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Tentang 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS 

DAN FASILITAS UMUM STAI AS-SUNNAH DELI SERDANG 
 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah : 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menertibkan pemanfaatan serta pemeliharaan kendaraan dinas 

dan fasilitas di lingkungan STAI As-Sunnah perlu ditetapkan standar 

operasional prosedur yang berkaitan dengan hal itu; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu ditetapkan Surat Keputusan 

Ketua tentang SOP penggunaan Kendaraan Dinas dan Fasilitas Umum STAI 

As-Sunnah.  
   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraaan Pendidikan; 

4. Permenristekdikti Nomor 044 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

 
   

  MEMUTUSKAN 
   

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA TENTANG STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR (SOP) PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DAN 

FASILITAS UMUM STAI AS-SUNNAH DELI SERDANG; 

 

Pertama : Memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Kendaraan 

Dinas dan Fasilitas Umum STAI As-Sunnah Deli Serdang sebagaimana 

terlampir dalam Keputusan ini; 

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam 

keputusan tersendiri; 

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa 

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan 

diperbaiki sebagaimana mestinya. 
    

 
Ditetapkan di : Deli Serdang 

Pada Tanggal : 01 September 2016 

   
 

Ketua 
   

   

 

SOPIAN SINAGA, M.Pd.I. 
 

Tembusan: 

1. Seluruh Unit Organisasi STAI As-Sunnah. 
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SOP. PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS  

1. Setiap orang atau unit di lingkungan kampus STAI As-

Sunnah yang ingin memakai mobil dinas STAI untuk 

keperluan lembaga maka harus mengisi form. 

permintaan pemakaian mobil dinas, di kantor WK. IV. 

Bid. Sarana Prasarana.  

2. Setelah form. permintaan mobil di isi, maka wajib 

mendapatkan tanda tangan atasannya WK. IV dan 

Ketua STAI As-Sunnah   

3. Setelah mendapatkan tanda tangan dari semua pihak, 

maka wajib mengembalikan form. permintaan 

pemakain mobil dinas ke kantor WK, IV Bid. Sarpras 

untuk diproses. 

4. JIka permintaan pemakaian mobil dinas telah diterima, 

maka ia harus berangkat bersama supir yang telah 

ditunjuk oleh WK. IV sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. 

5. Tidk dibenarkan untuk menggunkan mobil dinas untuk 

keperluan pribadi kecuali yang mendesak saja. 
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SOP. PENCURI/MALING YANG TERTANGKAP 

1. Petugas keamanan wajib melakukan patroli di lingkungan 

kampus STAI As-Sunnah setiap saat, untuk memastikan 

keamanan dan kenyamanan terjaga dengan baik. 

2. Jika dalam patroli petugas kaeamanan menemukan dan 

menangkap pencuri atau maling, maka petugas keamanan 

harus melaporkan ke atasaannya untuk dilakukan 

koordinasi dengan berbagai pihak.  

3. Setiap pencuri atau maling yang tertangkap wajib diikat 

atau digari oleh petugas keamanan agar tidak lari atau lolos 

dari kampus STAI As-Sunnah.  

4. Jika hasil koordinasi mengharuskan simaling atau sipencuri 

dibawa ke pihak yang berwajib, maka petugas keamanan 

harus membawanya.  

5. Sebelum petugas keamanan membawa simaling atau 

sipencuri ke pihak yang berwajib, maka petugas keamanan 

harus menghubungi kantor pihak yang berwajib baik 

Polmas atau Polsek Tj. Morawa, sebagai laporan awal atas 

terjadinya penangkapan maling atau sipencuri tersebut. 

6. Petugas keamanan harus tegas, jeli, cerdas, tangkas dan 
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lehai dalam menyelasaikan kasus pencurian tersebut, 

dengan penuh tanggung jawab dan kehatian-hatian, agar 

kasus tersebut cepat selesai dengan baik. 

