
 

 

 

TATA TERTIB RUMAH REVOLUSI MENTAL 
WAHANA CIPTA SINATRIA 

  
1. Seluruh fasilitas WCS dapat dipakai dengan Cuma-Cuma/GRATIS kecuali VIP 

Room/Punokawan Home Stay.  

2. Bila ingin BERDERMA untuk ikut menopang biaya listrik, air, cuci sprei, kebersihan, 
perawatan dan peningkatan sarana dan prasarana di WCS. Uang Derma silahkan 
dimasukkan kedalam KOTAK DONASI WCS melalui lubang kotak di DINDING DAPUR 
(samping pintu). MOHON DIMASUKAN SENDIRI KE KOTAK DONASI, TIDAK DITITIPKAN 
MELALUI PETUGAS WCS. Donasi dapat juga ditransfer melalui Bank BCA No. Rek. 
0151160491 atas nama F. Joko Prasetyo  

3. Tidak diperkenankan memesan makanan dari luar, dikarenakan bungkus 

makanan beresiko membuat lingkungan WCS menjadi kotor.  

4. Kebutuhan konsumsi dilayani oleh jasa catering dibawah pimpinan Ibu Riza 

(0822 6514 4210), dengan menu masakan desa, serta biaya yang dapat disesuaikan 
dengan budget yang dimiliki.  

5. Pemakai dapat meminjam property milik WCS seperti LCD Projector, Sound System, kabel-
kabel, dll. Mohon dipergunakan dengan benar, dirawat dan dikembalikan setelah selesai 
digunakan.  

6. JIKA ADA PESERTA YANG KARENA TINDAKANNYA (SENGAJA MAUPUN TIDAK 
DISENGAJA) MENYEBABKAN KERUSAKAN FASILITAS/PROPERTY MILIK WCS, WAJIB 
MELAPORKAN kepada petugas kami dan wajib menggantinya. 

7. Dilarang keras memaku tembok.  

8. Apabila ingin menempelkan sesuatu hal berkaitan dengan informasi/pengumuman 
kegiatan, harap ditempelkan pada tempat yang telah disediakan.  

9. Mohon menjaga ketertiban umum, kesopanan dan keharmonisan hubungan dengan 
lingkungan masyarakat.  

10. Marilah kita menjaga kerapihan, kebersihan dan keasrian lingkungan, serta dimohon tidak 
merusak tanaman, mematahkan dahan serta tidak memetik bunga yang ada.  

11. DILARANG KERAS MEROKOK di dalam kamar tidur.  

12. Mohon tidak membuat coretan apapun pada fasilitas milik WCS.  

13. Mohon membuang sampah pada tempat sampah yang tersedia.  

14. Mohon menjaga kebersihan kamar mandi. Jangan membuang benda apapun, termasuk 
pembalut bekas kedalam kloset atau lobang pembuangan air (floor drain).  

15. Mohon kiranya menggunakan air dan listrik, sehemat mungkin. Matikan Lampu, Sound 
System, LCD Projector & Kipas Angin, bila sudah tidak digunakan serta Matikan kran air 
setelah pemakaian.  

16. Mohon berkenan berbagi foto-foto kegiatan di WCS ke spiritindosolo@gmail.com  

17. Keluhan, masukan dan saran bisa disampaikan kepada Pengelola melalui SMS/WA 081 
2265 0588.  

 
Pengelola, 
Fransiscus Joko Prasetyo 


