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Pelaksanaan Kartu Rencana Studi (KRS) 

Mahasiswa 
 

 

Tujuan 

Menjamin kegiatan pelaksanaan kartu rencana studi (KRS) dapat berjalan dengan tertib 

sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga proses pelaksanaan proses belajar mengajar 

mahasiswa dapat dilaksanakan sesuai dengan matakuliah yang ditawarkan pada semester 

tersebut dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam buku pedoman 

Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. 

 

Pihak-pihak yang Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dengan seminar proposal ini adalah: 

1. Mahasiswa 

2. Kaur Akademik Jurusan 

3. Dosen Penasehat Akademik 

4. Sekretaris/Ketua  Jurusan 

 

Dokumen/Formulir 

Dokumen/formulir yang dibutuhkan dalam penyusunan dan pelaksanaan KRS adalah: 

1. Dokumen KRS secara manual  yang dilengkapi dengan tanda tangan peserta dan Dosen 

Penasehat Akademik, KRS-01 

2. Dokumen KRS hasil cetakan dari sistem SINERGI, KRS-02 

3. Dokumen kartu hasil studi (KHS) yang dikeluarkan oleh jurusan yang dilengkapi 

dengan tanda tangan Dosen Penasehat Akademik, KHS-01 

4. Dokumen hasil cetakan dari sistem SINERGI, KHS-02 

 

Mekanisme dan Prosedur 

Mahasiswa 

Penyelesaian KRS melibatkan mahasiswa dengan membagi mahasiswa dalam dua kategori 

yaitu: 1) Mahasiswa baru yaitu mahasiswa yang masih menempuh studi masih dalam 



 

tahun pertama; 2) Mahasiswa lama yaitu mahasiswa yang sudah menempuh studi lebih 

dari satu tahun, mahasiswa pindahan atau mahasiswa alih jenjang yang telah diakui dan 

disahkan diterima di Universitas Brawijaya. 

 

Mekanisme dan prosedur yang harus dijalani oleh mahasiswa adalah sebagai berikut: 

 

Mahasiswa Baru 

1. Menerima dokumen KRS-01 dan KRS-02 yang bisa dicetak melalui sistem SINERGI 

dengan jumlah matakuliah dan nama mata kuliah sudah ditetapkan oleh Jurusan Teknik 

Elektro Universitas Brawijaya.  

2. Dokumen KRS-01 yang diterima mahasiswa sudah ditandatangani oleh Dosen 

Penasehat Akademik yang bersangkutan. 

 

Mahasiswa Lama 

1. Menerima dokumen KHS-01 atau hasil cetakan dari sistem SINERGI, KHS-02, dimana 

kedua dokumen tersebut telah divalidasi oleh pihak jurusan dan telah ditandatangani 

oleh Dosen Penasehat Akademik mahasiswa yang bersangkutan.  

2. Mengetahui daftar matakuliah ataupun praktikum yang ditawarkan pada semester 

tersebut baik melalui informasi manual yang disampaikan oleh jurusan ataupun 

informasi yang tersedia dalam sistem SINERGI. 

3. Mengisi formulir KRS-01 sesuai dengan matakuliah dan praktikum yang ditawarkan 

pada semester tersebut dan menandatanganinya. 

4. Jumlah matakuliah yang diisikan pada formulir KRS-01 tidak boleh melebihi dari 

jumlah maksimal matakuliah yang disesuaikan dengan indek prestasi (IP) pada 

semester sebelumnya ataupun indek prestasi kumulatif (IPK) yang diperoleh mahasisea 

sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam buku Pedoman Fakultas Tenik Universitas 

Brawijaya. 

5. Meminta pertimbangan dan persetujuan dari Dosen Penasehat Akademik tentang 

matakuliah dan praktikum yang akan diambil pada semester tersebut. 

6. Meminta tandatangan Dosen Penasehat Akademik pada formulir KRS-01 sebagai 

bentuk persetujuan matakuliah ataupun praktikum yang akan diambil pada semester 

tersebut. 



 

7. Mengisi dan memutakhirkan (update) sistem SINERGI sesuai dengan formulir KRS-01 

yang telah disetujui oleh Dosen Penasehat Akademik. 

8. Mengembalikan formulir KRS-01 kepada Kepala Urusan Akademik Jurusan dengan 

terlebih dahulu menggandakan formulir tersebut sebagai arsip.  

 

Kepala Urusan Akademik Jurusan 

Mekanisme dan prosedur yang dijalani oleh Kaur Akademik Jurusan adalah: 

1. Membantu Sekjur/Kajur dalam membuat surat keputusan untuk mahasiswa baru, 

mahasiswa pindahan dan mahasiswa alih jenjang tentang dosen perwalian, 

2. Menyerahkan surat keputusan perwalian yang telah ditandangani oleh Sekjur/Kajur 

kepada Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan untuk mahasiswa baru, 

mahasiswa pindahan dan mahasiswa alih jenjang.  