 

SOP. PERGANTIAN PETUGAS/SATPAM 

1. 15 menit sebelum acara serah terima dimulai harus sudah 

berada ditempat jaga atau dipos jaga 

2. Tidak dibolehkan masuk kedalam ruang jaga agar petugas 

jaga yang lama dapat menyelesaikan laporan pekerjaanya 

dengan tertib 

3. Petugas jaga yang lama wajib memebersihkan ruang 

penjagaan sebelum serah terima dilakukan 

4. Serah terima dilakukan tepat pada waktu yang telah 

ditentukan (jam pergantian shift) 

5. Petugas jaga shift lama dengan orang petugas jaga dari shift 

yang akan menggantikan melakukan : 

6. Pemeriksaan buku-buku/registrasi yang harus ada di 

penjagaan apakah dalam keadaan lengkap 

7. Pemeriksaan barang inventaris diruang penjagaan apakah 

telah sesuai dengan daftar yang ada  
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8. Pemereiksaan apakah ada pengumuman/intruksi yang 

dilanjutkan 

9. Setelah hal-hal tersebut dilakaukan, segerah diadakan apel 

serah terima tugas yang dipimpin seorang penjaga 

10. Dalam apel serah terima tersebut, petugas jaga shift yang 

lama melaporkan kejadian-kejadian penting pada saat 

memeriksa bertugas (apabila ada) dan menyerahkan tugas 

selanjutnya kepda petugas yang baru 

11. Petugas jaga yang baru menyatakan menerima penyerahan 

tersebut. 

SOP. PENERIMAAN TAMU DI STAI AS-SUNNAH 

1. Setiap Tamu Wajib melapor kepada Satpam, dan jika 

Satpam tidak ada di Post, maka tamu wajib menuggunya 

sampai ia datang dan berada di tempat 

2. Setiap Tamu Wajib menunjukkan dan menyerahkan kartu 

tanda penduduk, dan semisalnya kepada Satpam STAI As-

Sunnah.  

3. Setiap tamu yang datang harus dicatat di buku tamu dan 

diminta KTPnya serta diperiksa barang bawaannya 

termasuk tas atau mobil. 
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4. Satpam harus menanyakan setiap tamu yang datang: 

a. Nama     : 

b. Asal    : 

c. Tujuan / orang yang dituju : 

d. Keperluan   :  

5. Tamu yang tidak memakai pakaian yang menutup aurat  

tidak boleh diizinkan masuk. 

6. Satpam harus menghubungi kantor STAI pada saat ada 

tamu yang ingin bertemu dengan pengurus STAI atau 

yayasan. 

7. Tamu yang diizinkan masuk diberikan kepadanya kartu 

tanda tamu. 

8. Satpam wajib menghubungi orang yang akan dikunjungi 

oleh tamu via telephone atau menghubungi langsung ke 

tempatnya, dan si tamu wajib tinggal dan tetap di post 

Satpam 

9. Tamu yang sudah mendapatkan persetujuan dari orang 

yang akan dikunjunginya wajib memakai bet tamu yang 

telah disediakan 

10. Bagi tamu yang tidak mendapatkan persetujuan dari orang 
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yang akan dikunjungi, maka ia tidak boleh masuk dan ia 

harus meninggalkan STAI As-Sunnah. 

11. Setiap tamu wajib menggunakan busana muslim (tertutup 

auratnya) 

12. Setiap tamu dilarang membawa barang-barang yang di 

dalam Agama Islam dan NKRI 

13. Setiap tamu wajib mengikuti tata tertib yang berlaku di 

lingkungan STAI As-Sunnah 

14. Setiap tindakan tamu yang merugikan STAI As-Sunnah 

akan dilaporakn ke pihak yang berwajib 

15. Setiap tamu mahasiswa-mahasiswi wajib mendapatkan 

persetujuan dari pengasuh asrama putra dan putri melalui 

sambungan telephone yang di ada post Satpam.   

16. Setiap tamu yang melanggar ketentuan ini akan dikeluarkan 

dan diancam dengan pasal 551 KUHP.  

SOP PENERIMAAN PAKET KIRIMAN BARANG 

1. Petugas memeriksa admistrasi barang 

2. Petugas memeriksa barang/surat memang ditujukan ke 

alamat kantor 

3. Petugas memastikan penerima adalah salah satu 
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pegawai/karyawan kantor 

4. Petugas memeriksa tanggal pengiriman, jenis barang dan 

sipengirim 

5. Petugas memeriksa dokumen apabila dalam bentuk  

amplop, pastikan dokumen  masih dalam keadaan tersegel 

atau tidak ada bekas pernah dibuka 

6. Petugas memeriksa dokumen apabila dalam bentuk kardus, 

pastikan dokumen masih dalam keadaan tertutup tidak ada 

tanda-tanda pernah dibuka, tidak tercium aroma yang 

mencurigakan dan tidak terdengar suara atau bunyi yang 

mencurigakan 

7. Apabila terdapat barang yang mencurigakan petugas berhak 

mengambil tindakan demi untuk menjaga keamanan dan 

kenyamanan sesuai prosedur yang berlaku  

8. Setelah seluruh administrasi dan fisik barang/ dokumen 

dicek maka petugas menghubungi kepada pihak terkait. 

