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STANDAR OPERASIONAL PEMINJAMAN RUANG SEKRETARIAT HMJ KBMK 

UNSOED 
1. Peminjaman ruang sekretariat HMJ KBMK UNSOED wajib mengikuti peraturan yang 

tertera dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) berikut. 

2. Alur peminjaman  ruang sekretariat HMJ KBMK UNSOED: 

a. Penggunaan ruang sekretriat oleh pengurus HMJ KBMK UNSOED dalam rangka 

kepentingan HMJ KBMK Unsoed, maka yang akan menggunakan baik itu individu, 

departemen, atau kepanitiaan wajib menghubungi penanggungjawab dari sekretaris 

HMJ KBMK terkait pendataan dan penjadwalan serta menghubungi ketua himpunan 

terkait perizinan. Persetujuan oleh sekretaris dan ketua himpunan disertai penyerahan 

kunci ruang sekretariatan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.  

b. Penggunaan ruang sekretriat oleh anggota KBMK UNSOED diluar kepentingan HMJ 

KBMK Unsoed, maka yang akan menggunakan wajib menghubungi penanggungjawab 

dari sekretaris HMJ KBMK terkait pendataan dan penjadwalan serta menghubungi 

ketua himpunan terkait perizinan disertai surat permohonan peminjaman ruangan yang 

ditandatangai peminjam ruangan. Persetujuan oleh sekretaris dan ketua himpunan 

disertai penyerahan kunci ruang sekretariatan dengan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku.  

c. Ketentuan penggunaan ruang sekretariat HMJ KBMK Unsoed 

1) Hak pengguna 

a) Melakukan kegiatan didalam ruang sekretariat sesuai dengan permohonan 

yang disampaikan. 

b) Menggunakan inventaris dan fasilitas ruang sekretariat seperti listrik dan 

perabot elektronik, serta barang-barang penunjang yang tersedia kecuali 

pada inventaris dengan ketentuan khusus. 

c) Inventaris dengan ketentuan khusus diantaranya yaitu printer dan kertas. 

Pengguna ruang sekretariat berhak memanfaatkannya untuk kepentingan 

HMJ KBMK Unsoed atau untuk kepentingan-kepentingan yang mendapat 

ijin dari ketua himpunan dengan pertanggungjawaban sesuai kesepakatan. 

2) Kewajiban pengguna 

a) Menjaga kebersihan, ketertiban, dan kerapihan ruang sekretariat HMJ KBMK 

Unsoed 



 

 

 

b) Menjaga segala inventaris yang berada dalam sekretariat HMJ KBMK Unsoed. 

Apabila didapati kerusakan inventaris oleh pengguna, maka pengguna wajib 

mempertanggungjawabkannya dalam bentuk sesuai kesepakatan dengan ketua 

himpunan. 

c) Menggunakan perabotan elektronik secara bijak dan hemat (lampu, AC, kipas, 

komputer, printer, dan lain-lain hanya dioperasikan ketika dibutuhkan dan 

dimatikan saat meninggalkan ruangan) 
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