
Prosedur Administrasi Akademik 

(khusus dalam masa pencegahan Covid-19) 

 

1. Prosedur administrasi pengurusan legalisir ijazah, transkrip dan SKPI 

A. Pengajuan Baru 

 Alumni / mahasiswa melakukan pembayaran ke BNI Cab. Brawijaya No. Rek. 39649508  

A.n. RPL 032 UB  dengan  maksimal  pengajuan  5  lembar  tiap  dokumen  ( per lembar  

Rp. 5.000) 

 Alumni / mahasiswa melakukan pengisian tracer study / kuisioner di ruang akademik 

website FKUB dan mencetak buktinya. 

 Alumni / mahasiswa melakukan scaning bukti pembayaran, bukti tracer study / kuisioner 

dan dokumen asli yang akan diajukan legalisir dengan format scan (hasil terbaik). 

 Alumni / mahasiswa mengupload ketiga scan di atas ke email akademik.fk@ub.ac.id 

dengan judul / subyek “legalisir_nama” dan menyertakan alamat pengiriman pos dan 

no telpon. 

B. Pengajuan Lama 

 Alumni / mahasiswa yang telah memproses legalisir sebelum masa pencegahan covid 

19 dapat mengupload bukti pengambilan legalisir ke email akademik.fk@ub.ac.id 

dengan judul / subyek “legalisir_nama” dan menyertakan alamat pengiriman pos dan 

no telpon. 

 

2. Prosedur administrasi pengurusan Surat Keterangan Aktif (Model C) 

 Mahasiswa Mengunduh dan mengisi form Model C di www.fk.ub.ac.id/ruangakademik 

 Mahasiswa mengirimkan ke email akademik.fk@ub.ac.id dengan judul / subyek 

“Keterangan aktif / Model C”. 

 Subbag akademik memproses dan mengirimkan kembali hasil scan model C ke 

mahasiswa yang bersangkutan. 

 

3. Prosedur administrasi pengurusan Surat Terminal 

 Mahasiswa menghubungi tendik akademik masing – masing prodi 

 Mahasiswa menghubungi dosen PA masing – masing dengan melalui metode daring 

 Setelah mendapatkan acc dikirimkan ke tendik akademik masing – masing prodi untuk 

mendapatkan pengesahan dari Ketua Jurusan (acc bisa berupa berijinan membubuhkan 

scan tanda tangan baik dari dosen PA maupun Ketua Jurusan) 

 Kemudian surat discan dan dikirimkan ke email akademik.fk@ub.ac.id dengan judul / 

subyek “Surat Terminal”. 

 Subbag akademik meneruskan surat tersebut ke sekretariat pimpinan untuk diproses. 

 Sekretariat pimpinan mengirimkan kembali hasil scan surat ke masing – masing prodi 

 

4. Prosedur administrasi pengurusan surat keluar  

 Tendik membuat draft surat 

 Tendik mengirimkan ke email atasan langsung untuk mendapatkan acc 

 Tendik mengirimkan surat ke akademik.fk@ub.ac.id untuk mendapatkan acc dengan 

judul / subyek “Konsep Surat”. 
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 Subbag akademik meneruskan surat tersebut ke sekretariat pimpinan untuk diproses 

 Sekretariat pimpinan mengirimkan kembali hasil scan surat ke masing – masing prodi 

 

5. Prosedur administrasi pengurusan Ijazah  

a. Sarjana, Profesi dan Magister 

 Mahasiswa dinyatakan lulus yudisium Sarjana, Profesi dan Magister 

 Tendik akademik prodi telah melengkapi data nilai di SIAKAD  

 Mahasiswa mengupload kelengkapan Yudisium di SIAM 

 Tendik akademik prodi mengirim data lampiran berita acara yudisium (file excel) dan 

foto Ijazah lulusan ke tendik akademik fakultas 

 Tendik akademik fakultas merekap nama dan tempat tangal lahir lulusan sesuai akte 

kelahiran dan Ijazah terakhir, kemudian memeriksa upload kelengkapan Yudisium 

dan mendaftarkan yudisium di SIM  

 Tendik akademik fakultas memproses data ijazah di SIUDA, mencetak bukti tanda 

validasi (file pdf) 

 Mengirimkan bukti tanda validasi seluruh lulusan ke komting angkatan Yudisium 

untuk dibagikan ke seluruh lulusan 

 Bukti tanda validasi yang telah di tandatangani dikirim ke tendik akademik fakultas 

melalui google form  

b. Spesialis dan Doktor 

 Mahasiswa dinyatakan lulus ujian nasional / Disertasi 

 Tendik akademik prodi telah melengkapi data nilai di SIAKAD  

 Mahasiswa mengupload kelengkapan Yudisium di SIAM dan mengirim foto ijazah via 
Pos ke alamat : 

Sub. Bag. Akademik 
Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

Jl.Veteran Malang 
65145 

 Mahasiswa melengkapi google form https://bit.ly/FormPengurusanIjazahFKUB 

 Tendik akademik fakultas memeriksa upload kelengkapan dan mendaftarakan 

yudisium di SIM 

 Tendik akademik fakultas memproses data ijazah (sesuai akte kelahiran dan ijazah 

sebelumnya) di SIUDA dan mengirin bukti tanda validasi via WhatsApp 

https://bit.ly/FormPengurusanIjazahFKUB