SOP KONTROL KEBERSIHAN 

1. Kepala bagian kebersihan melakukan pemeriksaan dan 

kontrol kebersihan di area kerja masing-masing pegawai 

keberssihan 
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2. Kepala bagian kebersihan melakukan rapat evaluasi dengan 

pegawai kebersihan untuk membahas tugas masing-masing 

3. Mengadakan kebutuhan ketersediaan barang perlengkapan 

alat-alat kebersihan 

4. Menyusun jadwal kebersihan untuk di distribusikan ke 

masing-masing pegawai kebersihan 

5. Mengoreksi dan menandatangani jadwal piket 

6. Mengarsip jadwal kebersihan dan hasil kinerja pegawai 

kebersihan 

 

SOP. KEBERSIHAN KANTOR,KAMAR MANDI,DLL 

1. Menyusun uraian tugas (job description) dan area/ruang 

tugas untuk pegawai kebersihan 

2. Mengkordinir dan memberikan arahan secara langsung 

dalam pelaksanaan kebersihan rutin setiap hari hal-hal yang 

dirasa perlu serta mendapat perhatian khusus 

3. Mengadakan kebutuhan ketersediaan barang perlengkapan 

alat-alat kebersihan 

4. Melaksanakan tugas membersihkan semua area/ruangan 

dikantor sesuai bagiannya masing-masing termasuk 
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toilet,halaman sekeliling kantor  

5. Melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap tugas-

tugas yang telah dilakukan pegawai kebersiahnuntuk 

dievaluasi setiap akhir bulan dan dilaporkan kepada atasan 

6. Mengarsip setiap kegiatan/tugas dan hasil kinerja pegawai 

kebersiahan 

 

SOP. KEBERSIHAN KANTIN 

1. Menyusun uraian tugas (job description) dan area/ruang 

tugas untuk pegawai kebersihan 

2. Mengkordinir dan memberikan arahan secara langsung 

dalam pelaksanaan kebersihan rutin setiap hari hal-hal yang 

dirasa perlu serta mendapat perhatian khusus 

3. Mengadakan kebutuhan ketersediaan barang perlengkapan 

alat-alat kebersihan 

4. Melaksanakan tugas membersihkan semua area/ruangan 

antin sesuai bagiannya masing-masing termasuk 

toilet,halaman sekeliling kantor  

5. Melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap tugas-

tugas yang telah dilakukan pegawai kebersiahnuntuk 
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dievaluasi setiap akhir bulan dan dilaporkan kepada atasan 

6. Mengarsip setiap kegiatan/tugas dan hasil kinerja pegawai 

kebersihan 

 

SOP. PEMBUANGAN SAMPAH  

 KE TANJUNG MORAWA 

1. Petugas/Divisi Kebersihan memastikan bahwa tempat-

tempat sampah yang berwarna hijau, kunig dan yang 

lainnya telah benar-benar penuh dan full sampah. 

2. Petugas/Divisi Kebersihan menghubungi dan menelphon 

petugas yang akan mengangkat sampah ke Tanjung 

Morawa di No: 0853.7151.5326 an. Bang Amin. 

3. Petugas/Divisi Kebersihan menghubungi kepala keuangan 

STAI As-Sunnah untuk meminta biaya pembuangan 

sampah sebesar Rp. 400.000,- perbulan 

4. Petugas/Divisi Kebersihan membuat kwitansi pembayaran 

pembuangan sampah setelah di buang ke Tanjung Morawa, 

dan meminta tanda tangan petugas sampah untuk 

dibayarkan biayanya. 
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SOP. PEMOTONGAN RUMPUT DI STAI AS-SUNNAH 

1. Petugas/Divisi pertamanan dan keindahan memastikan 

bahwa rumput yang tumbuh di lapangan STAI telah 

panjang atau sekitar 3 pekan atau 2 pekan jika musim 

penghujan, sehingga harus di potong untuk menjaga 

kerapian dan keindahan kampus STAI As-Sunnah setiap 

saat. 

