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1. Tujuan:

    Objectives:

    Sebagai panduan dalam pelaksanaan pengunduran diri mahasiswa. Dalam prosedur ini 

dijelaskan

    mengenai tahapan-tahapan dalam pengajuan keluar ataumengundurkan diri dari LSPR.

2. Ruang Lingkup :

    Prosedur ini menjelaskan mulai dari pengajuan undur diri, telaah pengajuan sampai 

dengan 

    dikeluarkannya surat keterangan mengundurkan diri. Prosedur ini melibatkan Rektor, 

Warek II &    

    Dekan, Student Service, Finance Depatm, MIS

   
3. Tanggung Jawab:

    Responsibilities:

     a. Rektor : bertanggung jawab dalam persetujuan dan menandatangani surat keterangan 

mengundurkan 

        diri dari LSPR.

     b. Warek II : bertanggung jawab mengkaji kembali kelayakan pengajuan undur diri mahasiswa 

dari LSPR 

         yang telah disetujui oleh Dekan dan membuat surat keterangan mengundurkan diri serta 

transkrip nilai.

    c. Dekan : bertanggung jawab mengkaji kelayakan pengajuan undur diri mahasiswa dari LSPR, 

melakukan 

        interview atas kendala mahasiswa tidak melanjutkan studi dan dapat memberikan solusi atau 

alternatif 

        dari kendala yang muncul. Surat pengajuan pengunduran diri dari mahasiswa harus diketahui 

oleh 

        orangtua/wali dan telah menyelesaikan semua kewajiban keuangan.

     c. Student Service : bertanggung jawab dalam menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen 

         mengundurkan diri dari LSPR

      d. MIS : bertanggung jawab pada pencatatan status mahasiswa yang mengundurkan diri di 

pangkalan 

          dikti.

4. Referensi:    

    Reference:

    Student Handbook.

5. Definisi:

    Definition:

    Pengunduran Diri adalah penarikan diri seorang mahasiswa secara sukarela dari institusi 

pendidikan 

    LSPR.
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Pengajuan dilampirkan 

Surat Permohonan resign 

dengan mencantumkan 

alasan resign.

- Surat Keterangan 

Pengunduran Diri

- Provisionary transkrip

Jika disetujui pengajuan pengunduran diri, 

Dekan akan menandatangani surat/berkas 

pengajuan Pengunduran diri.

Membuat rekap data dan file dokumen 

mahasiswa yang mengajukan resign dan 

diberikan ke departemen terkait.

-Warek I 

-Dekan

- SGO

- MIS 

- Finance

Rekap dibuat persemester dan diserahkan 

pada akhir periode semester tersebut.

Mulai

Melakukan interview dengan 

mahasiswa

Dekan

Lanjut

Membuat Surat Keterangan 

Resign dan Transkrip Nilai

Warek II

Menandatangani surat 

keterangan pengunduran diri

Rektor

Selesai

Tidak

Ya

Menerima dokumen 

pengunduran diri dari 

mahasiswa dan memberikan 

ke Dekan

Student Service

Menerima surat Ket. 

Pengunduran diri,

Membuat rekap dan,

Distribusi ke Dept. Terkait

Warek II

Memberikan surat 

keterangan dan transkrip 

kepada mahasiswa

Student Service
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