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TUJUAN 

 Mengaktifkan kembali status mahasiswa yang semula berstatus non aktif atau cuti agar 

bisa melakukan KRS. 

RUANG LINGKUP 

 Status mahasiswa yang diperbolehkan untuk diubah statusnya adalah mahasiswa yang 

pada semester sebelumnya: 

1. Mengajukan cuti; 

2. Non aktif karena tidak melakukan KRS pada semster sebelumnya. 

DEFINISI 

 Aktif Kuliah adalah status mahasiswa melakukan pengambilan KRS pada semester berjalan; 

 Non aktif adalah status mahasiswa yang tidak melakukan KRS pada semester sebelumnya 

baik dengan pemberitahuan atau tanpa pemberitahuan ke program studi; 

 Cuti reguler adalah Cuti yang sudah direncanakan pada semester sebelumnya. 

PENANGGUNGJAWAB 

 Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Sistem Informasi Akademik. 

PROSEDUR 

1. BAAK SIA membuat konsep dan menyediakan blanko yang berisi surat permohonan yang 

ditujukan kepada Ketua AUK. 

2. Mahasiswa mengisi blanko surat keterangan masih studi dan mengambil blanko di BAAK 

SIA; 

3. Mahasiswa mengisi blanko yang sudah disediaakn di BAAK SIA. Untuk yang 

orangtuanya PNS, mahasiswan harus megisi data orangtua lengkap, seperti Nama, NIP, 
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Nama Instansi, Pangkat/ Golongan, Alamat orangtua mahasiswa yang bersangkutan; 

4. Mahasiswa menyerahkan kembali blanko surat keterangan masih studi yang sudah diisi ke 

BAAK SIA. 

5. Koordinator BAAK SIA menerima blanko dari mahasiswa bersangkutan, kemudian akan 

diproses dan diberi nomor surat sesuai dengan nomor urut pengendali atau buku agenda 

BAAK SIA. 

6. Surat keterangan masih studi akan diparaf oleh koordinator BAAK SIA yang selanjutnya 

akan ditandatangani oleh Ketua AUK; 

7. BAAK SIA akan mengarsipkan surat sesuai dengan jenis dan nomor urut surat; 

8. Pengambilan surat keterangan masih studi di BAAK selambat-lambatnya 1 hari setelah 

penyerahan blanko dan mahasiswa akan minta stempel institusi di Biro Pembantu Umum 

(BPU); (Harus ada surat tembusan ke program Studi). 

9. Surat keterangan masih studi diberikan kepada mahasiswa yang aktif dalam perkuliahan. 

REFERENSI 

Formulir pengajuan aktif kembali yang disediakan oleh Program Studi masing-masing 

 

 


