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1. Visi dan Misi UM 

Pontianak 

Visi UM Pontianak 

Tahun 2020 Menjadi Universitas Unggul Dalam 

Pengembangan Iptek, Seni dan Sumberdaya Manusia 

Berdasarkan Nilai-Nilai Ke-Islaman untuk 

Kesejahteraan Ummat 

Misi UM Pontianak 

(1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, 

penelitian serta pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional sesuai nilai-nilai keislaman. 

(2) Memajukan dan mengembangkan iptek dan seni 

sesuai tuntutan perubahan atau perkembangan 

zaman. 

(3) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia, dosen dan karyawan, untuk 

menghasilkan lulusan yang mempunyai jiwa 

kemandirian dalam berbagai ilmu pengetahuan, 

keahlian, teknologi dan seni. 

(4) Membangun pusat-pusat keunggulan (centre of 

excellence) sesuai kompetensi yang dimiliki dan 

unggulan strategis daerah. 

(5) Menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan 

stakeholders ditingkat daerah dan pusat, 

masyarakat, industri dan dunia usaha baik lokal, 

regional, nasional maupun internasional. 

2. Rasional Standar 

Sarana dan Prasarana 

Pembelajaran 

Untuk mendukung proses pembelajaran sangat 

dibutuhkan sarana prasarana yang sesuai standar, 

yang meliputi (1) sarana dan prasarana pendidikan, 

peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan 

sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana 

meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang 

pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, 

ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit 



produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang 

olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat 

rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan 

laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku 

perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang 

kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-

mahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) 

luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana 

dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan 

khusus, dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan 

prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan 

terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan 

berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka 

Universitas Muhammadiyah Surabaya menetapkan 

standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan 

menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan 

universitas, pimpinan fakultas, dan ketua program 

studi . 

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Mencapai Isi 

Sarana dan Prasarana 

Pembelajaran 

1) Rektor sebagai pimpinan universitas  

2) Dekan sebagai pimpinan fakultas  

3) Ketua program studi sebagai pimpinan program 

studi 

4. Definisi Istilah 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. 

5. Pernyataan Isi Standar 

Sarana dan Prasarana 

Pembelajaran 

1) Standar prasarana pembelajaran 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.  

i. ruang dosen; 

j. ruang tata usaha; dan  

k. fasilitas umum antara lain: jalan, air, listrik, 

jaringan komunikasi suara dan data.  

2) Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara 

ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang 

proses pembelajaran  

3) Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib 

dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.  

4) Kriteria prasarana pembelajaran diatur lebih lanjut 

dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh 

Direktur Jenderal  

a. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki 

standar kualitas minimal kelas A atau setara. 

b. 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.  

c. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi 

didasarkan pada peraturan menteri yang 

menangani urusan pemerintahan di bidang 

pekerjaan umum. 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.  

5) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan 

berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan 

karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, 

serta harus menjamin terselenggaranya proses 

pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik  

6) Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan 

prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang 

berkebutuhan khusus 

7) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) antara lain pelabelan dengan tulisan Braille 

dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) 

untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding 

block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, 

peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk 

peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi 

untuk pengguna kursi roda.  

8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan 

prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan 

khusus diatur dalam pedoman rinci yang 

dikeluarkan oleh Direktur Jenderal 

6. Strategi Pelaksanaan 

Standar Sarana dan 

Prasarana 

Pembelajaran 

1) Pimpinan universitas haru menyelenggarakan 

koordinasi dengan para dekan secara berkala 

2) Pimpinan universitas dan fakultas harus 

membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi 

merancang, membangun dan memelihara sarana 



dan prasarana sesuai dengan standar yang 

ditentukan.  

3) Pimpinan universitas dan fakultas harus  

bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga 

donor dalam penyediaan sarana dan prasarana 

yang kebutuhannya mendesak dan belum 

teralokasi anggaran dari pemerintah. 

7. Indikator 

Ketercapaian Standar 

Sarana dan Prasarana 

Pembelajaran 

Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga 

kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana 

semakin rendah atau sedikit. 

8. Dokumen Terkait 

Dengan Pelaksanaan 

Sarana dan Prasarana 

Pembelajaran 

1) Standar bangunan gedung 

2) Standar ruang kelas  

3) Pedoman  

4) Formulir 
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