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STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 

 

A. Pengertian dan Ruang Lingkup 

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. Standar prasarana pembelajaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Menristekdikti Nomor 44 tahun 2015 

paling sedikit terdiri atas: 

a). lahan; 

b). ruang kelas; 

c). perpustakaan; 

d). laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; 

e). tempat berolahraga; 

f). ruang untuk berkesenian; 

g). ruang unit kegiatan mahasiswa; 

h). ruang pimpinan perguruan tinggi; 

i). ruang dosen; 

j). ruang tata usaha; dan 

k). fasilitas umum. 

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi 

suara dan data. 

 

B. Landasan Ideal 

Landasan ideal untuk standar Sarana dan Prasarana adalah Pasal 31 - 37 Peraturan 

Menristekdikti Nomor 44 tahun 2015. 

 
 

C. Standar dan Indikator 
 

 

No. Standar Indikator 

1 Jurusan/Program  Studi  didukung 

dengan prasarana pendidikan 

yang memadai dan bermutu baik 

(ruang kantor, ruang dosen, ruang 

kelas, ruang sidang) 

1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis 

dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi 

2. Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m2 per 

orang 

3. Ruang administrasi kantor: minimal 2 m2 
per 

orang 

4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 2 m2 per 

dosen 

5. Ruang kelas/aula: minimal 2 m2 per 

mahasiswa 

6. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m2 per 

mahasiswa 
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2 Jurusan/fakultas didukung dengan 

prasarana air, listrik, dan gas yang 

mencukupi 

1. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan 

teknis  dengan     kondisi    baik,     ramah 

lingkungan,   dipelihara   secara   rutin,   

dan tersedia setiap saat. 

2. Fasilitas  air:  Sistem  penyediaan  air  

bersih, reservoir,  perpipaan,  dan  

perlengkapannya memenuhi  persyaratan  

teknis,  kualitas  air memenuhi  persyaratan  

air  bersih,  dan  air tersedia setiap saat di 

seluruh bangunan. 

3. Fasilitas gas: memenuhi persyaratan teknis 

dan    keamanan,    mencukupi,    

berkualitas baik, dan tersedia setiap saat. 

3 Jurusan/fakultas    didukung    oleh 

prasarana       penunjang       yang 

lengkap,     bermutu     baik     dan 

mencukupi      untuk      kebutuhan 

mahasiswa. 

1. Toilet:     memenuhi     persyaratan     

teknis, jumlahnya  mencukupi,  tersedia  air  

bersihsetiap  saat,  berfungsi  baik,  dan  

dilakukan pembersihan  secara  rutin  

minimal  2  kali sehari. 

2. Kantin:     luasan     minimal     4     m2        

per mahasiswa,      ventilasi      baik,      

fasilitas penjualan   dan   ruang   makan   

memenuhi persyaratan    sanitasi    dengan    

didukung fasilitas  air  bersih  untuk  cuci  

tangan  dan pencucian    peralatan    yang    

mencukupi, pembuangan air yang tertutup, 

dan penjaja makanan    yang    memenuhi    

persyaratan higiene. 

3. Ruang  himpunan  mahasiswa:  minimal  25 

m2  per ruangan 

4. Poliklinik:  tersedia  mencukupi,  berkualitas 

baik dan memenuhi   persyaratan   untuk 

poliklinik. 

5. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal 

wisudawan 

6. Gedung     olahraga:     memenuhi     kriteria 

gedung   (indoor)   untuk   pemakaian   jenis 

cabang olah raga tertentu, berkualitas baik, 

dan dapat diakses dengan mudah. 

7. Tempat  ibadah  (mushola/masjid):  2  m2  

per orang, bermutu baik, dan jumlah 

mencukupi 
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4 Jurusan/fakultas    didukung    oleh 

prasarana   pengelolaan   sampah 

terpadu  dan  pengelolaan  limbah 

laboratorium. 

