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Pelayanan dan Waktu peminjaman 

KETENTUAN PEMINJAMAN SEPEDA 
KAMPUS

1.Peminjam harus Civitas Akademika (pendi-
   dik,mahasiswa)  dan tenaga kependidikan;
2.Peminjam wajib menyerahkan bukti diri ya-
   ng syah (KTM bagi mahasiswa, KTP / 
   Karpeg bagi tenaga pendidik/kependidikan);
3.Operasional sepeda hanya dapat dipergu-
   nakan di lingkungan kampus Universitas 
   Padjadjaran;
4.Jam operasional sepeda kampus :

   Senin – Sabtu :  08.00 -12.00  WIB
                              13.00 - 15.30 WIB
    Jumat              :  08.00- 11.00  WIB
                               13.00 - 15.30  WIB
5.Sepeda harus dikembalikan pada jam 
   operasional di hari yang sama saat pemin-
   jaman.
6.Apabila terjadi keterlambatan pengembali-
   an sepeda, maka peminjam wajib :
   a)Teguran dan dicatat pada buku agenda, 
   b) Teguran pertama (tidak diperkenankan 
      meminjam sepeda selama 3 hari)
   c)Teguran kedua (tidak diperkenankan me-
       minjam sepeda selama 1 minggu) 
      Setelah 3 kali teguran dikenakan sanksi 
      tidak diperkenankan lagi meminjam;
7.Apabila sepeda rusak karena kelalaian/
   keteledoran peminjam, maka peminjam
     wajib mengganti biaya kerusakkan
8.Apabila sepeda hilang karena kelalaian/ 
   keteledoran peminjam, maka peminjam 
   wajib mengganti sepeda tersebut sesuai 
   harga yang tercantum pada data Barang 
   Milik Negara (BMN);
9.Apabila kartu hilang, peminjam wajib meng-
   ganti kartu tersebut
10. Peminjam dihimbau supaya mengikuti 
      jalur yang sudah ditetapkan di kampus 
     Unpad

Apa itu sepeda Kampus ?

Bagaimana cara peminjaman ?

Merupakan fasilitas transport gratis yang 
disediakan UNPAD dalam rangka 
mendukungProgram UNPAD ecocampus

Siapa Yang Bisa meminjam ?

Layanan Sepeda Kampus diperuntukan
 untuk mahasiswa,dosen,tenaga kependidi-
kan, dan tamu Universitas Padjadjaran.
Infrastruktur (jalur dan tempat parkir) juga 
diperuntukan bagikendaraan pribadi dan 
sepeda dinas.

 

5.Bila transaksi manual menggunakan
   logbook Petugas mendata identitas pe-
   minjam meliputi : 
  Tanggal dan jam pengembalian
  No. ID sepeda
  Nama Lengkap
  Fakultas/Unit Kerja
  NIU/No.Identitas
  Stasiun Asal

Petugas memeriksa kondisi dan keleng-
kapan sepeda.

PROSEDUR PEMINJAMAN 
1.Peminjam datang ke stasiun sepeda kam-
   pus
2.Petugas meminta Peminjam untuk menun-
  jukkan kartu identitas resmi yang berlaku; 
  KTM bagi Mahasiswa
  Kartu Pegawai bagi Karyawan/Dosen
  KTP/SIM bagi Tamu/Mitra
3.Petugas cukup Memindai Kartu peminjam 
  dengan Smart Card Reader bila transaksi
  menggunakan sistem Informasi/online, ke-
  mudian memasukkan NO.ID sepeda dan 
  data akan masuk pada register peminjaman,
4.Bila transaksi manual menggunakan log-
  book, Petugas mendata register peminjam-
  -an meliputi : 
  Tanggal dan jam peminjaman
  No. ID sepeda
  Nama Lengkap
  Fakultas/Unit Kerja
  NIU/No.Identitas
  NO. Telp/HP yang bisa dihubungi Stasiun 
  Tujuan

Lokasi Shelter Sepeda Unpad

1.Shelter Rektorat
2.Shelter Masjid Raya Unpad

Kebijakan pengelolaan sepeda kampus
dalam rangka mewujudkan Program 
Unpad sebagai greencampus, sepeda 
kampus sendiri merupakan salah satu 
pengembangan dari rencana Ecocampus 
dilakukan unpad.  Hingga saat ini telah 
disediakan sarana sepeda sebanyak 25 
unit yang merupakan kerjasama Antara 
Universitas Padjadjaran dan Bank Mandiri 

KONTAK
Sekertariat Sepeda Kampus
Universitas Padjadjaran
Gedung Rektorat UNPAD Jatinangor
Tlp  : 123456789
Fax :0987654321

5.Setelah terdata dalam Sistem Informasi
 bila layanan online atau logbook bila 
   layanan manual selesai Petugas menye-
  rahkan kunci sepeda kepada peminjam
6.Peminjam mengambil sepeda di rak se-
  peda sesuai NO.ID sepeda yang telah 
   diberikan petugas

1.Peminjam datang ke Stasiun sepeda kampus
2.Peminjam menempatkan sepeda pada 
 rak sepeda dan mengunci  sepeda
3.Peminjam menyerahkan kunci sepeda 
   dan kartu identitas kepada petugas
4.Petugas cukup Memindai Kartu pemin
   -jam dengan Smart Card Reader/ atau
m e m a s u k k a n  N o . I D  S e p e d a  p a d a  
m e n u  P e n g e m b a l i a n  b i l a  t r a n s a k s i  
menggunakan sistem Informasi/online

PROSEDUR PENGEMBALIAN
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