2. Petugas/Divisi pertamanan dan keindahan menghubungi 

dan menelphon petugas yang akan memotong rumput di 

No: 0821.6303.1391 an. Bapak Jumarno, atau di No. 

0853.6014.4655 

3. Petugas/Divisi pertamanan dan keindahan menghubungi 

kepala keuangan STAI As-Sunnah untuk meminta biaya 

pemotongan rumput sebesar Rp. 400.000,- 

4. Petugas/Divisi pertamanan dan keindahan membuat 

kwitansi pembayaran pemotongan rumput setelah  selesai 

dipotong, dan meminta tanda tangan pemotong rumput 

dikwitansi  untuk dibayarkan biayanya.  
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SOP. PEMBELIAN BARANG/ASET 

1. Petugas harus memastikan bahwa barang-barang yang akan 

dibeli berdasarkan usulan dan permintaan dari berbagai 

pihak di STAI memang sudah habis, rusak atau tidak 

dimanfaatkan lagi. 

2. Petugas mencatat barang-barang yang akan dibeli ke dalam 

blanko pembelian barang  

3. Petugas mengajukan blanko daftar pembelian barang ke 

Puket IV Bid, Sarpras untuk ditela’ah, dianalisa dan ditanda 

tangani 

4. Puket IV. Bid. Sarpras melalui petugas inventaris 

mengajukannya ke Ka. STAI untuk mendapatkan 

persetujuan dan tanda tangan. 

5. Petugas menyerahkan Blanko pembelian barang ke bagian 

pembelian setelah mendapat persetujuan dan tanda tangan 

dari Ka. STAI  

SOP. KONTROL INVENTARIS/BARANG  

STAI AS-SUNNAH 

1. Setiap pegawai STAI As-Sunnah yang mendapatkan 

inventaris baik laptop, computer dan lainnya, akan 
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mendapatkan kunjungan dari  Bagian PPA. ke ruangannya 

masing-masing untuk mendata ulang inventaris yang berada 

dalam tanggung jawabnya 

2. Jika Bagian PPA. memerlukan waktu untuk keperluan 

pendataan dan pemerikasaan inventaris tersebut, maka 

Bagian PPA. Memiliki kewenangan penuh untuk 

melakukan penyitaan dan penahanan sementara, maksimal 

selama 3x24 jam. 

3. Setiap pegawai STAI As-Sunnah yang mendapatkan 

inventaris, harus siap secara lahir dan bathin untuk 

mendapatkan superfisi dan pengawasan ketat dari Bagian 

PPA. Secara berkala. 

4. Setiap pegawai yang telah mendapatkan pendataan dan 

pemeriksaan berkala dari Bagian PPA. harus 

medandatangani formulir bukti pemeriksaan berkala 

(FBPB) 

5. Setiap pegawai yang tidak kooperatif dalam mengikuti 

pendataan dan pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh 

Bagian PPA. akan mendapakan sanksi yang tegas dari 

Ketua PPA STAI As-Sunnah. 
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SOP. PERBAIKAN INVENTARIS/BARANG 

STAI AS-SUNNAH & YAYASAN AR-RISALAH 

1. Setiap pegawai STAI As-Sunnah dan Yayasan Ar-Risalah 

dapat mengajukan permohonan perbaikan ke bagian PPA 

jika ada kerusakan pada inventaris STAI atau Yayasan yang 

dipinjamkan kepadanya.  

2. Perbaikan akan dilayani oleh PPA tanpa biaya jasa 

perbaikan, jika kerusakan yang terjadi pada inventaris 

tersebut, bukan disebabkan kecerobohan atau disengaja 

oleh pemiliknya.  

3. Setiap pengajuan perbaikan inventaris kepada PPA STAI 

As-Sunnah harus mengisi formulir perbaikan, yang terdapat 

di kantor PPA.  

4. Formulir pengajuan perbaikan barang terdiri dari 3 

rangkap: 

a. Rangkap I untuk pemohon 

b. Rangkap II untuk PPA 

c. Rangkap III untuk Ass. Wk. Iv Bid. Sarpas  

STAI As-Sunnah 
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5. Jika kerusakan ringan, maka PPA akan menyelaikannya 

1x24 jam, namun jika kerusakan besar maka 7x 24 jam 

paling maksimal setelah mengisi formulir pengajuan 

perbaikan. 

6. Diawjibkan kepada pemohon perbaikan untuk mengadukan 

masalahnya ke ketua PPA STAI As-Sunnah, jika perbaikan 

tidak selesai pada waktu yang telah ditentukan. 

