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Program Kredit
Transfer



❑ Transfer kredit merupakan salah satu program
yang merupakan bagian dari Kebijakan Kampus
Merdeka untuk memfasilitasi mahasiswa dalam
upaya menambah dan menguatkan kompetensi
melalui program studi lain atau perguruan tinggi
lain.

❑ Melalui transfer Kredit merupakan sebuah
mekanisme pengakuan beban kerja dan prestasi
serta pengakuan hasil proses pendidikan yang
dinyatakan dalam satuan kredit semester atau
ukuran lain untuk mencapai kompetensi
pembelajaran sesuai dengan kurikulum pada suatu
lembaga pendidikan tinggi dengan lembaga
pendidikan tinggi lainnya yang dapat dilakukan
antar-prodi yang sama atau yang berbeda.

Kredit Transfer



❑ Sejak tahun 2017, IsDB Project bertekad untuk
terus menyelenggarakan kegiatan Transfer Kredit,
yaitu kegiatan yang dimaksudkan untuk
memberikan kesempatan kepada para mahasiswa
dari Universitas Jember untuk mengikuti
perkuliahan yang relevan di perguruan tinggi
lainnya.

❑ Bersamaan dengan program nasional Merdeka
Belajar Kampus Merdeka, Program transfer kredit
yang pernah dilaksanakan sangat sinergis dengan
implementasi program tersebut meskipun
diperlukan beberapa penyesuaian dikarenakan
kondisi dan karakteristik program MBKM.

Kredit Transfer



Adanya Pandemi Covid-19 
menyebabkan Penyelenggaraan

Kredit Transfer 2021 dilaksanakan
secara daring. 

Kecuali Kredit Transfer Skim 
penelitian dan Magang akan

dilaksanakan secara luring (harus
mendapatkan ijin dari univ. asal dan 

univ. tujuan)

“
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Persyaratan



1. Program Transfer Kredit adalah program pertukaran mahasiswa secara daring atau luring ke
perguruan tinggi yang mitra dalam payung kerjasama Universitas Jember khususnya dalam
Proyek 4 in 1, IsDB untuk memperoleh pengakuan kredit matakuliah dari program studi
mitra

2. Program studi pengusul telah memiliki legalitas kerjasama dengan program studi tujuan
pelaksanaan transfer kredit khususnya dalam hal transfer kredit.

3. Jumlah kredit yang diambil oleh mahasiswa yang diusulkan oleh program studi tidak kurang
dari 10 sks;

4. Program studi wajib membuat, melakukan equivalensi, dan mengakui terhadap mata kuliah
transfer kredit (Pengalihan Angka Kredit) yang diambil oleh mahasiswa

5. Pengalihan Angka Kredit dan Pemerolehan Angka Kredit melalui perkuliahan dapat
dilakukan pada pada Prodi yang sama atau sejenis di luar UNEJ atau pada Prodi yang 
berbeda di luar UNEJ

6. Program studi pengusul terakreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Program studi penerima memiliki status akreditasi yang setara atau lebih tinggi

Pesyaratan Program Studi
Pengusul dan yang dituju



1. Mahasiswa aktif pada semester 4 atau 6 pada saat mendaftar;
2. Belum terdaftar sebagai penerima program transfer kredit yang 

dibiayai melalui program sejenis;
3. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00;
4. Terdaftar sebagai peserta transfer kredit mandiri;
5. Jumlah SKS yang akan diambil sesuai dengan beban SKS yang 

ditentukan oleh Program Studi;
6. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik pada perguruan tinggi

pengirim;
7. Diketahui dan disetujui oleh program studi.

Pesyaratan Mahasiswa



1. PIU-IsDB menawarkan penerimaan dan pendaftaran program 
transfer kredit

2. Mahasiswa berkoordinasi dengan prodi untuk mengikuti
program transfer kredit mandiri;

3. Mahasiswa mendaftar melalui link pendaftaran yang disediakan
oleh IsDB dengan mengisikan surat pernyataan yang disetujui
oleh ketua Program Studi;

4. Mahasiswa mengirimkan dokumen kelengkapan ke PIU-IsDB atas
sepengetahuan Program Studi

5. IsDB melakukan seleksi dan penetapan peserta kredit transfer

TAHAPAN PENDAFTARAN
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Fasilitas



Skim Daring:

Mahasiswa akan memperoleh Hibah
Transfer Kredit kuliah daring sebesar

Rp. 800.000,- per semester untuk
bantuan biaya data internet 

Skim Luring:

Bantuan pelaksanaan program transfer 
kredit diberikan sebesar Rp. 3.000.000,-

per semester ditambah dengan biaya
transportasi darat PP (maksimal 1 juta)

“



04
You could enter a subtitle here if you need it

Kelengkapan
Dokumen



1 Mengisi link Form pendaftaran

2 CV (dilengkapi dengan kegiatan
organisasi, prestasi

akademik/non akademik

3 KTM

4 Transkrip Nilai

KelengkapanDokumen

4 KRS dan Formulir daftar mata
kuliah yang akan diambil

5 Surat Pernyataan Peserta dengan
mengetahui KPS



Pendaftaran terakhir adalah tanggal
27 Juni 2021 Pkl. 14.00 WIB melalui

link pendaftaran

“



Jika jumlah pendaftar melebihi
kuota IsDB, maka tidak semua

diakomodasi, Oleh karena itu akan

ada proses SELEKSI

Peserta yang Lolos seleksi akan
diumumkan melalui Website atau

melalui KPS masing-masing

“



TERIMA KASIH


