
No. Sub Standar Aspek Butir Standar (Indikator) 

1. Tanah 
1. Legalitas 

Semua  asset  yang  dimiliki   PEPI  merupakan milik  
PEPI  sendiri, terdapat dokumentasi dan bersertifikat 

2. Luas tanah 
1. ± 4 Ha Ideal untuk pembangunan kampus 
2. Berdasarkan luas ideal yang representative untuk 

mengembangkan kampus. 

3. Akses 

akses  yang  ideal diantaranya: 
a. Jalan menuju kampus Akses  terdapat aliran listrik 

dan sarana lain 
b. Bebas banjir 
c. Drainase yang teratur, penghijauan dan taman 
d. Memiliki lapangan parkir 
e. Memiliki lapangan olah raga/ lapangan upacara 

2 Bangunan 1. Legalitas Setiap bangunan yang dibangun oleh  PEPI  telah   
mendapatkan   surat   Izin Standar yang ditetapkan 
dalam pembangunan kampus  memenuhi  unsur  
struktur bangunan antara lain : 
a. Pengurusan Mendirikan Bangunan (IMB).  
b. Memiliki bukti standar dari konsultan pem 

bangunan yang kredibel  
c. Tahan gempa 
d. Bebas banjir 
e. Memiliki akses  penyelamatan diri dari bahaya 

(gempa bumi, kebakaran, runtuh dll.) 
2. Struktur 

bangunan 
a. Dirancang sesuai dengan pemanfaatan. 
b. Memiliki lobi 

3. Keselamatan dan 
kenyamanan 

Unsur  keselamatan 
dan kenyamanan kampus telah memenuhi: 
a. Ada fasilitas pemadam kebakaran 
b. Ada akses evakuasi 
c. Ada alarm 
d. Ada hidran 
e. Memiliki lift yang standar untuk bangunan lebih 

dari 3 tingkat 
f. Memiliki sanitasi 
g. Memiliki tempat ibadah seperti tempat sholat 
h. Memiliki toilet yang terstandar 
i. Memiliki genset 
j. Seluruh ruangan kecuali toilet terpantau oleh 

CCTV 
k. Seluruh ruangan terdeteksi oleh alat pendeteksi 

asap rokok 
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4. Struktur 
Ruangan 

Standar unsur ruangan meliputi: 
a. Sesuai dengan peruntukan 
b. Ada ventilasi udara 
c. Pencahayaan yang cukup 
d. Kesesuaian warna dinding.  
e. Luas ruangan sesuai kapasitas 
f. Penerangan yang cukup 
g. Memiliki tempat berkumpul untuk berdiskusi 

5. Perawatan Mekanisme pemeliharaan dan perawatan bangunan 
dilakukan  : 
a. Pemeliharaan ringan  
b. Pemeliharaan sedang 
c. Pemeliharaan berat   
d. Secara berkala/rutin 
e. Terdapat sarana pendukung pemeliharaan 

3 Ruangan 1. Ruang kelas a. Minimal 42 m2 
b. Memiliki AC yang berfungsi baik 
c. Memiliki penerangan yang cukup 
d. Rasio mahasiswa 1 : 20 
e. Memiliki kelengkapan sarana 

2. Ruang 
perpustakaan 

a. Minimal 400 m2  
b. Memiliki alat pendingin/ AC 
c. Memiliki memiliki standar penerangan yang sesuai 

untuk membaca  
d. Memiliki kelengkapan sarana  
e. Memiliki penerangan yang cukup 

  

3. Ruang Kerja 
Pimpinan 

a. Minimal 36 m2 
b. Memiliki alat pendingin/ AC  
c. Memiliki penerangan yang cukup  
d. Memiliki akses untuk penggunaan ICT 
e. Memiliki kelengkapan sarana 

4. Ruang 
laboratorium 

a. Luas   ruangan  disesuaikan dengan spesifikasi 
laboratorium 

b. Memiliki alat pendingin/ AC 
c. Memiliki penerangan yang cukup 
d. Memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi 

laboratorium 
e. Dapat digunakan di luar kegiatan praktik terjadwal 
f. Komputer  pada  laboratorium  terhubung dengan 

jaringan luas/internet. 
g. Perangkat lunak yang digunakan di laboratorium 

berlisensi/open source dengan jumlah yang 
memadai. 
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5. Ruang 
kesehatan 

a. Ukuran minimal 24 m2 
b. Memiliki AC yang berfungsi baik 
c. Memiliki penerangan yang cukup 
d. Memiliki toilet minimal 1 (satu) 
e. Memiliki sarana kesehatan yang terstandar 

(ditentukan dalam standar tersendiri) 
6. Ruang  

organisasi 
kemaha 
siswaan 

a. Organisasi mahasiswa memiliki minimal   1 
ruangan/fakultas (ukuran 42 m2/ruangan) 

b. Setiap  UKM  memiliki  satu ruangan  ditingkat 
universitas (ukuran 42 m2/ruangan) 

c. Setiap ruangan memiliki penerangan yang Cukup  
d. Memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi setiap 

organisasi 

7. Ruangan 
bimbingan 
konseling 

a. Ukuran minimal 16 m2 
b. Memiliki AC yang berfungsi baik 
c. Terjangkau oleh CCTV 
d. Memiliki penerangan yang cukup 
e. Memiliki  sarana  yang  sesuai  dengan spesifikasi 

bimbingan konseling. 