SOP. PENERIMAAN BARANG 

1. Petugas menerima Barang masuk dari bagian pembelian 

STAI atau Yayasan Ar-Risalah. 

2. Petugas mencatat Barang masuk ke dalam blanko 

penerimaan barang, baik nama, jenis dan jumlahnya. 

3. Petugas meminta tanda tangan di blanko penerimaan 

barang yang diisi dari yang pihak yang meyerahkannya. 

4. Petugas mencatat Barang inventaris masuk ke dalam buku 

daftar inventaris barang masuk STAI 

5. Petugas mendistribusikan barang yang diterima kepada 

pihak yang memintanya atau yang mengusulkannya, 

melalui SOP penyerahan barang. 
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SOP. PENYERAHAN BARANG 

1. Petugas mencatat barang yang akan diserahkan ke dalam 

buku daftar penggunaan dan pemanfaatan barang.  

2. Petugas mengisi blanko penyerahan barang yang telah 

disediakan. 

3. Petugas menyerahkan dan menyedorkan surat penyerahan 

barang kepada pihak yang ingin memakainya untuk ditanda 

tangani. 

4. Petugas menyerahkan Barang ke pihak yang 

mengusulkannya atau yang memintanya. 

5. Petugas meminta tanda tangan pihak yang menerima 

barang diblanko penyerahan barang, sebelum barang 

diserahkan. 

 

SOP PEMBUATAN NO. ASET STAI 

1. Melaksanakan pendataan barang inventaris yang dimiliki 

secara priodik 

2. Barang inventaris yang sudah didata selanjutnya 

didokumentasikan dalam dokumen daftar barang inventaris 

dan selanjutnya menyusun kartu inventaris barang dan 
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ruangan sebagai alat control barang inventaris 

3. Memverifikasi hasil pendataan untuk bahan pelaporan 

4. Melakukan distribusi kartu inventaris barang/ruangan ke 

setiap runagan 

 

SOP. PENGAKTIFKAN/MENGHIDUPKAN MESIN 

GENSET 

1. Sebelum menghidupkan mesin genset : 

2. Periksa air radiator, jika air radiator dirasa kurang ,segera 

tambahkan 

3. Periksa oli mesin, jika kurang segera tambahkan 

4. Periksa bahan bakar (posisi kran pada daily tank harus ON 

atau tetap terbuka 

5. Periksa ACCU,jika kurang tambahkan 

6. Periksa bok panel kemudian pastikan MCB semua dalam 

keadaan naik 

7. Waktu menghidupkan mesin genset : 

8. Hidupkan mesin genset tanpa beban (warming up) kurang 

lebih 10 menit 

9. Periksa oil meter, battery, charge, water temperature,volt 



18  

meter Ac, frequency meter dan hour counter meter, 

apakahsudah dalam keadaan baik ketika mesin dalam 

keadaan hidup 

10. Waktu mematikan mesin genset : 

11. Turunkan breaker  atau matikan beban terlebih dahulu, 

kemudian tunggu sekitar 5 menit untuk pendinginan mesin, 

setelah itu baru matikan mesin 

12. Jika menyimpang dari ketentuan, AVR generator pada 

mesin akan cepat rusak. 

SOP. KEBAKARAN 

1. Seluruh penghuni kampus STAI As-Sunnah mulai dari 

mahasiswa/i, pegawai, dosen, dan unsur pimpinan wajib 

menjaga kampus dengan baik agar tidak terjadi kebakaran. 

2. Setiap orang yang melihat kebakaran sekalipun kecil, wajib 

memadamkannya, atau melaporkan hal tersebut kepada 

petugas keamanan dengan cepat, atau menghubungi  nomor 

post security no. 21. 

3. Petugas keamanan wajib menggunakan racun api, atau goni 

yang basah untuk memadamkan kebakaran yang tejadi. 

4. Jika kebakaran yang tidak dapat dipamdamkan dengan 
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racun api, atau dengan goni basah, maka petugas harus 

menghubungi petugas pemadam kebakaran yang terdekat, 

untuk kota Madya Medan di no. (061) 4150053, dan Lubuk 

Pakam Deli Serdang (061) 7951113 

5. Petugas keamanan harus melarang siapa saja yang 

menghidupkan api, atau membuat api unggun yang dapat 

menyebabkan kebakaran, atau diduga kuat akan 

menyebabkan kebakaran. 