3. Menyimpan surat keputusan perwalian yang telah ditandangani oleh Sekjur/Kajur 

untuk mahasiswa baru, mahasiswa pindahan dan mahasiswa alih jenjang sebagai arsip.  

4. Menempelkan surat keputusan perwalian yang telah ditandangani oleh Sekjur/Kajur 

sebagai informasi untuk mahasiswa baru, mahasiswa pindahan dan mahasiswa alih 

jenjang.  

5. Memberikan informasi kepada mahasiswa dan Dosen Penasehat Akademik matakuliah 

yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan melalui pengumuman yang 

ditandatangani oleh Kajur/Sekjur JTEUB ataupun informasi melalui sistem SINERGI. 

6. Menyediakan dokumen KRS-01 yang diperlukan oleh mahasiwa. 

7. Menyediakan dan memberikan dokumen KHS-01 kepada mahasiswa. 

8. Menyimpan formulir KRS-01 yang telah ditandatangani oleh mahasiswa dan Dosen 

Penasehat Akademik yang bersangkutan. 

9. Menyimpan Surat Keputusan Kajur/Sekjur berkenaan dengan dosen perwalian untuk 

mahasiswa baru.  

10. Menyediakan dan memberikan fotokopi dokumen KRS-01 untuk semua mahasiswa 

perwalian kepada Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan. 

Dosen Penasehat Akademik 

Mekanisme dan prosedur yang dijalani oleh Dosen Penasehat Akademik adalah: 

1. Memberikan saran/pertimbangan akademik kepada mahasiswa untuk mata kuliah dan 

praktikum yang akan diambil oleh mahasiswa sesuai dengan matakuliah dan praktikum 

yang ditawarkan pada semester tersebut, 



 

2. Mengecek kesesuaian jumlah matakuliah yang diambil dengan indek prestasi (IP) pada 

semester sebelumnya ataupun indek prestasi kumulatif (IPK) sesuai dengan peraturan 

pada buku Pedoman Fakultas Teknik Universitas Brawijaya,  

3. Menandatangani fomulir KRS-01 sebagai bentuk persetujuan terhadap matakuliah yang 

akan diambil oleh mahasiswa. 

4. Memvalidasi isian sistem SINERGI yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan 

formulir KRS-01. 

Ketua/Sekretaris Jurusan 

Mekanisme dan prosedur yang dilakukan oleh Ketua/Sekretaris Jurusan adalah: 

1. Menentukan dan menetapkan perwalian untuk mahasiswa baru, mahasiswa pindahan 

dan mahasiswa alih jenjang. 

2. Mengajukan daftar nama mahasiswa dan Dosen Penasehat Akademik yang terlibat 

kepada Dekan Fakultas Teknik untuk disahkan dalam Surat Keputusan Dekan. 

3. Memasukkan, memvalidasi dan memutakhirkan sistem SINERGI sesuai dengan surat 

keputusan perwalian bagi mahasiswa baru, mahasiswa pindahan dan mahasiswa alih 

jenjang. 

4. Menentukan jumah sistem kredit semester (SKS) dan matakuliah yang akan ditawarkan 

pada semester tersebut dan menyerahkannya kepada Dosen Penasehat Akademik 

dengan dibantu oleh Kaur Akademik   

5. Menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi antara Dosen Penasehat Akademik 

dan mahasiswa. 

Dekan Fakultas Teknik 

Mekanisme dan prosedur yang dilakukan oleh Dekan Fakultas Teknik adalah: 

1. Membuat Surat Keputusan Dekan tentang perwalian dan menandatangani surat 

keputusan tersebut. 

Prosedur Penyelesaian KRS 

Prosedur penyelesaian KRS adalah sebagai berikut: 

1. Sekjur/Kajur dibantu oleh Kaur Akademik Jurusan menentukan dan menetapkan daftar 

mahasiswa dan Dosen Penasehat Akademik dan mengajukannya kepada Dekan 

Fakultas Teknik untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan untuk mahasiswa 

mahasiswa baru, mahasiswa pindahan dan mahasiswa alih jenjang.  



 

2. Sekjur/Kajur dibantu oleh Kaur Akademik Jurusan menentukan dan menetapkan daftar 

matakuliah dan praktikum yang akan ditawarkan pada semester tersebut dan 

meinformasikannya kepada Dosen Penasehat Akademik dan mahasiswa baik melalui 

pengumuman, surat tertulis ataupun melalui sistem SINERGI. 

3. Sekjur/Kajur dibantu oleh Kaur Akademik Jurusan memasukkan dan memutakhirkan 

sistem SINERGI untuk perwalian, jumlah SKS dan matakuliah yang ditawarkan pada 

semester tersebut. 

