     

 
6.3.5 Jelaskan sistem informasi (misalnya website institusi, fasilitas internet, jaringan 

lokal, jaringan nirkabel) yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan 
eksternal kampus.  Jelaskan juga akses mahasiswa dan dosen terhadap sumber 
informasi. 

 

 
 
Untuk mendukung komunikasi dan penyebaran informasi, IIB Darmajaya memanfaatkan 

teknologi informasi (TI) komputer, dengan menyediakan banyak website yang dapat 

diakses secara online, diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. http://www.darmajaya.ac.id, adalah website utama IIB Darmajaya. 

2. http://pmb.darmajaya.ac.id adalah website pendaftaran online mahasiswa baru.  

3. http://siska.darmajaya.ac.id adalah sistem akademik mahasiswa dan dosen yang 

berfungsi untuk pengisian KRS on line mahasiswa dan penginputan nilai mahasiswa 

oleh dosen 

4. http://digilib.darmajaya.ac.id adalah website untuk mengakses buku dan referensi 

Sistem informasi terdiri dari website institusi, fasilitas internet, 
jaringan kabel hot spot telah dimanfaatkan secara luas. 
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secara online 

5. http://sista.darmajaya.ac.id adalah bimbingan skripsi dan Tugas Akhir mahasiswa. 

6. http://sipa.darmajaya.ac.id adalah bimbingan Akademik secara online 

7. http://lms.darmajaya.ac.id adalah berkaitan dengan buku bacaan, jurnal, tesis online 

8. http://wr3.darmajaya.ac.id adalah sistem informasi bagi sivitas akademika terkait 

jajaran di bawah Wakil Rektor III 

9. http://alumni.darmajaya.ac.id adalah sistem informasi kegiatan para alumni dan 

lowongan kerja 

10. http://inkubitek.darmajaya.ac.id mengenai berbagai aktivitas mahasiswa dalam 

pembentukan jiwa kewirausahaan serta mewadahi pengajuan proposal bisnis untuk 

keikutsertaan dalam program hibah kompetisi bidang kewirausahaan 

11. http://internasional.darmajaya.ac.id    memudahkan mahasiswa internal dan eksternal 

dalam pencarian informasi mengenai kegiatan internasioanal dan pendaftaran. 

Secara keseluruhan web yang dibangun, dikembangkan oleh ICT serta dikelola secara 

mandiri oleh tiaptiap penanggung jawab (webmaster) di tiap-tiap unit kerja. Domain dan 

hosting dari keseluruhan sistem jaringan IIB Darmajaya. Untuk meningkatkan pelayanan 

kepada seluruh stakeholder-nya, IIB Darmajaya terus melakukan penataan berbagai 

system pengelolaan seperti pengelolaan keuangan dan administrasi berbasis IT seperti 

yang telah diuraikan sebelumnya. Dengan penataan tersebut, data-data yang dimiliki 

menjadi lengkap, akurat dan akuntabel. Selain itu, dari sisi keuangan dapat lebih tertib dan 

terkontrol serta lebih transparan.  

 
6.3.6  Jelaskan kapasitas internet yang tersedia dan bandwidth per mahasiswa. 

 

 
 
 
Pengelolaan internet di IIB Darmajaya dilakukan terpusat dan dikelola oleh Biro ICT. ICT 

selaku pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan pengembangan dan maintenance 

Sistem Informasi dan  internet pada IIB Darmajaya, terus melakukan pengembangan yang 

didasarkan atas kebutuhan khususnya sebagai media pendukung perkuliahan.  Saat secara 

keseluruhan kapasitas bandwidth yang dimiliki IIB Darmajaya sebesar 100 MBps, yang di 

alokasikan untuk akses internasional sebesar 20 MBps, dan 80 MBps untuk akses nasional. 

 
IIB Darmajaya memiliki kapasitas internet KBPM = 20kBps  
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Dari kapasitas bandwidth yang dimiliki dialokasikan 70MBps untuk mahasiswa sebesar. Dari 

keseluruhan bandwidth yang dialokasi untuk mahasiswa sebesar 20kBps/mahasiswa. 

 
6.3.7   Aksesibiltas Data 
 

Beri tanda √ pada kolom yang sesuai (hanya satu kolom) dengan aksesibilitas tiap 
jenis data pada tabel berikut. 
 

