
i 
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMINJAMAN ALAT/BARANG  

BIRO KEMAHASISWAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 

UNIVERSITAS BOJONEGORO 

2021 

 



ii 
 

 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMINJAMAN ALAT/BARANG  

BIRO KEMAHASISWAAN 

UNIVERSITAS BOJONEGORO 

(UNIGORO) 

 

 

Kode Dokumen : SOP-LPM-UNIGORO 22 

Revisi  : 0 

Tanggal  : 11 Februari 2021 

Diajukan oleh  : Kepala Biro Kemahasiwaan 

 

 

  (Didiek Wahju Indarta,SH,S.p1.) 

Dikendalikan oleh  : Lembaga Penjaminan Mutu 

 

 

  (Ahmad Suprastiyo, S.Sos., M.Si.) 

Disetujui oleh  : Rektor Universitas Bojonegoro 

 

 

  (Dr. Tri Astuti Handayani, SH., MM.M.Hum.) 

 

 

 

 



iii 
 

DAFTAR ISI 

Tujuan ..............................................................................................................  1 

Ruang Lingkup .................................................................................................  1 

Definisi .............................................................................................................  1 

Referensi ..........................................................................................................  2 

Garis Besar Prosedur ........................................................................................  2 

Bagan Alir SOP Peminjaman Alat/ Barang Inventaris Biro Kemahasiswaan ............  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Tujuan 

Menjamin terlaksananya peminjaman alat/ barang inventaris Universitas 

Bojonegoro dapat dilakukan secara baik, tertib dan benar sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

 

Ruang Lingkup  

Prosedur dan pelaksanaan peminjaman alat/ barang iventaris Universitas 

Bojonegoro yang dijelaskan dalam prosedur ini, diterapkan terhadap setiap proses 

yang terkait dengan pelaksanaan peminjaman alat/ barang. 

 

Definisi 

1. Kepala Biro Kemahasiswaan adalah pihak yang mempunyai wewenang 

mengeluarkan ijin peminjaman inventaris alat/barang/sarana/prasarana yang 

menjadi milik Universitas Bojonegoro dengan membubuhkan tanda tangan 

pada surat permohonan peminjaman alat/ barang. Adapun tanggung jawabnya 

ialah a) memeriksa kebenaran dokumen peminjaman inventaris b) memeriksa 

tingkat kepentingan acara sehingga harus terjadi peminjaman inventaris, c) 

memastikan ketersediaan inventaris yang akan dipinjam, d) Menandatangani 

persetujuaan pada surat permohonan peminjaman alat/ barang. 

2. Staff Kemahasiswaan adalah pihak yang mempunyai wewenang melakukan 

penyerahan inventaris dengan memeriksa keadaan dan jumlah inventaris 

sebelum dipinjam, memeriksa keadaan dan jumlah inventaris setelah 

dipinjam, serta mencatat tanggal peminjaman dan pengembalian inventaris. 

Adapun tanggung jawabnya ialah a) Memverifikasi Surat Permohonan 

Peminjaman Alat/Barang, b) Menyiapkan inventaris yang akan dipinjam, c) 

Menyerahkan inventaris kepada peminjam, d) Mengkontrol tanggal 

pengembalian inventaris, e) Menerima inventaris yang telah dipinjam, f) 

Memeriksa keadaan inventaris, g) Memastikan inventaris kembali dalam 

keadaan baik (seperti semula), h) Melakukan penyimpanan inventaris,  i) 

Menandatangani   Formulir   Peminjaman   dan   Pengembalian   Alat/ 

Barang. 
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3. Pemohon adalah Pihak yang meminjam alat/ barang inventaris Biro 

Kemahasiswaan. 

Referensi 

Manual Mutu Universitas Bojonegoro 

 

Garis Besar Prosedur:  

Pemohon  

1. Mengajukan surat permohonan alat/ barang kepada Rektor c.q. Kepala Biro 

Kemahasiswaan. 

2. Apabila surat permohanan peminjaman alat/ barang berdasarkan hasil 

pemeriksaan Ka. Biro Kemahasiswaan tidak disetujui, maka akan ditolak 

dikembalikan ke Pemohon. 

3. Menerima surat permohonan peminjaman alat/ barang dikarenakan ditolak. 

4. Apabila surat permohanan peminjaman alat/ barang berdasarkan hasil 

pemeriksaan Ka. Biro Kemahasiswaan disetujui, maka Ka. Biro 

Kemahasiswaan memberikan disposisi ke Staff untuk proses peminjaman 

alat/ barang. 

