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SOP PERTUKARAN PELAJAR ANTAR PROGRAM STUDI DI DALAM ITP

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan sebagai bahan acuan unit kerja terkait dalam prosedur
pelaksanaan kegiatan Pertukaran Pelajar antar program studi didalam ITP

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mengatur semua bentuk pelaksanaan kegiatan Pertukaran Pelajar antar
program studi didalam ITP mulai dari pendaftaran, pelaksanaan dan evaluasi.

3. REFERENSI
a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

memfasilitasi Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui
kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
c. Surat Keputusan Rektor Nomor: 73/SK.27.O10.1/IX/202 tentang Peraturan Akdemik

Institut Teknologi Padang
d. Panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di era industri 4.0 untuk
e. mendukung merdeka belajar-kampus merdeka
f. Panduan Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Institut

Teknologi Padang

4. ISTILAH DAN DEFINISI
g. Mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa peserta kegiatan Pertukaran Pelajar

antar program studi didalam ITP yang diselenggarakan oleh program studi Teknik
Geodesi dan program studi lain dalam lingkup ITP pada semester 1 sampai
semester 5.

h. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) yang dimaksud adalah staf
pelaksana di Sub. Bagian Akademik yang bertugas melaksanakan administrasi
kegiatan pelaksanaan pertukaran pelajar luar prodi Teknik Geodesi dalam
lingkungan ITP



i. Dosen Pendamping adalah Dosen yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi Teknik
Geodesi berdasarkan Surat Keputusan yang mendampingi Mahasiswa yang akan
melaksanakan pertukaran pelajar luar prodi Teknik Geodesi dalam lingkungan ITP

5. PENANGGUNG JAWAB
Ketua Program Studi Teknik Geodesi

6. PROSEDUR DETAIL
6.1 Persiapan dan Pendaftaran

a. Program studi Teknik Geodesi menawarkan secara terbuka matakuliah -
matakuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa program studi Teknik Geodesi di
luar program studi yang ada di lingkungan ITP.

b. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa program
studi Teknik Geodesi untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.

c. Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa di luar
program studi Teknik Geodesi.

d. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam
bentuk pembelajaran dalam Proram Studi lain di lingkungan ITP.

e. Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.
f. Mahasiswa mengambil mata kuliah yang ditawarkan tersebut secara sukarela atas

bimbingan dosen pembimbing akademik dan atas rekomendasi dari ketua prodi
dengan beban maksimal 20 SKS dimulai dari semester satu (1) sampai semester
lima (5).

g. Mahasiswa mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
h. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman

akademik yang ada.
i. Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada lingkungan ITP dapat

dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

6.2 Pelaksanaan
a. Mata kuliah yang berkesinambungan atau berprasyarat harus ditempuh sesuai

dengan urutan yang ditetapkan.
b. Pengambilan jumlah matakuliah dan beban SKS-nya harus mengikuti peraturan

yang berlaku dengan mempertimbangkan indeks prestasi dan jumlah SKS minimal
dan maksimal yang boleh ditempuh.

c. Perubahan, penukaran, dan pembatalan matakuliah hanya diperkenankan dalam
batas waktu 1 (satu) minggu setelah perkuliahan dimulai. Perubahan, penukaran,



dan pembatalan matakuliah harus persetujuan Penasihat Akademik dan dicatat
pada KRS.

7. DIAGRAM ALIR
7.2 Pendaftaran dan Pelaksanaan pertukaran pelajar luar prodi Teknik Geodesi dalam

lingkungan ITP



7.3 Pembimbingan dan Penilaian Magang/Kerja Praktik


