
1 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 

PENGGUNAAN FASILITAS KAMPUS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUSAT JAMINAN MUTU 

UNIVERSITAS BOJONEGORO 

2016 



2 
 

 

 

 

 

 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 

PELAKSANAAN PENGGUNAAN FASILITAS KAMPUS 

UNIVERSITAS BOJONEGORO 

(UNIGORO) 

 

Kode Dokumen : SOP-PJM-UNIGORO 35 

Revisi  : 0 

Tanggal  : 14 Maret 2016 

Diajukan oleh  : Wakil Rektor I 

 

 

  (Ir. H. Noor Djohar,MM.)  

Dikendalikan oleh  : Pusat Jaminan Mutu 

 

 

  (Hartiningsih Astuti,SE,MM. ) 

Disetujui oleh  : Rektor Universitas Bojonegoro 

 

 

  (Slamet Kyswantoro,SE,MM.) 

 

 

 

 

 



3 
 

DAFTAR ISI 

Tujuan ..............................................................................................................  4 

Ruang Lingkup .................................................................................................  4 

Definisi .............................................................................................................  4 

Referensi ..........................................................................................................  4 

Garis Besar Prosedur ........................................................................................  4 



4 
 

Tujuan 

Prosedur ini adalah prosedur untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 

kemahasiswaan, memperjelas mekanisme penggunaan sarana dan prasarana oleh 

mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, sarana dan Prasarana 

Universitas dapat digunakan secara bertanggungjawab. 

 

Ruang Lingkup  

Prosedur penggunaan fasilitas kampus dalam prosedur ini diterapkan terhadap 

setiap proses yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, 

memperjelas mekanisme penggunaan sarana dan prasarana oleh mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatannya, sarana dan Prasarana Universitas dapat 

digunakan secara bertanggungjawab. 

 

Definisi 

Fasilitas Kampus adalah semua penggunaan sarana prasana yang berada 

dilingkungan kampus Universitas Bojonegoro yang dipergunakan dalam 

meununjang proses belajar mengajar. 

 

 

 

 

Referensi 

Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 

Manual Mutu Universitas Bojonegoro 

Pedoman Akademik Universitas Bojonegoro.   

 

Garis Besar Prosedur:  

• Mengajukan peminjaman dengan surat resmi yang ditujukan ke Kepala 

Biro  Administrasi Umum Universitas Bojonegoro dengan 

diketahui/disetujui oleh Pejabat atau Wakil Rektor III Bidang  

Kemahasiswaan atau pejabat lingkungan Universitas Bojonegoro. Isi surat 

mencakup maksud dan tujuan, lokasi/areal yang digunakan, tanggal, waktu, 

jumlah peserta, jenis fasilitas yang dibutuhkan lainnya (mobil, sound 
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system, listrik, meja, kursi, tempat sampah dll.) Susunan acara dan Contact 

Person wajib dilampirkan. 

• Kegiatan tidak mengganggu proses pendidikan dan aktivitas 

perkuliahan/praktikum atau kegiatan resmi lainnya yang sedang 

diselenggarakan oleh Universitas Bojonegoro. 

• Kegiatan tidak bentrok dengan pengguna lainnya yang sudah memesan 

terlebih dahulu. 

• Kegiatan lebih diutamakan untuk mahasiswa/dosen/peneliti dan tenaga 

kependidikan internal Universitas Bojonegoro. 

• Kegiatan tidak berkaitan dengan kampanye partai partai, organisasi dan 

aktivitas keagamaan yang dilarang oleh Pemerintah. 

• Menjaga Kebersihan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan. 

• Tidak boleh memetik pohon, ranting atau mencabut tanaman yang ada di 

lingkungan tempat kegiatan dilaksanakan. 

• Tidak boleh melakuan pembakaran ranting, daun kering, sampah dll. 

dalam bentuk apapun di lokasi kegiatan 

• Berkoordinasi dengan Unit Keamanan Kampus (UKK) berkaitan dengan 

parkir dan keamanan kendaraan. 

• Penyelenggara bertanggung jawab penuh terahadap keamanan peserta dari 

bahaya pohon/ranting pohon yang tumbang karena angin atau hujan ketika 

kegiatan berlangsung termasuk bahaya dari serangan binatang berbisa, dll. 

• Penyelenggara dilarang memetik atau mengambil tanaman baik tanaman 

kayu, buah dan bunga yang ada diareal kegiatan atau lokasi kampus 

Universitas Bojonegoro tanpa izin terlebih dahulu kepada pihak yang 

terkait di Universitas Bojonegoro. 

• Panitia dan peserta dilarang memasang spanduk, benner, umbul-umbul, 

bendera, dll. disembarang tempat tanpa koordinasi dengan Humas dan 

Biro Adminsitrasi Umum Universitas Bojonegoro. 

• Panitia dan peserta menjaga agar tidak ada yang melakukan aksi corat-

coret dinding bangunan atau jalan di areal kegiatan 


