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6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 

6.1. Definisi Istilah 

a. Standar sarana dan prasarana peembelajaran merupakan 

kriteria minimal tentang sarana dan prasrana sesuai dengan 

kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

6.2. Rasionalisasi  

Sarana dan Prasarana merupakan pendukung dalam proses 

penyelenggaraan pendidikan, maka pengelolaan Sarana dan 

Prasarana di Universitas Primagraha harus  sesuai  dengan  

kententuan  yang berlaku yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan 

dan  pemanfaatan Sarana dan Prasarana Universitas Primagraha. 

Standar ini disusun agar lulusan Universitas Primagraha memiliki 

kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung 

dengan adanya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan 

dalam bidang akademik dan non akademik. 

6.3. Tujuan  

Standar Sarana dan Prasarana disusun agar menjadi panduan 

bagi Program Studi mengenai pelaksanaan mutu Sarana dan  

Prasarana  di lingkungan Universitas Primagraha,  juga  dapat 

menjadi panduan dalam meningkatkan kualitas Sarana dan 

Prasarana yang sesuai dengan kebutuhan. 

6.4. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

Pernyataan isi standar Indikator 

a. Pada tahun 2024 Universitas 

Primagraha menyediakan 

ruang kuliah yang dilengkapi 

dengan sarana penunjang 

kegiatan pembelajaran yang 

terdiri dari  papan tulis, 

infocus  dan LCD. 

1) Tersedianya perencanaan 

pengadaan sarana 

penunjangan kegiatan 

pembelajaran secara 

bertahap. 

b. Pada tahun 2021 Universitas 

Primagraha memiliki LMS 

(learning management 

1) Pusdatin dan LPPPM 

menyusun LMS (learning 

management system). 
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Pernyataan isi standar Indikator 

system) untuk menunjang 

pembelajaran daring. 

2) Tersedianya panduan 

penggunaan LMS (learning 

management system) bagi 

Dosen dan Mahasiswa. 

c. Universitas menyediakan 

fasilitas internet yang dapat 

diakses oleh semua pegawai 

di lingkungan Univesitas 

Primagraha. 

1) Tersedianya fasilitas 

internet di Universitas 

Primagraha. 

d. Pada tahun 2024 Universitas 

Primagraha memiliki ruang 

unit kegiatan mahasiswa 

(UKM). 

1) Tersedianya perencanaan 

pengadaan sarana 

penunjangan kegiatan 

UKM. 

e. Perpustakaan Universitas 

dilengkapi dengan prosedur 

peminjaman buku dan sanksi 

kehilangan buku. 

1) Tersedianya peraturan 

tentang peminjaman buku 

dan sanksi terhadap 

kehilangan buku. 

f. Pada tahun 2022 

Perpustakaan Universitas 

Primagraha memiliki buku 

elektronik dan repository. 

1) Tersedianya perencanaan 

anggaran pengadaan buku 

elektronik dan repository. 

2) Tersedianya buku 

elektronik dan repositori 

di website perpustakaan 

Universitas Primagraha. 

g. Pada tahun 2024 Universitas 

Primagraha memiliki 

perpustakaan Fakultas dan 

perpustakaan Program Studi. 

1) Tersedianya perencanaan 

pembangunan 

perpustakaan Fakultas dan 

Program Studi oleh Rektor. 

h. Pada tahun 2024 Universitas 

Primagraha memiliki sarana 

olahraga dalam menunjang 

proses pembelajaran dalam 

rangka mencapai capaian 

pembelajaan, ekstrakulikuler, 

dan pengembangan bakat.  

1) Tersedianya perencanaan 

pengadaan sarana 

penunjangan kegiatan 

olahraga secara bertahap. 

2) Sarana olahraga yang 

dimaksud yang terdiri dari: 

1) Lapangan basket; 

2) Lapangan futsal; 

3) Lapangan bola voli; 

dan 

4) Lapangan bulu tangkis. 

i. Universitas Primagraha 1) Tersedianya dokumen 
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Pernyataan isi standar Indikator 

menyediakan panduan 

penggunaan sarana dan 

prasarana untuk 

meminimalisir kesalahan 

dalam penggunaan dan 

kerusakan. 

panduan penggunaan 

sarana dan prasana di 

Universitas Primagraha. 

j. Universitas melakukan 

perawatan sarana dan 

prasarana dilakukan secara 

periodik. 

1) Tersedianya Peraturan 

Rektor Universitas 

Primagraha tentang 

perawatan sarana dan 

prasarana yang dilakukan 

secara periodik. 