4. Kaur Akademik Jurusan menerbitkan KHS-01 ataupun KHS-02 yang tersedia dalam 

sistem SINERGI yang berisi tentang informasi jumlah IP dan IPK yang didapatkan 

oleh mahasiswa lama pada semester sebelumnya sebagai pertimbangan mahasiswa dan 

Dosen Penasehat Akademik untuk penyusunan KRS mahasiswa pada semerter tersebut. 

5. Mahasiswa lama (mahasiswa regular yang pada tahun kedua dan seterusnya, 

mahasiswa pindahan, dan mahasiswa alih jenjang) mengisi formulir KRS-01 sesuai 

dengan matakuliah ataupun praktikum yang ditawarkan pada semester tersebut. 

6. Mahasiswa lama mengisi formulir KRS-01 dengan jumlah maksimum SKS sesuai 

dengan IP pada semester sebelumnya atau IPK sebagaimana tercantum dalam buku 

Pedoman Fakultas Tenik Universitas Brawijaya. 

7. Mahasiswa mengkonsultasikan dan meminta pengesahan Dosen Penasehat Akademik 

untuk jumlah SKS dan matakuliah ataupun praktikum yang telah diisi pada formulir 

KRS-01. 

8. Mahasiswa dan Dosen Penasehat Akademik menandatangani formulir KRS-01 sebagai 

bentuk persetujuan tentang jumlah SKS dan matakuliah ataupun praktikumyang akan 

diambil oleh mahasiswa pada semester tersebut. 

9. Mahasiswa menyerahkan formulir KRS-01 kepada Kaur Akademik Jurusan dengan 

telah menyimpan fotokopinya sebagai arsip.  

10. Kaur Akademik Jurusan menyimpan dan memfotokopi formulir yang telah 

ditandatangani oleh mahasiswa dan Dosen Penasehat Akademik  dan menyerahkan 

kepada Dosen Penasehat Akademik sebagai dokumen kontrol dan validasi oleh Dosen 

Penasehat Akademik pada sistem SINERGI.  

11. Mahasiswa mengisi dan memutakhirkan sistem SINERGI sesuai dengan isian pada 

formulir KRS-01. 

12. Dosen Penasehat Akademik melakukan validasi kesesuaian antara formulir KRS-01 

dengan isian pada sistem SINERGI. 



 

13. Mahasiswa dapat melakukan pencetakan KRS-02 apabila sistem SINERGI telah 

tervalidasi oleh Dosen Penasehat Akademik dan apabila tidak, maka mahasiswa 

mengulangi langkah ke-11 dan berkonsultasi dengan Dosen Penasehat Akademik 

sebagai bentuk pengesahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mahasiswa Kaur Akademik Dosen Penasehat Akademik Kajur/Sekjur & Dekan FT

PROSEDUR PENGISIAN KRS

Catatan:

1) MHS baru: mahasiswa yang belum pernah menempuh program studi/bukan mahasiswa pindahan yang masih pada tahun pertama (PDFT-UB Pasal 5 ayat 3)

2) MHS lama: mahasiswa regular yang pada semester 3 atau lebih, mahasiswa pindahan, atau mahasiswa alih jenjang

Status MHS

KRS mahasiswa

1

Kode: 00604 07005

Tidak 

MHS baru1)?

1. Menentukan dan Menetapkan 
Surat Keputusan Perwalian 
melalui Dekan FT

2. Menentukan dan menetapkan 
jumlah SKS dan matakuliah 
yang ditawarkan pada 
semester 1 dan 2 (18-20sks)

Ya 

1. Menerima SK perwalian
2. Menandatangani KRS 

mahasiswa baru 2

1. Menyimpan SK perwalian 
2. Menyimpan KRS mahasiswa baru 

yang telah ditanda-tangani dosen wali
3. Mengisi dan memutakhirkan sistem 

SINERGI berkaitan dengan Perwalian 
dan matakuliah yang ditawarkan

3

1. Menyediakan KHS-01 untuk 
semester sebelumnya

2. Menyediakan KHS-02 hasil cetakan 
SINERGI

3. Menyediakan Formulir KRS-01

Mahasiswa Lama2)

1. Menerima KHS-01 
2. Mengisi formulir KRS-01 

sesuai dengan matakuliah 
yang ditawarkan dan 
syarat-syarat

1. Konsultasi Matakuliah
2. Mengesahkan Formulir KRS-01

4

5

6

Mengisi dan memutakhirkan 
sistem SINERGI sesuai 
dengan KRS-01 

Memvalidasi isian Mhs dalam 
sistem SINERGI dengan KRS-01

Valid?
Ya Tidak 

7

8
9

10



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


