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STANDAR 

1. 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. 

2. Standar sarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas: 

a. perabot; 

b. peralatan pendidikan; 

c. media pendidikan; 

d. buku, 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. 

3. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana Pembelajaran harus ditetapkan berdasarkan 

rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk 

Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan 

pelayanan administrasi akademik. 

4. Standar prasarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas: 

a. lahan; 

1) Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman 

dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. 

2) Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status: 

a) Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan 

dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau 

b) Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama 

Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan 

Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi 

Perguruan Tinggi Swasta. 



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, meliputi: 

1) jalan; 

2) air; 

3) listrik; 

4) jaringan komunikasi suara; dan 

5) data. 

5. Pedoman mengenai kriteria prasarana Pembelajaran ditetapkan oleh direktur 

jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya. 

6. Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau 

setara. 

7. Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya 

memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila 

diperlukan. 

8. Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi harus didasarkan pada peraturan 

menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. 

9. Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses 

oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, terdiri atas: 

a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; 

b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; 

c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; 

d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul;dan 



e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. 

10. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan 

khusus ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya. 

 

Indikator Kerja Utama 

a) Sarana 

1) Kecukupan, Aksesibilitas, dan Mutu Sarana 

a. Prodi RPT harus menyediakan sarana yang mutakhir serta aksesibiltas 

yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan 

meningkatkan suasana akademik. 

2) Kecukupan, Aksesibilitas dan Mutu Sistem informasi 

a. Prodi RPT harus menyediakan sistem informasi yang mutakhir serta 

aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian 

pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. 

b) Kecukupan, Aksesibilitas, dan Mutu Prasarana 

a. Prodi RPT harus menyediakan Prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas 

yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan 

meningkatkan suasana akademik. 

 

Indikator Kerja Tambahan 

1. Teknologi informasi dan komputer harus ada dan dimanfaatkan dalam proses 

administrasi demi efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan. 

2. Luas ruang rata-rata untuk dosen tetap paling tidak 4 m2. 

3. Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, 

dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan Prodi RPT dalam proses 

pembelajaran harus lengkap dan mutunya sangat baik, dan milik sendiri. 

4. Bahan pustaka yang relevan, berupa buku teks paling tidak mempunyai jumlah 

judul ≥165. 

5. Harus ada bahan pustaka berupa modul untuk setiap praktikum/ praktek. 

6. Bahan pustaka berupa majalah ilmiah popular harus tersedia paling tidak 2 judul 

jurnal yang relevan dan nomornya lengkap. 



7. Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti harus tersedia paling tidak 2 

judul jurnal yang relevan dan nomornya lengkap. 

8. Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional harus tersedia paling tidak 2 judul 

jurnal dan nomornya lengkap. 

9. Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir harus tersedia 

paling tidak berjumlah 6. 

10. Harus ada ada perpustakaan di luar ATAS yang dapat diakses dan sangat baik 

fasilitasnya. 

11. Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab (tempat praktikum, 

bengkel, studio, dan sejenisnya) harus sangat memadai, terawat dengan sangat 

baik, dan Prodi RPT memiliki akses yang sangat baik (memiliki fleksibilitas dalam 

menggunakannya di luar kegiatan praktikum terjadwal). 

12. Proses pembelajaran harus bisa menggunakan komputer yang terhubung dengan 

jaringan luas/internet.  

13. Software yang digunakan di laboratorium harus berlisensi/open source dengan 

jumlah yang memadai.  

14. Harus tersedia fasilitas e-learning yang digunakan secara baik, dan akses on-line 

ke koleksi perpustakaan. 
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