 

 8. Ruang aula a. minimal 1 aula 
dengan luas minimal 400 m2 

b. Memiliki AC yang berfungsi baik 
c. Memiliki toilet yang terpisah antara pria 

dan wanita 
d. Memiliki ruang operator 
e. Memiliki ruang ganti pakaian 
f. Memiliki gudang minimal 1 (satu) 

9. Ruang kerja 
dosen 

a. minimal 1 ruang 
dosen dengan rasio luas 1 : 4 m2 

b. Memiliki AC yang berfungsi baik 
c. Memiliki toilet untuk dosen pria dan wanita yang 

terpisah 
d. Memiliki penerangan yang cukup 
e. Memiliki  sarana   yang cukup  (lihat standar 

sarana) 
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10. Ruang 
lembaga/ pusat 
kajian 

a. Luas minimal 42 m2 
b. Memiliki AC yang berfungsi baik 
c. Memiliki penerangan yang cukup 
d. Memiliki toilet 
e. Mempunyai  kelengkapan  sarana  sesuai dengan 

spesifikasi lembaga/pusat kajian 
11. Ruang 

pelayanan 
administrasi 

a. Luas minimal 42 m2/ruangan 
b. Memiliki AC yang berfungsi baik 
c. Memiliki penerangan yang cukup 
d. Memiliki sarana yang cukup (lihat standar 

sarana) 
12. Ruang 

penerimaan 
mahasiswa 
baru 

a. memiliki 1 ruang dengan 
luas ruangan minimal 24 m2 

b. Memiliki fasilitas ICT 
c. Memiliki AC yang berfungsi baik 
d. Memiliki penerangan yang cukup 
e. Memiliki sarana informasi  PEPI  secara 

Lengkap 
13. Masjid a. Luas minimal 400 m2 

b. Menyediakan perlengkapan ibadah 
c. Memiliki ventilasi udara yang cukup 
d. Memiliki penerangan yang memadai 
e. Memiliki sarana pengeras  suara  yang 

standar 
f. Memiliki tempat wudhu dan toilet yang 

terpisah antara pria dan wanita 
g. Memiliki alarm 
h. Memiliki alat pemadam kebakaran 
i. Dapat dimanfaatkan masyarakat di sekitar 

Kampus 
14. Koperasi a. memiliki 1 ruang koperasi 

b. Luas ruangan minimal 24 m2 
c. Memiliki AC yang berfungsi baik 
d. Memiliki penerangan yang cukup 
e. Memiliki sarana yang sesuai dengan standar 

minimal pertokoan 

  

15. Kantin a. memiliki  minimal   5 
(sepuluh) kantin 

b. Memiliki ventilasi udara yang baik 
c. Memiliki penerangan yang cukup 
d. Memiliki drainase yang baik 
e. Memiliki sarana yang  sesuai dengan 

spesifikasi kantin 
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16. Pos keamanan a. memiliki minimal 1 ruang pos keamanan 
b. Luas ruangan minimal 24 m2 
c. Memiliki ventilasi udara yang cukup 
d. Memiliki penerangan yang cukup 
e. Memiliki alarm 
f. Memiliki alat pemadaman kebakaran  
g. Ada monitor CCTV 

17. Dapur a. Luas minimal 24 m2 
b. Memiliki ventilasi udara yang baik 
c. Memiliki penerangan yang cukup 
d. Memiliki sarana pemadam kebakaran 
e. Memiliki kelengkapan dapur yang cukup 

18. Gudang a. Memiliki satu Gudang 
b. Memiliki ventilasi udara yang cukup 
c. Memiliki penerangan yang cukup 
d. Terjangkau oleh  sarana pengangkutan barang 
e. Memiliki alat pemadam kebakaran 
f. Memiliki alarm 

19. Toilet a. Jumlah toilet antara wanita dan pria 3 : 1 dengan 
luas minimal 4 m2 

b. bersih dan terawat 
c. Memiliki penerangan yang cukup 

4 Kepustakaan 1. Buku dan 
modul 

a. Judul modul praktikum/praktek Program Diploma : 
40 (dengan asumsi jumlah mata  kuliah  dan  
praktik  keseluruhan  adalah  60 mata kuliah dan 
praktik serta jika standarnya jumlah mata praktik 
adalah 60%) 

2. Jurnal dan 
majalah Ilmiah 

a. Majalah ilmiah populer minimal 2. 
b. Jurnal ilmiah terakreditasi Dikti untuk Diploma 

minimal   2,    
c. Jurnal ilmiah internasional minimal 2. 

