
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG 2022 

KABINET “INOVASI BERDIKARI” 

Nomor:  Kementrian Luar Negeri Tanggal Terbit:   

Perihal • Kunjungan Pihak Eksternal Universitas Negeri Malang. 

Deskripsi • Menerima kunjungan pihak eksternal merupakan bagian dari 

tugas dan fungsi Kementrian Luar Negeri BEM UM 2022. Pihak 

eksternal terutama Lembaga Kemahasiswaan Universitas lain 

merupakan bagian dari BEM UM yang berhubungan dalam 

sinergi, kerja sama, dan menyatukan gerakan melalui 

silaturahmi berupa kunjungan. 

Tujuan • Membangun hubungan diplomasi baik bilateral maupun 

multilateral yang baik,aktif dan komunikatif yang berkelanjutan 

dengan BEM UM 2022 sebagai bentuk dalam pengembangan 

wawasan dan pengembangan diri serta mempercepat transfer 

knowledge antar organisasi dan kelembagaan di internal 

maupun eksternal. 

 

Prosedur Ketentuan Pengajuan Kunjungan: 

 

Instansi yang ingin melakukan kunjungan ke BEM UM 2022 

harus memberikan pemberitahuan bahwa telah mengirimkan 

berkas sebagai berikut : 

1. Surat permohonan kunjungan 

Konten pada surat permohonan kunjungan terdiri atas: 

a. Nama kegiatan 
b. Tujuan kegiatan 

c. Tanggal dan waktu kunjungan 

d. Jumlah peserta kegiatan, penjelasan singkat mengenai 

kedudukan atau jabatan dari peserta yang akan 

berkunjung dari  instansi tersebut. 

e. Penanggung jawab kunjungan dari instansi, disertai 

dengan                  nomor telpon dan email. 

f. Rincian kegiatan (durasi waktu, isi acara, dan lain 

sebagainya). 

2. Surat izin kegiatan dari instansi asal 

3. Materi sajian presentasi (jika ada) 

Berkas dikirimkan maksimal 2 minggu sebelum tanggal 

kunjungan kepada Kementrian Luar Negeri BEM UM dan 

dikirim ke bem@um.ac.id kemudian memberikan konfirmasi 

kepada Kemenlu BEM UM (Budiyanto : 085964259373) 

bahwa telah mengirim surat ke surel BEM UM       2022. 
 

• Apabila instansi yang ingin berkunjung tidak memberikan 

informasi seperti yang telah disebutkan diatas, maka pihak 

Kemenlu BEM UM 2022 akan memberikan pemberitahuan 

segera setelah kontak pertama dilakukan dengan instansi 

tersebut  (maksimal 2 x 24 jam). 

mailto:bem@um.ac.id


 • Pihak Kemenlu BEM UM 2022 akan memberikan jawaban atas 

permohonan kunjungan tersebut paling lambat 3 hari setelah 

informasi kunjungan dari instansi tersebut diperoleh. 

 

• Kesediaan BEM UM 2022 untuk menerima kunjungan 

didasarkan pada agenda BEM UM 2022, ketersediaan akomodasi 

(tempat), pengurus BEM UM 2022 yang dapat hadir, dan hal 

lainnya yang dianggap perlu dipertimbangkan. 

 

• Surat jawaban dari Kemenlu BEM UM 2022 berisi 

kebersediaan atau ketidakbersediaan menerima kunjungan, 

dengan menyertakan alasan (jika menyatakan tidak 

bersedia). 

 

• Surat jawaban dari Kemenlu BEM UM 2022 disampaikan 

secara formal melalui surat resmi/email. Pemberitahuan dapat  

lebih dahulu disampaikan melalui pesan singkat atau telepon 

untuk mempercepat proses. 

Ketentuan Persiapan 

sebelum Kunjungan 
• Pihak Kemenlu BEM UM 2022 melakukan konfirmasi Kembali 

kepada instansi yang akan  melakukan kunjungan maksimal 7 

hari sebelum kunjungan dilaksanakan. Konfirmasi dilakukan 

menggunakan telepon atau pesan singkat. 