6. Petugas keamanan harus memiliki racun api, yang 

diletakkan di post security, dan harus memastikan setiap 

saat bahwa racun api tersebut masih berfungsi dengan baik. 

7. Petugas keamanan harus memantau setiap saat, dan setiap 

keadaan untuk mengetahui sedini mungkin peristiwa 

kebaran yang terjadi di kampus STAI As-Sunnah. 

8. Seluruh penghuni kampus STAI As-Sunnah mulai dari 

mahasiswa/i, pegawai, dosen, dan unsur pimpinan wajib 

menjaga kampus dengan baik agar tidak terjadi kebakaran. 

9. Setiap orang yang melihat kebakaran sekalipun kecil, wajib 

memadamkannya, atau melaporkan hal tersebut kepada 

petugas keamanan dengan cepat, atau menghubungi  nomor 
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post security no. 21. 

10. Petugas keamanan wajib menggunakan racun api, atau goni 

yang basah untuk memadamkan kebakaran yang tejadi. 

11. Jika kebakaran yang tidak dapat dipamdamkan dengan 

racun api, atau dengan goni basah, maka petugas harus 

menghubungi petugas pemadam kebakaran yang terdekat, 

untuk kota Madya Medan di no. (061) 4150053, dan Lubuk 

Pakam Deli Serdang (061) 7951113 

12. Petugas keamanan harus melarang siapa saja yang 

menghidupkan api, atau membuat api unggun yang dapat 

menyebabkan kebakaran, atau diduga kuat akan 

menyebabkan kebakaran. 

13. Petugas keamanan harus memiliki racun api, yang 

diletakkan di post security, dan harus memastikan setiap 

saat bahwa racun api tersebut masih berfungsi dengan baik. 

14. Petugas keamanan harus memantau setiap saat, dan setiap 

keadaan untuk mengetahui sedini mungkin peristiwa 

kebaran yang terjadi di kampus STAI As-Sunnah. 

SOP. PERPINDAHAN BARANG 

1. Petugas menerima usulan dan permintaan pihak-pihak 
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dalam lingkungan STAI dan Yayasan yang ingin 

melakukan perpindahan barang untuk kebutuhan atau 

kegiatan STAI dan Yayasan 1 hari sebelum kegiatan.  

2. Petugas mencatat barang yang akan dipindahkan ke dalam 

buku daftar perpindahan barang inventaris  

3. Petugas mencatat nama jumlah dan barang yang akan 

dipindahkan di blanko perpindahan barang, yang kemudian 

disodorkan ke Puket IV Bid, untuk ditela’ah, dianalisa dan 

ditanda tangani 

4. Petugas menyerahkan dan menyedorkan surat pemindahan 

barang kepada pihak yang ingin memindahkan barang 

untuk ditanda tangani. 

5. Petugas menyerahkan Barang ke pihak yang 

mengusulkannya atau yang memintanya. 

 

SOP. PEMINJAMAN BARANG 

1. Petugas menerima usulan dan permintaan pihak-pihak 

dalam lingkungan STAI dan Yayasan yang ingin 

melakukan peminjaman barang untuk kebutuhan atau 

kegiatan STAI dan Yayasan 1 hari sebelum kegiatan.  
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2. Petugas mencatat barang yang akan dipinjamkan ke dalam 

buku daftar penggunaan dan pemanfaatan  barang 

inventaris. 

3. Petugas menyerahkan dan menyedorkan surat peminjaman 

barang kepada pihak yang ingin meminjam barang untuk 

ditanda tangani. 

4. Petugas mencatat nama, jenis dan jumlah barang yang akan 

dipinjamkan di blanko peminjaman barang, serta jumlah 

harinya, yang kemudian diserahkan ke Puket IV Bid, 

Sarpras untuk ditela’ah, dianalisa dan ditanda tangani 

5. Petugas menyerahkan Barang ke pihak yang 

mengusulkannya atau yang memintanya untuk dipinjam. 

SOP. PEMAKAIAN R. KULIAH  DI LUAR JAM 

KULIAH 

1. Bagi dosen atau pegawai yang ingin memakai atau 

memakai kelas di luar jam belajar yang di tetapkan (07.30 – 

12.45 Wib.) untuk keperluan akademik dan non akademik 

maka harus meminta izin dari divisi inventris atau Asisten 

Wakil IV. Bid. Sarpras untuk mendapatkan formt 

penggunaan kelas di luar jam belajar. 
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2. Dosen atau pegawai yang telah mengisi form penggunaan 

R. Kuliah di luar jam perkuliahan maka akan mendapatkan 

kunci R. Kuliah yang telah disepakati dari petugas/Asisten 

WK. IV. 

