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1. Tujuan Prosedur
Sebagai acuan dan arahan untuk mahasiswa yang mengajukan ijin tidak
mengikuti perkuliahan, dan memberi pedoman kepada mahasiswa tentang
perbedaan ijin sakit, dispensasi, keluarga meninggal, atau in pribadi demi
tercipta ketertiban dan menegakan disiplin di fakultas teknologi pertanian
universitas brawijaya.
2. Luas lingkup prosedur dan penggunaannya
Berlaku sebagai pengajuan dan persetujuan ijin mahasiswa di fakultas
teknologi pertanian universitas brawijaya.
3. Definisi istilah
a). Ijin dispensasi adalah meninggalkan perkuliahan utuk tugas belajar yang
diberikan kepada mahasiswa yang sebelumnya diinformassikan kepada dosen
dan petugas pelayanan kelas
b). Ijin Sakit adalah kondisi dimana mahasiswa merasa tidak dapat mengikuti
perkuliahan dikarenakan sakit dan di sertai surat keterangan dokter
c). Ijin urusan pribadi adalah ijin yang di berikan kepada mahasiswa dalam hal
antara lain: kakek, nenek, ibu, bapak, kakak adik, atau saudara sakit keras atau
salah seorang anggota keluaga yang dimaksut meninggal dunia dan menurut
ketentuan peraturan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota
keluarganya yang meninggal dunia tersebut seperti surat kematian.
d). Alpa adalah tidak mengikuti perkuliahan tanpa ada keterangan.
4. Prosedur
a) Mahasiswa yang ingin ijin tidak mengikuti perkuliahan di wajibkan
menginformasikan tertulis yang berisi identitas mahasiswa, mata kuliah, kelas
dan tanggal tidak masuk kuliah dan di ketahui dosen mata kuliah tersebut
b) Surat ijin yang di terima oleh petugas pelayanan kelas paling lambat 3 hari
mulai tanggal tidak masuk perkuliahan, setelah itu untuk di proses lebih lanjut,
mencatat dalam daftar hadir mahasiswa online
c) Permohona ijin yang memenuhi syarat akan di setujui oleh dosen atau petugas
pelayanan kelas
5. Pihak yang Menjalankan Prosedur
a. Mahasiswa
b. Pelayanan Kelas

ii

6. Bagan Alir
Mulai

Mahasiswa tidak
mengikuti
perkuliahan

Batas waktu penyerahan
surat ijin maks. 3 hari
setelah jadwal kelas tsb

Mahasiswa
menyerahkan surat
ijin kepada
pelayanan kelas

@15 Menit

Pelayanan kelas
memproses surat
ijin mahasiswa ybs

Mahasiswa dapat
cek Jumlah presensi
di SIAM

Selesai

Surat ijin*:
1. Sakit
2. Dispensasi Universitas atau Fakultas
3. Kematian Keluarga
* wajib dilampiri daftar mata kuliah yang
tidak diikuti

Jika persentase presensi mahasiswa
kurang dari 80% maka tidak
diperbolehkan mengikuti UAS