 

• Kemenlu BEM UM 2022 memastikan dan menghubungi pihak- 

pihak yang dibutuhkan kehadirannya, baik dari pihak internal 

BEM UM 2022 maupun pihak eksternal BEM UM seperti 

Rektorat, Fakultas, atau pihak lainnya. 

 

• Bila kehadiran dari pihak luar BEM UM diperlukan, Kemenlu 

BEM UM 2022 dapat mengeluarkan surat permohonan resmi 

untuk untuk dapat hadir dalam kunjungan tersebut, dan 

menjelaskan hal-hal spesifik yang perlu dipersiapkan. 

 

• Kemenlu BEM UM 2022 hanya menyiapkan akomodasi 

(tempat), konsumsi, dan cinderamata selama waktu kunjungan. 

Permohonan pelayanan lainnya bukan menjadi tanggung jawab 

BEM UM 2022. 

 

• Seluruh pengeluaran akomodasi, konsumsi, dan cinderamata, 

Kemenlu BEM UM 2022 berkoordinasi dengan bendahara 

Kabinet BEM UM 2022. Kemenlu BEM UM 2022 tidak 

menyediakan dana. 



Ketentuan Pembatalan 

dan Perubahan Jadawal 

Kunjungan 

• Pembatalan atau perubahan jadwal kunjungan instansi 

diberitahukan melalui surat resmi atau telepon kepada pihak 

Kemenlu BEM UM 2022 selambat-lambatnya 7 hari sebelum 

tanggal rencana kunjungan. 

 

• Pembatalan atau perubahan jadwal dapat dilakukan oleh 

Kemenlu BEM UM 2022, diberitahukan melalui surat resmi atau 

telepon selambat-lambatnya 7 hari sebelum tanggal rencana 

kunjungan. 

 

• Kemenlu BEM UM 2022 dapat melakukan pembatalan 

mendadak apabila terdapat kejadian tak terduga dalam internal 

BEM UM 2022. Pemberitahuan atau pembatalan mendadak 

dilakukan menggunakan telepon. 

Ketentuan Pelaksanaan 

Kunjungan 
• Pihak BEM UM 2022 yang wajib menerima kunjungan adalah 

Kemenlu BEM UM 2022, PH inti, dan Kementrian lainnya. 

(disesuaikan dengan siapa yang berkunjung). 

 

• Kehadiran pihak lain dari luar BEM UM 2022 yang dianggap 

diperlukan, berada dalam koordinasi Kemenlu BEM UM 2022. 

 

• Kemenlu BEM UM 2022 menyiapkan tempat, presentasi profil 

BEM UM 2022, cinderamata, konsumsi, serta penanggung 

jawab, pemandu acara, dan dokumentasi acara. 

 

• Acara yang wajib dilakukan dalam penerimaan kunjungan 

adalah sambutan Presiden Mahasiswa BEM UM 2022 (atau 

perwakilannya), presentasi profil BEM UM 2022, dan sambutan 

dari pihak atau institusi yang melakukan kunjungan. 

 

• Pengurus BEM UM 2022 wajib mengenakan PDH dan atau 

mengenakan almamater, bersepatu. (disesuaikan dengan 

tempat                     dan siapa yang melakukan kunjungan). 

Ketentuan Pasca 

Kunjungan 
• Kemenlu BEM UM 2022 melengkapi pendataan instansi yang 

berkunjung ke BEM UM 2022. 

 

• BEM UM 2022 melakukan publikasi atas hasil kunjungan 

melalui website, media sosial, atau media-media lain yang 

dianggap perlu. 

Pihak Terkait • Pihak Eksternal BEM UM 2022 

• Seluruh Fungsionaris BEM UM 2022 

• Kementrian Luar Negeri BEM UM 2022 