3. Dosen atau pegawai yang telah selesai menggunakan ruang 

perkuliahan maka ia mengunci ruang tersebut dan 

mengembalikan kunci ruangan tersebut kedivisi inventaris 

atau Asisten WK.IV.  

4. Setiap Dosen atau pegawai yang mendapatkan izin untuk 

menggunakan R. Kuliah bertanggung penuh terhadap 

seluruh inventaris STAI As-Sunnah yang ada di R. 

Perkuliahan tersebut selama ia berada di dalamnya. 

SOP. PENJUALAN BARANG 

1. Petugas menerima usulan atau permintaan dari bagian 

PPA/Pj. Perbaikan tentang barang inventaris STAI yang 

tidak bermanfaat lagi atau mengalami kerusakan besar yang 

biaya perbaikannya mencapai 2/3 atu 1/2 dari harga baru 

tersebut. 

2. Petugas mendata dan mencatat nama, jenis dan jumlah 

barang inventaris STAI yang rusak untuk dijual.    
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3. Petugas menyerahkan data barang inventaris yang rusak 

kepada WK.IV Bid. Sarpras untuk mendapatkan 

persetujuan dan tanda tangan. 

4. Petugas menunjuk Pj. Perbaikan untuk menjualkan barang 

inventaris yang rusak yang telah ditanda tangani. 

5. Pj. Inventaris yang menjual barang menyerahkan uang hasil 

penjualannya ke Wakil IV Bid. Sarpras secara bulat-bulat. 

SOP. PENJATUHAN SANKSI 

PELANGGARAN INVENTARIS 

1. Petugas mengawasi seluruh lalu lintas barang Inventaris 

STAI setiap hari kerja, baik yang memakai, meminjam, dan 

memindahkan.  

2. Petugas akan memberikan sanksi yang tegas jika ada yang 

melanggar surat kesepakatan dalam hal memakai, 

meminjam, dan memindahkan  barang inventaris. 

3. Petugas akan memberikan sanksi yang tegas bagi 

pelanggaran inventaris berupa: 

a. Perbaikan dengan biaya sendiri jika barang rusak, dan 

denda Rp. 50.000,- 

b. Penggantian barang jika barang rusak berat, atau 
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hilang, dan denda Rp. 100.000,- 

SOP. LEMBUR PEGAWAI DIJAJARAN WK. IV 

1. Wakil IV. Bid. Sarpras memerintahkan kepada divisi-divisi 

yang dianggap perlu untuk melalukan kerja di luar jam 

kerja (lembur) yang telah ditetapkan secara langsung atau 

melalui Asistennya. 

2. Asisten Wakil IV. Bid. Sarpras mengambil form lembur 

dari BAUK STAI As-Sunnah untuk diisi oleh yang 

mendapatkan jatah lembur tersebut. 

3. Asisten Wakil IV. Bid. Sarpras mengembalikan form 

lembur ke BAUK STAI As-Sunnah setelah mendapatkan 

tanda tangan dari WK. IV. 

SOP. PENAMBAHAN TENAGA KERJA 

PADA KEADAAN-KEADAAN TERTENTU 

1. Ka. Divisi Kebersihan setelah memperhatikan dan melihat 

kondosi lingkungan STAI As-Sunnah yang membutuhkan 

kebersihan lebih, dapat mengusulkan dan meminta ke WK. 

IV untuk menambahkan tenaga kebersihan harian untuk 

beberapa waktu. 

2. WK. IV Bid. Sarpras meneruskan usulan Ka. Divisi 
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kebersiahn ke  Ka. STAI As-Sunnah untuk meminta agar 

dapat mendatangkan dan menambahkan tenaga kebersihan 

harian untuk beberapa waktu. 

3. Tenaga kebersihan harian diutamakan dan didatangkan dari 

ibu-ibu sekitar Desa Bangun Sari kec. Tj. Morawa, setelah 

mendapatkan persetujuan dari Ka. STAI As-Sunnah. 

