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STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS 
 

 

A. Pengertian dan Ruang Lingkup 

 

Standar sarana dan prasarana merupakan acuan keunggulan mutu pengadaan dan 

pengelolaan dana, sarana, dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan misi, dan 

pencapaian tujuan perguruan tinggi. 

 

Standar sarana dan prasarana perguruan tinggi meliputi perencanaan, pengadaan, 

penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang 

dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik dan 

non-akademik perguruan tinggi. 

 

Untuk menentukan prasarana dan sarana yang terbaik, perlu dibicarakan bersama pihak-

pihak yang terkait dengan mengakomodasikan peta pemikiran yang telah dimiliki, sehingga 

dihasilkan optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada, serta kemungkinan 

penambahan prasarana dan sarana yang baru. 

 

Standar prasarana dan sarana terdiri atas: standar prasarana dan sarana bangunan serta 

kesehatan lingkungan, fasilitas pembelajaran, sumber belajar, pengadaan, pengoperasian, 

perawatan dan perbaikan alat, sedangkan standar prasarana umum berupa: tempat ibadah, 

gudang, ruang kantin, tempat parkir, instalasi daya listrik, transportasi, ruang konseling, ruang 

kesehatan, ruang olah raga, tempat bermain dan rekreasi. Adapun tujuan dari penyusunan 

standar sarana dan prasarana umum adalah agar tersedianya pedoman yang baku yang 

dapat digunakan dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan 

Universitas Bojonegoro. 

 

B. Landasan Ideal 
 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

 

C. Standar dan Indikator 
 

No Standar Indikator 

1 Standar pengelolaan 

lingkungan kampus 

1. Pengelolaan Lingkungan Kampus 

a. Terpenuhinya lingkungan kampus yang aman 

dan terkendali 

b. Terpenuhinya lingkungan kampus yang bersih 

dan nyaman 

c. Terpenuhinya lingkungan kampus yang bersih, 

nyaman, dan bebas sampah.  

d. Terpenuhinya keadaan lingkungan kampus 
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yang bebas sampah,  

e. Terpenuhinya Kebersihan kamar mandi dan 

toilet kampus yang ideal  

f. Tersedianya sarana dan prasarana kamar 

mandi dan toilet yang mudah diakses dan bersih 

bagi mahasiswa, dosen dan tenaga 

kependidikan  

g. Tersedia kamar mandi dan toilet yang 

diperuntukkan bagi kemudahan akses sivitas 

dengan kebutuhan khusus 

h. Terpenuhinya Kebersihan kamar mandi dan 

toilet kampus yang ideal  

2. Pengelolaan taman kampus 

a. Tersedianya taman dan area hijau yang 

ditanami tumbuhan hijau dan rumput 

b. Tersedia taman sebagai tempat rekreasi yang 

ideal dilengkapi sarana yang nyaman dan 

memadai 

3. Pengelolaan air 

a. Tersedianya program penyediaan air minum 

dari pengelolaan internal universitas 

b. Terlaksananya program efisiensi penggunaan 

air di kampus 

2 Keberlanjutan Mutu Sarana 

dan Prasarana Umum terkait 

Pengawasan dan monitoring 

lingkungan kampus 

1. Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan, perbaikan, 

sarana dan prasarana kampus 

2. Terlaksananya kegiatan kebersihan kamar mandi 

dan toilet kampus 

3. Terlaksananya pemeliharaan dan pengawasan 

terhadap taman kampus 

4. Terlaksanya program pemeliharaan fasilitas air di 

kampus 

 


