
ALUR DAN KELENGKAPAN  
PENGAJUAN SURAT -  BIDANG KEMAHASISWAAN 

 

 
 
 

A. Pelayanan melalui Lobi/resepsionis 
1. Pengajuan Ijin Kegiatan (Proker/lomba/student Outbound/seminar terindeks  

scopus) max H-14 sebelum kegiatan berlangsung 

       Kelengkapannya : 

No Dokumen 

1 Surat Ijin Kegiatan ke Wakil Dekan I 

2 Proposal Rangkap 2 (1 jilid, 1 tidak dijilid) 

3 Surat Ijin dari orang tua (Kegiatan di luar FST) 

 

2. Pengajuan Dana ke wakil Dekan II (Proker, lomba non internasional) 

Kelengkapannya : 

No Dokumen 

1 Surat Pengajuan Dana ke Wakil Dekan II 

2 Proposal Rangkap 2 dijilid yang sudah ditanda tangani wadek 1 

3 Surat Ijin Kegiatan dari Direktorat Kemahasiswaan (Rektorat) 

 

Note :  Untuk Proses Administrasi Pendanaan Student outbound dan lomba  
        tingkat internasional  di proses langsung  oleh bagian kemahasiswaan  
        setelah proses ijin kegiatan 
 

3. Pengajuan Surat Keterangan 
 Mahasiswa aktif, kehilangan KTM, tidak menerima Beasiswa dari instansi lain 
 

4. Pengajuan Magang 
Kelengkapan : surat pengajuan, proposal (asli 1) 

 

B. Pelayanan melalui Loket kemahasiswaan 

1. Pengajuan Pengesahan/tanda tangan LPJ  

2. Pengajuan SKP (persyaratan : harus sudah input SKP di cybercampus, penyerahan 

bukti fisik sertifikat SKP bisa berupa hardfile/softfile) 

3. Pengambilan surat keterangan, surat magang, surat & proposal kegiatan serta LPJ 

yang sudah di tanda tangani wakil dekan I  

4. Pengajuan tanda tangan Dekan untuk sertifikat kegiatan (persyaratan : sertifikat 

harus sudah ada nama, fc proposal kegiatan, bukti kehadiran (absensi) peserta 

5. Pengajuan Reward Prestasi ( persyaratan : form pengajuan (softfile dan hardfile), fc 

warna Sertifikat dan dokumentasi foto juara 1-3 tingkat Nasional/Internasional 

(softfile dan hard file), fc buku rekening (hard file) , bukti akomodasi (hardfile))                                                                                                                                  

6. Penyerahan LPJ  (bagian keuangan : Asli 1, Fotocopy 1, CD dan bagian 

kemahasiswaan  : fotocopy 1, soft file di kirim ke email kemahasiswaan) 

7. Surat dari Dirmawa dikirim berupa softfile melalui Ketua Hima prodi  

 

 

 

 

 

Semua Format pengajuan,  proposal, 

LPJ  bisa di unduh melalui web 

http://fst.unair.ac.id/download 

(1) Semua kegiatan mahasiswa (proker, lomba, student outbound, seminar/konferensi dll) WAJIB 

mengajukan ijin kegiatan ke wakil dekan  I   

(2) Proses pengajuan Dana  bisa diajukan setelah melakukan proses  ijin kegiatan ke Wakil Dekan I 

Sub Bagian Kemahasiswaan 

Email kemahasiswaan :  

kemahasiswaan@fst.unair.ac.id 


