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PENGERTIAN
1. Penggunaan ruangan untuk kegiatan adalah suatu proses perijinan
peminjaman oleh semua unit civitas akedemika untuk sebuah kegiatan di beberapa
ruangan FISIP-UB .

TUJUAN
1. Menjadi Pedoman bagi penanganan dan tindak lanjut pelayanan prima terkait
dengan Ijin Penggunan Ruang
RUANG LINGKUP
1. Seluruh akademisi (administrasi/ dosen/ mahasiswa) di Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
DEFINISI
1. Pengguna jasa layanan adalah semua pihak yang mendapatkan manfaat dari
layanan oleh FISIP UB baik berupa jasa, barang, maupun tindakan
administrasi secara langsung maupun tidak langsung, untuk akademisi (dosen
dan pegawai serta mahasiswa).
2. Media Penyampaian adalah perlengkapan baik nyata maupun virtual tempat
pengguna jasa layanan menyampaikan keluhan/permintaan berupa form atau
alamat e-mail khusus.
3. Subyek permintaan/ keluhan adalah jenis layanan yang diminta/ dikeluhkan
oleh pengguna jasa.
4. Pejabat atau petugas adalah staf yang ditunjuk oleh Kasubbag dan diberi tugas
untuk memberi ijin pemasangan spanduk/pamflet dan penggunan ruang
RUJUKAN
1. Manual operation dan hand book
GARIS BESAR PROSEDUR
1. Pengguna jasa layanan mengajukan permohonan penggunaan ruangan secara
tertulis kepada Kasuba Umum dan Perlengkapan.
2. Setelah itu, pengguna jasa layanan memintakan Acc ke bagian akademik
bahwa ruangan tidak digunakan proses belajar mengajar/ dapat dipakai.
3. Ka. Subbag Umum dan Perlengkapan memberi memo setuju atau tidak pada
borang yang ditujukan ke petugas yang ditunjuk.
4. Petugas yang ditunjuk berdasarkan borang yang masuk dn telah di setujui oleh
Ka.Subbag Umum dan Perlengkapan maka petugas
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yang ditunjuk

berkoordinasi dengan pemakai jasa layanan, agar difotokopi untuk
bersangkutan. Borang yang asli sebagai arsip.
5. Petugas yang ditunjuk mencatat dibuku kegiatan harian.
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Bagan Alir

Mulai

Mengajukan permohonan penggunaan
ruangan secara tertulis kepada Kasubag

Borang surat permohonan

Umum dan Perlengkapan

Pengguna jasa layanan

Memintakan Acc ke bagian akademik bahwa
ruangan tidak digunakan proses belajar
mengajar/dapat dipakai

Memberi memo menyetujui atau tidak di borang

Borang surat permohonan

yang ditujukan ke petugas yang ditunjuk

Berdasarkan dari borang yang masuk dan telah di

Ka. Subbag Umum

setujui oleh Kasubag. Umum dan Perlengkapan

dan Perlengkapan

maka petugas yang ditunjuk berkoordinasi dengan

Borang surat permohonan

pemakai jasa layanan agar difotokopi untuk yang
bersangkutan. Borang asli sebagai arsip

Mencatat di buku kegiatan harian

Petugas yang ditunjuk

Borang foto kopi surat
permohonan

Selesai
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