5. Menerima alat/ barang yang dipinjam dari Staff Biro Kemahasiswaan. 

6. Menggunakan alat/ barang sesuai dengan keperluan maksud peminjaman, 

serta bertanggung jawab penuh terhadap alat/ barang tersebut. 

7. Mengembalikan alat/ barang maksimal 1 (satu) hari setelah selesai kegiatan 

(alat/ barang dalam kondisi baik/ sama pada saat akan dipinjam). 

8. Apabila alat/ barang dalam kondisi tidak baik/ rusak, maka peminjam 

bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. 

 

Kepala Biro Kemahasiswaan 

1. Menerima surat permohonan peminjaman alat/ barang 

2. Memeriksa kebenaran surat permohonan peminjaman alat/ barang 

3. Apabila surat permohanan peminjaman alat/ barang berdasarkan hasil 

pemeriksaan tidak disetujui, maka ditolak dan dikembalikan ke Pemohon. 
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4. Apabila surat permohanan peminjaman alat/ barang berdasarkan hasil 

pemeriksaan disetujui, maka memberikan disposisi ke Staff untuk proses 

peminjaman alat/ barang. 

 

Staff Biro Kemahasiswaan 

1. Menerima surat permohonan peminjaman alat/ barang yang telah didisposisi 

oleh Ka. Biro Kemahasiswaan. 

2. Menindaklanjuti disposisi dan memverifikasi surat permohonan peminjaman 

alat/ barang. 

3. Memeriksa keadaan dan jumlah alat/ barang sebelum dipinjam. 

4. Mengisi formulir peminjaman dan pengembalian alat/ barang. 

5. Menyerahkan alat/ barang ke Peminjam. 

6. Menerima alat/ barang dari Peminjam maksimal 1 (satu) hari setelah selesai 

kegiatan. 

7. Memeriksa keadaan dan jumlah alat/ barang pada saat dikembalikan. 

8. Apabila alat/ barang dalam kondisi tidak baik/ rusak, maka dikembalikan ke 

peminjam untuk bartanggung jawab atas kerusakan tersebut. 

9. Apabila alat/ barang dalam kondisi baik, maka alat/ barang diterima (mengisi 

formulir peminjaman dan pengembalian) 

10. Menyimpan alat/ barang di tempat penyimpanan. 
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BAGAN ALIR       STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PEMINJAMAN ALAT/ BARANG INVENTARIS BIRO KEMAHASISWAAN 
 

PEMOHON Ka. BIRO KEMAHASISWAAN STAFF BIRO KEMAHASISWAAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Mengajukan surat permohonan peminjaman 

alat/ barang kepada Rektor c.q. Kepala Biro 

Kemahasiswaan 

Memeriksa kebenaran surat permohonan 

peminjaman alat/ barang 

Menerima atau menolak surat permohonan 

peminjaman alat/ barang 

Apabila menolak, 

maka dikembalikan 

ke pemohon 

Apabila menerima, 

maka memberi 

disposisi ke Staff 

Menerima surat permohonan peminjaman 

alat/ barang di karenakan ditolak 

Menindaklanjuti disposisi, 

memverifikasi surat permohonan 

peminjaman alat/ barang 

Memeriksa keadaan dan jumlah alat/ barang 

sebelum dipinjam 

Mengisi formulir peminjaman dan 

pengembalian Alat/ Barang 

Menyerahkan Alat/ Barang ke Peminjam 

Menerima alat/ barang dari Staff Biro 

Kemahasiswaan 

Menggunakan alat/ barang sesuai dengan 

keperluan yang dimaksud, serta 

bertanggaung jawab penuh terhadap alat/ 

barang tersebut 

Mengembalikan alat/ barang maksimal 1 

(satu) hari setelah selesai kegiatan (alat/ 

barang dalam kondisi baik/ sama pada saat 

akan dipinjam) 

Menerima Alat/ Barang dari Peminjam 

Memeriksa keadaan dan jumlah alat/ barang 

pada saat dikembalikan 

Apabila alat/ 

barang dalam 

kondisi baik, 

maka diterima 

(mengisi 

formulir 

peminjaman & 

pengembalian) 

Apabila alat/ 

barang dalam 

kondisi tidak 

baik/ rusak, maka 

peminjam harus 

bertanggung 

jawab atas 

kondisi tersebut 
Bertanggung jawab atas alat/ barang yang 

dalam kondisi tidak baik/ rusak 

Menyimpan alat/ barang di tempat 

penyimpanan 


