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PROSED UR PEMINJAMAN ASET F AKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
UNT AN OLEH MAHASISW A/ORGANISASI KEMAHASISWAAN 

Untuk ketertiban dan keteraturan proses peminjaman Aset Fakultas oleh mahasiswa/organisasi 
kemahasiswaan yang ada dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan, maka diaturlah dengan 
prosedur sebagai berikut: 

I. Aturan Peminjaman 
1. Mahasiswa/organisasi kemahasiswaan menyiapkan surat pemmjaman sebanyak 3 (tiga) 

rangkap untuk diserahkan masing-masing 1 (satu) lembar kepada Kasubbag Umum dan 
BMN, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni serta pihak Keamanan. 

2. Surat pengajuan peminjaman tersebut harus memuat keterangan lengkap, nama kegiatan atau 
tujuan peminjaman, waktu mulai dan waktu selesainya peminjaman. 

3. Peminjaman ruangan, lapangan dan halaman parkir untuk kegiatan internal harus mendapat 
persetujuan dan tanda tangan dari Kasubbag Kemahasiswaan dan Alumni. 

4. Peminjaman ruangan, lapangan dan halaman parkir untuk kegiatan yang melibatkan pihak 
luar harus mendapat persetujuan dan tanda tangan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 
danAlumni. 

5. Peminjaman kendaraan, sound system dan peralatan elektronik lainnya harus mendapat 
persetujuan dan tanda tangan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. 

6. Surat perninjaman harus diserahkan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kegiatan 
berlangsung. 

7. Surat peminjaman akan dikembalikanjika aset yang akan dipinjam oleh mahasiswa/organisasi 
kemahasiswaan telah dipinjam lebih <lulu oleh pihak lain. 

II. Aturan Penggunaan 
1. Aset yang telah digunakan harus dikembalikan dalam keadaan baik/bersih setelah kegiatan 

dilaksanakan. 
2. Tidak diperkenankan menggunakan aset untuk tujuan selain yang tertera dalam surat 

pemmjaman. 
3. Kerusakaan/kehilangan fasilitas yang dipinjam menjadi tanggungjawab peminjam. 
4. Apabila terjadi keterlambatan dalam pengembalian barang atau fasilitas yang dipinjam, maka 

mahasiswa/organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan diberikan sanksi tidak dapat 
mengajukan peminjaman selama 1 (satu) bulan. 
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