1. Memiliki pedoman perencanaan 

pengelolaan  sampah  terpadu  dan  limbah 

laboratorium secara lengkap. 

2. Memiliki          peralatan/          

perlengkapan pengelolaan sampah mulai 

dari pewadahan (sekaligus      pemilahan),      

pengumpulan, tempat   pembuangan   

sementara,   tempat pembuangan   akhir   

(bila   diolah   dengan kualitas baik). 

3. Pengolahan             sampah             dengan 

insinerator/ emisinya tidak       melampaui 

ambang batas. 

4. Pengelolaan  sampah  dengan  composting 

memperhatikan jarak lokasi dengan gedung 

kuliah dan bangunan lainnya. 

5. Unit     pengolahan     limbah     

laboratorium terpisah dari laboratorium 

limbah domestik, dilakukan          

pengawasan          terhadap pengelolaan 

limbah B3 

6. Hasil  pengolahan  limbah  yang  dibuang  

ke saluran drainase/badan air memenuhi 

baku peruntukan badan air setempat 

5 Jurusan/fakultas    didukung    oleh 

perpustakaan     dengan     koleksi 

pustaka    yang     sesuai    bidang 

dengan jumlah yang memadai 

1. Ruang perpustakaan: 1.6 m2  per orang 

2. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang 

ilmu:  100 (dalam tiga tahun terakhir) 

3. Jumlah   koleksi   disertasi/tesis/skripsi/tugas 

akhir:  200  (dalam tiga tahun terakhir) 

4. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang 

sesuai  bidang:  ≥  3  judul  dengan  nomor 

lengkap (dalam tiga tahun terakhir) 

5. Jumlah  jurnal  terakreditasi  non-Dikti   yang 

sesuai  bidang:  ≥  3  judul  dengan  nomor 

lengkap  (dalam tiga tahun terakhir) 

6. Jumlah     jurnal     ilmiah     nasional     tidak 

terakreditasi  yang  sesuai  bidang:  ≥  3  

judul dengan  nomor  lengkap   (dalam  tiga  

tahun terakhir) 

7. Jumlah   jurnal   imiah   internasional   yang 

sesuai  bidang:  ≥  2  judul  dengan  nomor 

lengkap  (dalam tiga tahun terakhir) 

8. Jumlah   prosiding   seminar   yang   sesuai 

bidang:   >   6   judul      (dalam   tiga   tahun 

terakhir). 

9. Prodi   memiliki   akses   yang   mudah   ke 

perpustakaan   nasional (termasuk akses 

secara online) 
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6 Proses     belajar     mengajar     di 

program   studi   didukung   sarana 

laboratorium  yang   bermutu  baik 

dan       dapat       diakses       oleh 

mahasiswa  untuk  praktikum  dan 

penelitian tugas 

akhir/skripsi. 

Luasan  untuk  laboratorium/bengkel/studio/ 

ruang   simulasi/lapang   minimal   2   m2    per 

mahasiswa 

7 Ruangan         untuk         kegiatan 

akademik            (kuliah/praktikum/ 

penelitian     tugas     

akhir/seminar mahasiswa/ujian  

sidang  sarjana) didukung   

peralatan   utama   yang 

mencukupi,    bermutu    baik    

dan dapat digunakan setiap saat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan 

perkuliahan    dilengkapi    dengan    sarana 

belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan 

tulis,         spidol,         penghapus,    LCD, 

dekstop/laptop,   AC/   kipas   angin,   sound 

system,    dan    internet/Wifi),    serta   

dapat digunakan     setiap     hari     (minimal     

20 jam/minggu) 

1. Setiap   ruangan   yang   digunakan   untuk 

kegiatan   praktikum/penelitian   tugas   

akhir dilengkapi dengan sarana praktikum 

(kursi, meja  kerja,  papan  tulis,  spidol,  

peralatan praktikum     dan     bahan     

habis)     yang mencukupi,    bermutu    baik    

dan    dapat dugunakan setiap hari. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