3. Prosiding dan 
disertasi/tesis/s
kripsi/tugas 
akhir 
 

a. Prosiding seminar untuk Diploma minimal 2 per 
tahun, untuk Sarjana minimal 3 per tahun. 

b. Bahan   pustaka   yang   berupa   
disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir adalah 200. 

c. Memiliki e-book 
4. Akses  ke  

koleksi 
perpustakaan   
di luar  PEPI 

Memiliki akses ke koleksi perpustakaan di luar  PEPI . 
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5 Sarana 
Laboratorium 

1. Laboratorium 
dasar 

Memiliki laboratorium dasar sesuai dengan spesifikasi 
prodi 

2. Laboratorium 
program studi 

a. Memiliki laboratorium khusus sesuai dengan 
kebutuhan program studi 

b. Standar laboratorium ditetapkan tersendiri 

6 Kendaraan 1. Mobil a. Memiliki 1 (satu) unit mobil dinas untuk Ketua 
b. Memiliki 2 (dua) unit bus kampus 
c. Memiliki 2 (dua) unit mobil untuk kenda-raan 

operasional di bagian. 
d. Memiliki  6  (enam)  unit  mobil  untuk kendaraan 

operasional program studi 
2. Sepeda motor Memiliki 2 (dua) unit sepeda motor untuk kendaraan 

operasional program studi 
7 Kelengkapan 

interior 
1. Meja belajar a. Memiliki meja belajar sesuai  dengan jumlah 

mahasiswa dalam setiap rombongan belajar di 
setiap perkuliahan. 

b. Meja belajar yang bisa dilipat atau mudah 
dipindahkan 

2. Meja dosen Setiap ruangan kelas ada meja dosen 1 (satu) unit 
dilengkapi dengan kursi 

3. Ruang Ketua 
Prodi 

a. Memiliki 1 (satu) set meja/kursi tamu 
b. Memiliki 1 (stu) set meja kerja 
c. Memiliki 1 (satu) set lemari buku 
d. Memiliki 1 (satu) set lemari dokumen 
e. Memiliki saluran telpon/internet 
f. Memiliki televisi 
g. Memiliki gambar Presiden  dan Wakil Presiden 
h. Memiliki bendera negara 

4. Ruang 
Pembantu Ketua 

a. Ada 1 (satu) set meja/kursi tamu 
1 (satu) set meja kerja 

b. 1 (satu) set lemari buku 
c. 1 (satu) set lemari dokumen 
d. Ada saluran telpon/internet 
e. Ada televisi 
f. Ada gambar simbol negara 
g. Memiliki gambar Presiden  dan Wakil Presiden 
h. Memiliki bendera negara 

5. Ruang pimpinan 
lain 

a. Ada 1 (satu) set meja kerja 
b. Ada 1 (satu) set lemari buku 
c. Ada 1 (satu) set lemari dokumen 
d. 4. Ada saluran telpon/internet 
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6. Ruang kerja 
semua unit 

a. Ada meja kerja sesuai dengan kebutuhan 
b. Ada lemari dokumen sesuai dengan kebutuhan 
c. Ada 1 (satu) set pesawat telpon 
d. Ada saluran telpon/internet 

7. Kelengkapan 
Aula 

a. Memiliki kursi sesuai dengan kapasitas ruangan 
b. Memiliki 1 (satu) set panggung 
c. Memiliki 1 (satu) set podium 
d. Memiliki 1 (satu) set lemari dokumen 
e. Memiliki sound system 
f. Memiliki kelengkapan ICT 

8. Kelengkapan 
Dapur 

a. Memiliki alat-alat masak sesuai kebutuhan 
b. Memiliki alat-alat untuk menghidangkan 
c. makanan sesuai kebutuhan 
d. Memiliki tempat cuci dengan sistem pembuangan 

air yang lancar 
e. Memiliki tempat sampah 

9. Kelengkapan 
Klinik 

a. Memiliki 1 (satu) set tempat tidur 
b. Memiliki 1 (satu) set meja kerja untuk dokter 
c. Memiliki 1 (satu) set meja kerja untuk apoteker 
d. Memiliki 1 (satu) set lemari obat-obatan 
e. Kelengkapan lain ditetapkan tersendiri 

10. Areal Parkir a. Memiliki areal parkir mobil  
b. Memiliki areal parkir sepeda motor Pengelolaan 

parkir diserahkan kepada Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) yang terkait. 

11. Ruang bersama 
Ada ruang bersama yang berukuran minimal 300 m2. 

 


