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Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Brawijaya membuka kesempatan kerjasama
kepada masyarakat umum unluk mengelola kantin mahasiswa (sebagai tenant) di Kantin FISIP UB.
Adapun aturan pengajuan sewa adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang dapat menyewa meliputa:
a. Badan Usaha Milik Negara dan badan Usaha Milik daerah;
b. Swasta/indavidu/masyarakat umum;
c. Unit penunjang kegiatan penyelenggara pemerintahan/negara; dan
d. Badan hukum lainnya.

2. Calon penyewa mengajukan permohonan sewa kepada Dekan FISIP UB dengan menyertakan
sebagai berikut :

a. surat permohonan sewa yang meliputidata antara lain:
1) lndentitas pemohonan meliputi :

a. Nama
b. Alamat
c. No. Telpon/HP
d. Fotocopy surat bentuk kelembagaan bagi calon penyewa yang berbentuk badan

hukum/badan usaha.
2) Peruntukan sewa;
3) Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara fasilitas serta

mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa;
b. Proposal usaha yang meliputi antara lain :

1) Pendahuluan dan jenis usaha :

Dalam bab ini menguraikan atau mejelaskan secara singkat tentang gambaran usaha yang
akan dijalankan.

2) Pengalaman usaha
calon penyewa harus menyebutkan pengalaman usaha jual beli makanan

3) Jenis produk dan harga :

calon penyewa harus menjelaskan tentang produk yang akan dihasilkan, serta kualitas
produk beserta harga setiap item makanan. calon penyewa harus mampu meyakinkan
bahwa produk benar-benar diminati oleh civitas akademika sebagai konsumen.

4) Pembuatan dan bahan produk :

uraikan secara jelas tentang bagaimana cara menghasilkan produk tersebut dan bahan -
bahan yang terkandung di dalamnya. Hal ini untuk memberitahu fakultas tentang cara kerja
dan kandungan bahan yang akan dijual calon penyewa, apakah aman, sehat, layak, dan
halal untuk disajikan serta dikonsumsi.

5) Keunggulan produk :

salah satu hal yang cukup penting untuk menarik minat adalah keunggulan produk, calon
penyewa harus mampu mendeskripsikan keunggulan produk yang akan dihasilkan.

6) Penutup :

Menguraikan perihal kesesuaian permohonan dengan harapan serta ucapan terima kasih.
c. PengumpulanProposal.

Pengajuan Proposal sewa kantin dikumpulkan pada Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
lantai 1 gedung A FISIP UB paling lambat tanggal 24 September 2018

3. Besaran Biaya Sewa
a. Besaran biaya sewa yang dicantumkan dalam kontrak merupakan nilai hasil perhitungan

berdasarkan formula tarif sewa yang telah ditetapkan Rektor melalui Peraturan Rektor
Nomor 37 Tahun 2018 sebesar Rp. 1 1.300.000,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

b. Khusus bagi Dharma Wanita Persatuan Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik besamya biaya
sewa adalah 17% dari keuntungan yang diperoleh Dharma Wanita Persatuan setiap bulan.
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c. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dalan hal terdapat usulan
nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil
perhitungan berdasarkan formula tarif sewa, besaran sewa yang dicantumkan dalam kontrak
adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon penyewa;

d. Pembayaran sewa dilakukan melalui Rekening 005'101002656307 atas nama RPL 032 UB
OP BLU (BUNA),

e. Pembayaran dilakukan paling lambat 3 (taga) harisetelah penandatanganan perjanjian sewa.

5. Jangka Waktu Sewa
(1) Jangka waktu sewa paling lama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani perjanjian, dan
(2) Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang maksimal selama 1 (satu) tahun.

l,ralang,
Dekan FISIP UB.

Prof. Dr nti Ludigdo, SE., M.Si., Ak
NIP 1 141994021001t


