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Tujuan 

Menjamin  terlaksananya pertukaran Mahasiswa lintas Program Studi dalam 

Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Ruang Lingkup  

Prosedur dan pelaksanaan pertukaran Mahasiswa lintas Program Studi dalam 

Perguruan Tinggi yang dijelaskan dalam prosedur ini, diterapkan terhadap setiap 

proses yang terkait dengan pelaksanaan pertukaran mahasiswa lintas program 

studi dalam perguruan tinggi. 

 

Definisi 

1. Mahasiswa adalah pihak yang telah melakukan her-registrasi, mengajukan 

KRS pada semester yang bersangkutan serta memilih program pembelajaran 

pertukaran Mahasiswa lintas Program Studi dalam Perguruan Tinggi. 

2. Dosen Pembingbing Akademik  adalah pihak yang memberikan 

pengarahan dan persetujuaan kepada Mahasiswa untuk memilih 

program pembelajaran pertukaran Mahasiswa lintas Program Studi dalam 

Perguruan Tinggi. 

3. Tata Usaha adalah pihak administrasi program pembelajaran pertukaran 

Mahasiswa lintas Program Studi dalam Perguruan Tinggi. 

4. Kaprodi adalah pihak yang mengatur dan memonitoring pelaksanaan 

program pembelajaran pertukaran Mahasiswa lintas Program Studi dalam 

Perguruan Tinggi. 

5. Dekan adalah pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program 

pembelajaran pertukaran Mahasiswa lintas Program Studi dalam Perguruan 

Tinggi.  

6. Biro Administrasi Akademik (BAAk) adalah pihak yang bertanggung 

jawab atas pelaksanaan kurikulum program studi model implementasi 

kampus merdeka. 

7. Program Studi Lain adalah program studi yang menjadi tujuan mahasiswa 

dalam memilih matakuliah yang diambil diluar program studinya. 
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Referensi 

Manual Mutu Universitas Bojonegoro. 

Buku Pedoman Akademik Universitas Bojonegoro. 

 

Garis Besar Prosedur:  

Mahasiswa  

1. Mengetahui daftar matakuliah yang bisa diambil pada program studi lain 

2. Merencanakan dengan Dosen Pembimbing Akademik mengenai matakuliah 

yang akan diambil pada program studi lain 

3. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dengan memasukan matakuliah yang 

akan diambil pada program studi lain melalui Sistem Informasi Akademik : 

http://siakad.unigoro.ac.id/ 

4. Cetak KRS dan meminta tanda tangan Dosen Pembimbing Akademik 

5. Mengumpulkan KRS yang telah ditanda tangani dan mendaftar pada program 

studi lain yang dituju melalui Ketua Program Studi 

6. Mengetahui jadwal perkuliahan pada program studi lain 

7. Mengikuti perkuliahan pada program studi lain sesuai dengan jadwal 

 

Dosen Pembimbing Akademik 

1. Memberikan arahan kepada mahasiswa yang melakukan konsultasi mengenai 

rencana matakuliah yang akan diambil pada program studi lain 

2. Menandatangani KRS Mahasiswa 

 

Tata Usaha 

1. Mengumukan daftar matakuliah yang ditawarkan program studi lain yang 

bisa diambil oleh mahasiswa 

2. Mengarsipkan KRS Mahasiswa 

3. Menerima jadwal perkuliahan sesuai matakuliah yang diambil oleh 

mahasiswa dari program studi lain dari Kaprodi 

4. Mengumumkan jadwal perkuliahan ke mahasiswa yang mengambil 

matakuliah pada program studi lain 

http://siakad.unigoro.ac.id/
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Ketua Program Studi 

1. Menyusun kurikulum program studi model implementasi kampus merdeka 

2. Menyerahkan kurikulum program studi model implementasi kampus merdeka 

kepada Biro Administrasi Akademik (BAAk) 

