Sarana Prasarana

S

arana dan prasarana menjadi salah satu aspek
penting dalam menunjang tercapainya visi
dan misi Universitas, meliputi lahan,
bangunan, fasilitas perkuliahan, jaringan dan
infrastruktur lainnya.
Hingga tahun 2019, Universitas Islam Negeri
Walisongo memiliki tanah seluas 304.226 m² (30,42
ha), meliputi kampus I (20,715 m²), Kampus II
(100.310 m²), Kampus III (174.146 m²) dan
Asrama Mahasiswa (9.055 m2). Luas keseluruhan
bangunan Universitas Islam Negeri Walisongo
seluas 83.317 m² (8,3317 ha) meliputi kampus I
(11.176 m²), Kampus II (19.550 m²), Kampus III
(52.107 m²), dan Asrama Mahasiswa (484 m²).
Adapun rincian luas bangunan yang dimiliki
UIN Walisongo adalah sebagai berikut; Kampus I
terdiri dari Rektorat , Pascasarjana , Gedung
Serbaguna Kampus, Gedung Kuliah, Gedung
W i s m a Wa l i s o n g o, Po l i k l i n i k , Ko p e r a s i ,
Auditorium, Masjid, Rumah dinas rektor dan
Lapangan Tenis.
Kampus II terdiri dari Fakultas Ushuluddin dan
Humaniora, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas
mu Tarbiyah dan Keguruan, Ma'had, Foodcourt,
Perpustakaan, Masjid, rusunawa.
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Kampus III seluas terdiri dari Rektorat,
Pusat Pengembangan Bahasa, Fakultas Syari'ah dan
Hukum , Fakultas Dakwah dan Komunikasi ,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas
Syari'ah & Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, PKM,
Kopma, Gedung Serbaguna, Food Cour t,
Laboratorium Terpadu, Planetarium, Perpustakaan,
Auditorium, Masjid dan Ma'had Al Jamiah.
Keseluruhan jumlah ruang kelas yang ada di UIN
Walisongo sampai dengan tahun 2019 sejumlah 242
dengan rincian 138 ruang kelas bangunan lama dan
bangunan IsdB 104 ruang kelas. Sementara itu
dibangun juga sarana-sarana lainnya, meliputi sarana
komunikasi intranet yang hingga tahun 2019 telah
memiliki banwidth 900 Mbps jalur domestic dan 600
Mbps jalur international. Dari besaran banwidth
tersebut, lingkungan kampus menjadi hotspot area
untuk mempermudah proses pembelajaran dan
penunjang aktiﬁtas lainnya bagi civitas akademika.
Pada tahun 2019 UIN Walisong o
menyediakan sarana dan prasarana meliputi
lapangan tenis, lapangan sepak bola, lapangan
futsal, lapangan bulutangkis, lapangan bola volley,
wall climbing, gedung serbaguna dan matras dan
foodcourt untuk kampus II dan kampus III.
Laporan Rektor UIN Walisongo Semarang Tahun 2019

