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6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN 

6.1. Definisi Istilah 

a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria 

minimal saran dan prasarana yang diperlukan untuk 

menunjangkebutuhan isi proses penelitian dalam rangka 

memenuhi hasil penelitian. 

6.2. Rasionalisasi  

Sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam 

menunjang pelaksanaan penelitian bagi dosen dan mahasiswa. 

Sarana dan prasarana yang baik akan menjadikan kualitas isi dan 

proses penelitian menjadi bermutu sehingga dapat menghasilkan 

hasil penelitian yang berkualitas. 

6.3. Tujuan  

Tujuan penyusunan standar sarana dan prasarana penelitian 

adalah sebagai acuan atau tolak ukur bagi pemenuhan sarana dan 

prasarana penelitian bagi dosen dan mahasiswa. 

6.4. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 

Pernyataan isi standar Indikator 

a. Pada tahun 2024 Universitas 

Primagraha memiliki sarana 

dan prasarana dalam 

mendukung kegiatan 

penelitian dosen dan 

mahasiswa. 

1) Tersedianya perencanaan 

Universitas dalam 

pembangunan sarana dan 

prasarana penelitian. 

b. Universitas Primagraha 

menetapkan kriteria minimal 

sarana dan prasarana 

pendukung penelitian yang 

terdiri dari keselamatan 

kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan. 

1) Tersedianya kriteria 

minimal sarana dan 

prasarana penelitian yang 

terdiri dari keselamatan 

kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan 

keamanan. 

c. Universitas primagraha dan 

LPPM menyusun peraturan 

pengunaan sarana dan 

prasarana penelitian. 

1) Tersedianya peraturan 

penggunaan sarana dan 

prasarana penelitian. 

d. LPPM melakukan kerjasama 1) Tersedianya bukti 
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Pernyataan isi standar Indikator 

dengan pihak eksternal 

dalam penggunaan sarana 

dan prasarana penelitian 

dosen dan mahasiswa. 

kerjasama dengan pihak 

eksternal dalam 

penggunaan sarana dan 

prasarana penelitian. 

e. Bagian sarana dan prasarana 

menyusun panduan 

penggunaan sarana dan 

prasarana penelitian untuk 

meminimalisir kesalahan 

dalam penggunaan dan 

kerusakan. 

1) Tersedianya dokumen 

panduan penggunaan 

sarana dan prasana 

penelitian. 

 

6.5. Strategi Pencapaian Isi Standar 

a. Universitas menyusun perencanaan pembangunan sarana dan 

prasarana dalam mendukung kegiatan penelitian dosen dan 

mahasiswa. 

b. Universitas menyusun kriteria minimal sarana dan prasarana 

penelitian yang terdiri dari keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan. 

c. LPPM dan Bagian sarana dan prasarana menyusun peraturan 

penggunaan sarana dan prasarana penelitian. 

d. LPPM dan LPPPM melakukan kerjasama dengan pihak eksternal 

dalam penggunaan sarana dan prasarana penelitian. 

e. LPPM dan Bagian sarana dan prasarana menyusun dokumen 

panduan penggunaan sarana dan prasana penelitian. 

6.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Isi Standar 

a. Rektor 

b. Dekan 

c. LPPM 

d. Ketua Program Studi 

e. Dosen 

f. Mahasiswa 
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6.7. Dokumen Terkait 

a. Dokumen perencanaan Universitas dalam pembangunan sarana 

dan prasarana penelitian. 

b. Perencanaan kriteria minimal sarana dan prasarana penelitian. 

c. Peraturan penggunaan sarana dan prasarana penelitian. 

d. Bukti kerjasama dengan pihak eksternal dalam penggunaan 

sarana dan prasarana penelitian. 

e. dokumen panduan penggunaan sarana dan prasana penelitian. 
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