No. Jenis Data 

Sistem Pengelolaan Data 

Secara 
Manual 

Dengan 
Komputer 

Tanpa 
Jaringan 

Dengan 
Komputer 
Jaringan 

Lokal 
(Intranet) 

Dengan 
Komputer 
Jaringan 

Luas 
(Internet) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Mahasiswa      
2 Pembayaran SPP      
3 Kartu Rencana Studi (KRS)      
4 Jadwal mata kuliah      
5 Nilai mata kuliah      
6 Transkrip akademik / 

Rangkuman Nilai 
     

7 Lulusan      
8 Tenaga pendidik      
9 Tenaga kependidikan      

10 Tenaga pendukung lainnya      
11 Keuangan      
12 Inventaris      
13 Perpustakaan      

Jumlah tanda √ NA= 0 NB= 1 NC = 4 ND = 8 
 
6.3.8  Blue print sistem informasi. 

Jelaskan blue print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem 
informasi. 

 

 
 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi tantangan institusi 

dimana menuntut kinerja sistem informasi selalu dalam kondisi baik. Untuk menjamin 

performa sistem informasi dalam keadaan baik dibutuhkan pengelolaan yang baik, 

pemanfaatan sistem informasi secara maksimal, dan pengembangan secara periodik. 

Mengingat pentingnya fungsi pengelolaan data dan informasi terutama untuk mendukung 

kegiatan penyelenggaraan pendidikan dilingkungan Institut Informatika Dan Bisnis (IIB) 

 
Pengembangan, pengelolaan, dan pemanfatan sistem informasi 
dilaksanakan dengan baik 
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Darmajaya, maka institusi berupaya untuk menempatkan pengelolaan data dan informasi 

pada tempat yang setara dan sama pentingnya dengan pengelolaan sumberdaya lainnya, 

seperti halnya sumber  daya manusia, keuangan, waktu dan yang lainnya. Secara garis 

besar pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi IIB Darmajaya 

menitik beratkan pada tiga (3) komponen yaitu:  

1. Rencana Pengembangan  

 Rencana Pengembangan Aplikasi 

No Tahapan Kegiatan  
Periode 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
        

1 
Pembuatan Sistem Surat 
Keterangan Pendamping Ijazah 
(SKPI) 

            

2 Pembuatan resposituri             

3 Sistem Informasi Perpustakaan 
Digital (Digital Library) 

            

4 Pengembangan Sistem HRD             

5 Pembuatan Sistem UNBK             

6 Perbaikan Sistem Informasi 
Terpadu 

            

7 Pengembangan website IIB 
Darmajaya 

            

8 Migrasi Data Base             

9 Pembuatan Sistem Informasi 
Surat Menyurat 

            

10 Unified Communication dan 
Single Sign On 

            

11 Pembuatan Sistem Informasi 
DP3 

            

 

 Recana pengembangan infrastruktur 

No Tahapan Kegiatan  
Periode 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Pengembangan Perangkat 
Server 

            

2 Pengembangan Ruang Server             

3 Pembangunan DRC             

4 Pengembangan SSO             

5 Peremajaan jaringan Internet 
dan Intranet 

            

6 Pemambahan Bandwidth             
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2. Rencana Pengembangan Pengelolaan 

Pengelolaan sistem informasi di IIB Darmajaya sebagian besar masih dikelola oleh 

bagian ICT. Dalam rangka meningkatkan mutu layanan pengelolaan sistem 

informasi akan dibawah tanggungjawab masing-masing bagian sesuai fungsi, 

peranan, dan wewenang yang dimiliki. Mengingat sistem yang dibangun institusi 

terintegrasi dengan pelaporan PDDIKTI tentunya membutuhkan pengelolaan data 

yang baik untuk mengantisipasi terjadi permasalahan pada sistem informasi dibagun 

satu ruangan yang digunakan sebagai tempat server backup database.  Untuk 

mendukung kinerja sistem informasi IIB Darmajaya berjalan secara realtime serta 

update, beberapa cara yang digunakan untuk mendukung hal tersebut, diantaranya 

sebagai berikut:  

 Memaksimalkan peran pengelola Sistem Informai    

 Melakukan pelatihan untuk operator pada tiap bagian 

 Mengitegrasikan sistem informasi yang dimiliki institusi. 

 Memperkuat peraturan terkait tugas dan tanggungjawab bagian dalam 

menggunakan sistem informasi. 

Dengan demikian diharapkan seluruh sistem informasi yang dimiliki  dapat 

mendukung proses kegiatan yang ada di institusi baik yang bersifat akademik 

maupun non akademik secara maksimal. 

3. Rencana pemanfaatan  

Sistem informasi yang dimiliki IIB Darmajaya berkaitan dengan informasi fakultas 

dan program studi menginduk pada sistem informasi utama IIB Darmajaya 

www.darmajaya.ac.id. Untuk meningkatkan peran sistem informasi dalam upaya 

memperkenalkan masing-masing bagian khususnya informasi fakultas dan program 

studi dibangun sistem informasi untuk fakultas dan program studi, dengan tujuan 

penyebaran informasi terbaru terkait dengan fakultas dan program studi dapat 

dengan cepat ter-publish.   
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