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Tujuan 

Mengesahkan surat ijin mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah. 

Ruang Lingkup 

Prosedur ijin tidak mengikuti kuliah diterapkan pada mahasiswa di semua program studi 

di Fakultas Kedokteran  

Definisi 

1. Surat Keterangan Dokter (SKD) adalah surat yang menyatakan bahwa seseorang 
sedang dalam kondisi sakit dan membutuhkan istirahat selama beberapa waktu. 

   
2. Surat permohonan ijin tidak mengikuti kuliah adalah surat permohonan yang 

menyatakan bahwa mahasiswa mohon ijin untuk tidak mengikuti aktifitas belajar 

mengajar karena sebab-sebab lain selain sakit misalnya keperluan keluarga, 
mengikuti kegiatan kemahasiswaan, dll.   

 
3. Mahasiswa adalah  civitas akademik yang telah melakukan registrasi dan KRS pada 

tingkat pendidikan tertentu di FKUB 
 

4. Subbag Akademik adalah Pelaksana administrasi bidang akademik 

 
5. PJMK adalah Dosen yang bertugas sebagai penanggung jawab pada mata kuliah 

tertentu 
 

6. Jurusan/Prodi adalah Koordinator pelaksana pendidikan tingkat tententu di FKUB 

Rujukan 

1. Keputusan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Malang  

2. Keputusan Dekan tentang Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya Malang 

Garis Besar Prosedur 

1. Mahasiswa menyerahkan SKD / surat permohonan ijin tidak mengikuti aktivitas 
belajar mengajar ke Jurusan / Prodi 
(Jika ijin sakit, mahasiswa harus menyerahkan SKD pada hari tidak mengikuti 

aktivitas belajar mengajar atau setelah mahasiswa tersebut masuk kuliah kembali; 
Jika ijin selain sakit, mahasiswa harus menyerahkan surat ijin tidak mengikuti 

aktivitas belajar mengajar minimal 2 hari sebelum mahasiswa yang bersangkutan 
tidak hadir pada perkuliahan terutama bila ijin tersebut lebih dari 1 hari) 

 
2. Jurusan / Prodi menandatangani surat keterangan dokter / surat permohonan ijin 

sebagai bukti persetujuan 

 
3. Jurusan / Prodi menyerahkan kembali surat yang telah disetujui Jurusan / Prodi ke 

mahasiswa 
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4. Mahasiswa memfoto copy SKD / surat permohonan ijin sebanyak mata kuliah yang 
sudah atau akan ditinggalkan ditambah untuk bagian Akademik, Jurusan / Prodi dan 

untuk arsip mahasiswa sendiri 
 

5. Mahasiswa meminta Subbag akademik untuk membubuhkan stempel Fakultas pada 

surat yang telah difoto copy 
 

6. Mahasiswa menyerahkan surat yang telah distempel ke bagian Akademik, Jurusan / 
Prodi dan ke masing-masing laboratorium atau Dosen mata kuliah yang sudah atau 

akan ditinggalkan 
 

7. Bagian Akademik, Jurusan / Prodi dan laboratorium atau Dosen mengarsip SKD / 

surat ijin tidak mengikuti kuliah 

Bagan Alir 

1. Prosedur Ijin Tidak Mengikuti Kuliah 

 
 

  

    

Mahasiswa  

 

 
 

    

Prodi / Jurusan 

 

 
 

    

Mahasiswa  

 

  

    

Mahasiswa 

 

  

    

Mahasiswa 

 

 
 

    

Prodi/ 

Jurusan/ Subag 
Akademik/PJMK 

   

    

 
 

  

 

 

SKD / Surat ijin tidak 

kuliah 

SKD / Surat ijin yang 

telah ditanda tangani 

Mengarsip SKD / Surat ijin 

Selesai 

Mulai 

Menyerahkan SKD / Surat Ijin tidak 

kuliah ke Prodi / Jurusan 
 (5 menit) 

Menandatangani SKD / Surat ijin tidak 

kuliah dan menyerahkan kembali ke 
mahasiswa (5 menit) 

Menggandakan / memfoto copy SKD / 
Surat ijin sesuai kebutuhan 

(15 menit) 

 

Meminta subag akademik untuk 
membubuhkan stempel di SKD / Surat 

ijin (10 menit) 

Surat yang telah 
distempel 
 

Menyerahkan SKD/Surat ijin yang telah 
distempel ke Prodi/Jurusan, subag 

Akademik dan PJMK mata kuliah yang 
telah / akan ditinggalkan (1 hari) 