2) Tersedinya jadwal 

perawatan sarana dan 

prasarana secara periodik. 

3) Tersedianya laporan 

secara periodik tentang 

kondisi sarana dan 

prasarana. 

4) Tersedianya penaduan 

yang mengatur tentang 

efisiensi penggunaan 

sarana dan prasarana. 

k. Universitas membuat 

peraturan tentang 

pengelolaan, pemanfaatan, 

dan saksi terhadap 

perusakan sarana dan 

prasarana. 

1) Tersedinya peraturan yang 

mengatur tentang 

pengelolaan, pemanfaatan, 

dan saksi terhadap 

perusakan sarana dan 

prasarana. 

l. Universitas dapat melakukan 

kerjasama dengan pihak lain 

demi menunjang kegiatan 

pembelajaran. 

1) Rektor Universitas 

Primagraha 

mengeluarkan Peraturan 

Rektor dalam mekanisme 

kerjasama dalam 

pemanfaatan sarana 

prasarana dengan pihak 

luar. 

m. Universitas Primagraha 

dapat melakukan kerjasama 

dengan pihak lain dalam 

1) Tersedianya Peraturan 

Rektor dalam mekanisme 

kerjasama dalam 



 

58 | Standar Mutu Universitas Primagraha 
 

LEMBAGA PENGEMBANGAN 
PENDIDIKAN DAN PENJAMIN MUTU 

Pernyataan isi standar Indikator 

pengadaan atau 

pemanfaatan sarana dan 

prasarana bagi kepentingan 

pengembangan pendidikan. 

pengadaan atau 

pemanfaatan sarana 

prasarana dengan pihak 

lain. 

2) Tersedianya MoU 

kerjasama antara 

Universitas Primagraha 

dengan pihak lain dalam 

pengadaan atau 

pemanfaatan sarana dan 

prasarana pengembangan 

pendidikan. 

n. Universitas Primagraha 

memiliki sarana dan 

prasarana bagi mahasiswa 

yang berkebutuhan khusus 

pada tahun 2024. 

1) Tersedianya pelabelan 

dalam bentuk tulisan 

braille dan informasi 

dalam bentuk suara. 

2) Tersedianya lerengan dan 

jalur pemandu bagi 

mahasiswa yang 

menggunakan kursi roda. 

3) Tersedianya peta/denah 

kampus dalam bentuk 

peta/denah timbul. 

4) Tersedianya toilet dan 

kamar mandi untuk 

pengguna kursi roda. 

 

6.5. Strategi Pencapaian Isi Standar 

a. Universitas melakukan perencanaan pengadaan sarana dan 

prasarana penunjang kegiatan pendidikan setiap tahun. 

b. Universitas melakukan kerjasama dengan pihak eksternal dalam 

pengadaan sarana dan parasarana pendidikan. 

c. UPT perpustakaan menyusun panduan peminjaman buku dan 

sanksi terhadap kehilangan buku. 

d. UPT perpustakaan bersama UPT pusdatin menyusun sistem 

buku elektronik dan repository. 
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e. UPT perpustakaan menyusun program perencanaan 

perpustakaan Fakultas dan perpustakaan Program Studi. 

f. Bagian sarana dan prasarana menyusun panduan penggunaan 

saran dan prasarana pendidikan.  

g. Sosialisasi standar sarana dan prasarana pembelajaran. 

h. Monitoring dan evaluasi standar sarana dan prasarana 

pembelajaran. 

6.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Isi Standar 

a. Rektor 

b. Wakil Rektor II 

c. Dekan 

d. Ketua Program Studi 

e. Dosen   

f. UPT Perpustakaan 

g. UPT Pusdatin 

h. Bagian Sarana dan Prasarana 

i. Bagian Keuangan 

j. Bagian Program dan Evaluasi 

6.7. Dokumen Terkait 

a. Dokumen perencanaan pembangunan saran dan prasarana 

pendidikan. 

b. Dokumen perencanaan pembangunan sarana penunjang 

kegiatan UKM. 

c. Dokumen perencanaan pengadaan buku elektronik dan 

repository. 

d. Dokumen perencanaan sarana penunjang kegiatan olahraga. 

e. Panduan penggunaan sarana dan prasana pendidikan. 

f. Peraturan Rektor Universitas Primagraha tentang perawatan 

sarana dan prasarana pendidikan. 

g. Peraturan Rektor tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan saksi 

terhadap perusakan sarana dan prasarana. 

h. SOP pengadaan sarana dan prasana 
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i. SOP pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana 
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