4. Dalam mendatangkan dan menambahkan tenaga kebersihan 

harian berkoordinasi dengan pihak Pak Udin sengso 

langsung atau melalui Hp: 0813.6238.4301 

5. Jam kerja bagi ibu-ibu tenaga harian kebersihan mulai dari 

jam 07.30-12.00 Wib (sesi I) dan jam 13.30-16.00 (sesi II) 

dengan upah Rp. 60.000,-/hari. 

6. Pasal 122 

SOP. SURAT PERINGATAN (SP) KEPADA PEGAWAI 

DIJAJARAN PUKET IV 

1. Ka. Divisi-divisi yang berada di bawah WK.IV Bid. 

Sarpras diberikan kewenangan untuk memberikan Surat 

Peringatan (SP) kepada  pegawai yang kurang piyawai dan 

kurang cekatan dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

2. Ka. Divisi-divisi yang berada di bawah WK.IV Bid. 
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Sarpras yang mengusulkan pemberian SP kepada pegawai 

yang berada di bawahnya, diharuskan memberikan 

peringatan dan tegurun kepada pegawai yang berada di 

bawahnya.  

3. Ka. Divisi-divisi yang berada di bawah WK.IV Bid. 

Sarpras, yang mengusulkan SP kepada pegawai yang 

berdada di bawahnya harus berkoordinasi terlebih dahulu 

dengan WK.IV sebelum disampaikan ke BAUK STAI As-

Sunnah untuk penerbitan SP. kepada Pewagai yang 

bersangkutan.  

4. Ka. Divisi yang telah berkordinasi dengan WK. IV dalam 

pngusulan SP. kepada pegawai yang berhak 

mendapakatnya,   diteruskan ke  BAUK STAI As-Sunnah 

untuk penerbitan SP. I kepada Pewagai yang bersangkutan.  

5. Ka. Divisi yang telah memberikan dan menerbitkan SP. I 

kepada pegawai yang berhak mendapatkannya, jika ia 

berhak kembali mendapatkan SP. II harus melalukan 

langkag-langkah yang ada di SP. I yaitu: 

a. Teguran Lisan 

b. Koordinasi dengan WK. IV 
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c. Melaporkan ke Bag. BAUK 

SOP. RAPAT RUTIN DI WAKIL IV 

1. Asisten Wakil IV. Bid. Sarpras menginventarisir hal-hal 

penting/tofik-tofik hangat yang akan dibicarakan pada 

setiap rapat rutin yang akan diadakan. 

2. Asisten Wakil IV. Bid. Sarpras mengirimkan surat 

undangan rapat ke semua Kepala Divisi-divisi yang  berada 

dijajaran Wakil IV. 

3. Surat Undangan berisi hal-hal berikut: 

a. Hari & tanggal rapat 

b. Waktu dan tempat rapat 

c. Agenda rapat 

4. Asisten Wakil IV. Bid. Sarpras harus memastikan bahwa 

surat undangan rapat telah ke tangan Kadivisi-divisi yang 

ada di bawah jajaran Wakil IV, satu hari sebelum rapat 

diadakan. 

5. Asisten Wakil IV. Bid. Sarpras harus menyediakan 

kebutuhan-butuhan rapat berupa: 

a. Absensi rapat 

b. Proyektor dan remotnya 
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c. Snac jika ada anggarannya 

6. Asisten Wakil IV. Bid. Sarpras harus mencatat semua hasil 

rapat,dan mengavaluasi hasil-hasil rapat yang telah lalu, 

dengan menggunakan Microsoft Exel. 

SOP. LAPORAN BULANAN 

1. Setiap pegawai STAI As-Sunnah yang berada dijajaran 

WK. IV Bid. Sarpras wajib menyerahkan laporan bulan, 

setiap tanggal 22 dari bulan hijriyah ke Ass. WK. Bid. 

Sarpras dalam bentuk print out dan soft copy. 

2. Setiap keterlambatan laporan bulanan, dari tanggal yang 

telah ditentukan akan mendapatkan potongan gaji setiap 

hari keterlambatan. 

3. Setiap laporan bulanan harus berbahasa arab, dengan 

mengikuti format dan langkah-langkah berikut: 

 الرقم -

 القسم -

 المسؤول -

 المقدمة : أوال .1

 الروتينية األعمال : ثانيا .2

 القسم أعمال تنفيذ بيان : ثالثا .3



30  

 الخطة حسب األعمال قائمة : رابعا .4

 المالحظات : خامسا .5

 اإليجابيات -

 السلبيات -

 االقتراحات -

 مةتالخا .6

 

  