3. Menerima distribusi daftar matakuliah yang ditawarkan oleh seluruh program 

studi lain dari Dekan 

4. Mendistribusikan daftar matakuliah yang ditawarkan oleh seluruh program 

studi lain ke tata usaha untuk diumumkan kepada mahasiswa 

5. Memfasilitasi dan mendaftarkan mahasiswa secara kolektif yang akan 

mengambil matakuliah pada program studi lain 

6. Menerima jadwal perkuliahan sesuai matakuliah yang diambil mahasiswa 

dari program studi lain 

7. Mendistribusikan jadwal perkuliahan dari program studi lain ke tata usaha 

untuk diumumkan kepada mahasiswa yang mengambil matakuliah pada 

program studi lain 

 

Dekan 

1. Menerima rekapitulasi daftar seluruh matakuliah yang ditawarkan oleh 

program studi lain yang bisa diambil oleh mahasiswa 

2. Disposisi rekapitulasi daftar seluruh matakuliah yang ditawarkan oleh 

program studi lain yang bisa diambil oleh mahasiswa ke Kaprodi 

 

Biro Administrasi Akademik (BAAk) 

1. Menerima kurikulum program studi model kampus merdeka dari seluruh 

program studi 

2. Melakukan rekapitulasi daftar matakuliah yang ditawarkan oleh masing-

masing program studi 

3. Menyampaikan rekapitulasi daftar matakuliah yang ditawarkan seluruh 

program studi ke Fakultas 
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Program Studi Lain 

1. Menerima daftar mahasiswa program studi lain yang akan mengambil 

matakuliah. 

2. Memberikan jadwal perkuliahan sesuai matakuliah yang diambil oleh 

mahasiswa ke program studi lain. 
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BAGAN ALIR       STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PERTUKARAN MAHASISWA LINTAS PRODI DALAM PERGURUAN TINGGI 
MAHASISWA DOSEN PEMBIMBING 

AKADEMIK 

TATA USAHA KAPRODI DEKAN BAAk PRODI LAIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     

 

Mengumumkan daftar matakuliah 

yang di tawarkan Prodi lain yang 

bisa diambil oleh mahasiswa 

Memberikan arahan 

kepada mahasiswa 
mengenai matakuliah yang 

akan diambil di  Prodi lain 

Merencanakan dengan 

Dosen Pembimbing 
Akademik mengenai 

matakuliah yang akan 

diambil di Prodi lain 

Mengetahui daftar 
matakuliah yang di 

tawarkan Prodi lain 

yang bisa diambil. 
Melakukan rekapitulasi 

daftar matakuliah yang 

ditawarkan oleh 
masing-masing prodi  

 

 

Mengumpulkan KRS 
yang telah ditanda 

tangani dan mendaftar di 

Prodi lain yang dituju 

melalui Kaprodi 

Memfasilitasi dan 

mendaftarkan 
mahasiswa secara 

kolektif yang akan 

mengambil matakuliah 

di Prodi lain 

Mengetahui dan 

mengikuti perkuliahan di 

Prodi lain sesuai jadwal 

Mengisi Kartu Rencana 
Studi (KRS) dengan 

memasukan matakuliah 

yang akan diambil di Prodi 

lain, melalui SIAKAD : 

http://siakad.unigoro.ac.id/ 

 

Menerima daftar 

seluruh matakuliah 

yang di tawarkan 
Prodi lain yang bisa 

diambil oleh 

mahasiswa 

Menerima daftar 

mahasiswa Prodi 

lain yang akan 
mengambil 

matakuliah. 

Memberikan jadwal 

perkuliahan sesuai 
matakuliah yang di 

ambil oleh Prodi 

lain. 

Menerima jadwal perkuliahan sesuai 

matakuliah yang di ambil dari Prodi 

lain. 

Mengumumkan jadwal perkuliahan 

ke mahasiswa yang mengambil mata 

kuliah di Prodi lain. 

Menyusun dan 

menyerahkan 

kurikulum Prodi model 
implementasi kampus 

merdeka ke BAAk 

Menerima kurikulum 

seluruh Prodi 

 
 

Cetak KRS dan meminta 

tanda tangan Dosen 

Pembimbing Akademik 

Menandatangani KRS 

Mahasiswa 

Mengarsipkan KRS 

Menyampaikan 
rekapitulasi daftar 

matakuliah yang 

ditawarkan seluruh 
Prodi ke Fakultas 

 

 

http://siakad.unigoro.ac.id/

