
 
 

 

 

 

MANUAL PROSEDUR 

 

 

MANAJEMEN SARANA PRASARANA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRUP RISET COMPUTER VISION 

Universitas Brawijaya 

Malang 

2016 
  



1 
 

 

GRUP RISET COMPUTER VISION  
Jalan Veteran Malang, Gedung H Ruang H1.5 

Fakultas Ilmu Komputer  
Universitas Brawijaya 

Telp./Fax. (0341) 577 911, 577 911 Email comvis.rg@ub.ac.id 

 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

MANAJEMEN SARANA PRASARANA 

No. Dokumen : 
Tgl. Revisi : 1   
Tgl. Dibuat : 13 Agustus 2016 
Halaman : 3 

 
1. TUJUAN 
 Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat bertujuan untuk: 
1.1. Mencatat, menggunakan dan memelihara seluruh asset yang dimiliki Unit Grup Riset 

Computer Vision. 
1.2. Memberikan petunjuk dalam pengambilan kebijakan untuk memelihara sarana dan prasarana 

yang dimiliki Unit Grup Riset Computer Vision. 
1.3. Memberikan arahan tatacara penggunaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Unit 

Grup Riset Computer Vision.  
 
2. RUANG LINGKUP 
 SOP ini mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan dalam pencatatan, penggunaan, 
perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana dan berlaku di Grup Riset Computer Vision. 
 
3. DEFINISI 
3.1 Sarana adalah semua peralatan mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai 

kelengkapan setiap unit/kegiatan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan kinerja. 
3.2 Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu kegiatan atau proses atau agar tujuan 

tercapai. 
3.3 Pencatatan adalah inventarisasi semua asset yang dimiliki baik yang bergerak maupun yang 

tidak bergerak. 
3.4 Penggunaan adalah peruntukan dalam memakai sarana-prasarana. 
3.5 Perbaikan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki inventaris yang mengalami 

kerusakan agar dapat berfungsi seperti sedia kala dan dapat menunjang kegiatan operasional 
selanjutnya. 

3.6 Pemeliharaan adalah kegiatan perawatan terhadap inventaris yang dilakukan secara rutin 
berdasarkan jadual pemeliharaan, walaupun inventaris tersebut tidak mengalami kerusakan. 

3.7 Perbaikan internal adalah perbaikan yang dilakukan oleh petugas internal di Grup Riset 
Computer Vision. 

3.8 Perbaikan eksternal adalah perbaikan yang dilakukan oleh pihak ketiga di luar unit Grup Riset 
Computer Vision. 

3.9 Inventaris adalah aset yang berupa peralatan kantor, peralatan laboratorium dan sarana-
prasarana lain yang dimiliki oleh Grup Riset Computer Vision. 

3.10 Lingkungan kerja adalah kondisi tempat kerja yang memadai, dipelihara untuk menjamin 
efektifitas pelaksanaan kerja yang baik. 

3.11 Keamanan kerja adalah kondisi tempat kerja yang terlindung atau dijamin keamanannya dari 
segala gangguan baik secara fisik maupun gangguan lainnya. 
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4. PENANGGUNG JAWAB 
4.1 Ketua grup riset bertanggung jawab dalam menjamin koordinasi, berjalannya kegiatan 

identifikasi, pemeliharaan dan perbaikan inventaris di Grup Riset Computer Vision 
4.2 Ketua grup riset bertanggungjawab memverifikasi semua kegiatan dan mengalokasikan sumber 

daya yang ada untuk mendukung kegiatan yang sudah direncanakan. 
4.3 Anggota grup riset bertanggung jawab menjaga segala sarana prasarana yang dimiliki oleh Grup 

Riset Computer Vision. 
 

5. PROSEDUR DAN MEKANISME 
5.1 Setiap barang dan peralatan yang masuk ke Grup Riset harus dimasukkan daftar inventaris 

terlebih dahulu. 
5.2 Setiap pemakai sarana dan prasarana harus melalaui mekanisme yang telah ditentukan 
5.3 Barang-barang dan sarana yang ada harus dirawat secara berkala dan dibebankan kepada mata 

anggaran yang sesuai. 
5.4 Perawatan meliputi: 

a. Perawatan ringan dapat dilakukan oleh teknisi Grup Riset 
b. Perawatan berat dapat melibatkan tenaga teknisi yang profesional dari luar 

5.5 Pemeliharaan dilakukan pada sarana dan prasarana dengan mempertimbangkan nilai ekonomis. 
5.6 Prosedur perawatan adalah sebagai berikut: 

a. Ketua unit Grup Riset menerima laporan dari pekerja atau pengguna sarana prasarana 
tentang kerusakan suatu sarana yang mereka temui. 

b. Bagian sarana dan prasarana mengecek laporan dan membuat cacatan serta menentukan 
jenis kerusakan (berat, ringan) 

c. Bagian sarana dan prasarana memberikan laporan lisan atau tertulis kepada pimpinan unit 
Grup Riset dan meminta petunjuk penyelesaian masalah kerusakan. 

d. Ketua Unit Grup Riset memberi solusi atau mendelegasikan kepada bagian sarana untuk 
mengambil langkah yang tepat. 

e. Bagian sarana dan prasarana berkoordinasi dengan pihak terkait. 
Setelah pemeliharaan dan perawatan selesai bagian sarana dan prasarana memberikan laporan 
kepada Ketua unit Grup Riset dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran. 
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Setiap barang dan peralatan yang 
masuk ke Unit Grup Riset harus 
dimasukkan daftar inventaris terlebih 
dahulu. 

      

Setiap pemakai sarana dan prasarana 
harus melalaui mekanisme yang telah 
ditentukan dg persetujuan ketua unit 
Grup Riset 

      

Barang-barang dan sarana yang ada 
harus dirawat secara berkala dan 
dibebankan kepada mata anggaran 
yang sesuai. 

      

Perawatan: 
Perawatan ringan dapat dilakukan oleh 
teknisi unit produksi Kesamben- Blitar 
sedangkan, perawatan berat 
melibatkan tenaga teknisi profesional 
dari luar 

      

Pemeliharaan dilakukan pada sarana 
dan prasarana dengan 
mempertimbangkan nilai ekonomis. 

      

Prosedur perawatan: 
Ketua unit Grup Riset menerima 
laporan dari pekerja atau pengguna 
sarana prasarana tentang kerusakan 
suatu sarana yang mereka temui. 

      

Bagian sarana dan prasarana 
mengecek laporan dan membuat 
cacatan serta menentukan jenis 
kerusakan (berat, ringan) 

      

Bagian sarana dan prasarana 
memberikan laporan lisan atau 
tertulis kepada ketua unit Grup Riset 
dan meminta petunjuk penyelesaian 
masalah kerusakan. 

      

Ketua unit Grup Riset memberi solusi 
atau mendelegasikan kepada bagian 
sarana untuk mengambil langkah 
yang tepat. 

      

Bagian sarana dan prasarana 
berkoordinasi dengan pihak terkait 

 
 
 
 

     

Setelah pemeliharaan dan perawatan 
selesai bagian sarana dan prasarana 
memberikan laporan kepada Ketua 
unit Grup Riset dilengkapi dengan 
bukti-bukti pengeluaran. 
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