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Form Pengajuan Transfer Kredit 
yang sudah diisi, Daftar Nilai 

Semester, Silabus Mata Kuliah 
yang akan ditransfer dan sudah 
ditandatangani oleh mahasiswa

MULAI
Membuat pengajuan 

transfer kredit

Form yang sudah diisi disampaikan 
kepada Penasehat Akademik untuk 

dimintakan pertimbangan dan 
verifikasi 

Form Pengajuan Transfer Kredit 
yang sudah diisi, Daftar Nilai 

Semester, Silabus Mata Kuliah 
yang akan ditransfer

Mengambil, mengisi dan 
menandatangani form pengajuan 

transfer kredit yang diambil di 
sekretariat akademik Penasehat Akademik melalukan 

verifikasi prasyarat transfer kredit:
- nilai yang ditransfer diperoleh 
paling lama 5 tahun sebelumnya 
(SK Rektor)
- asal universitas lain di Indonesia: 
universitas dan prodi terakreditasi 
(SK Rektor) 

Form Pengajuan Transfer Kredit 
yang sudah diverifikasi dan 

ditandatangani oleh Penasehat 
Akademik

Penasehat Akademik 
memberikan form permohonan 

transfer kredit yang telah 
diverifikasi dan di tandatangani 

oleh Pembimbing Akademik 
kepada mahasiswaForm Pengajuan Transfer Kredit 

yang sudah diverifikasi dan 
ditandatangani oleh Penasehat 

Akademik

Mahasiswa menyerahkan form 
permohonan transfer kredit yang 

telah diverifikasi dan di 
tandatangani oleh Penasehat 
Akademik kepada sekretariat 

akademik

Mahasiswa menerima form 
permohonan transfer kredit yang 

telah diverifikasi dan di 
tandatangani oleh Penasehat 

Akademik 

Form Pengajuan 
Transfer Kredit yang 

sudah diverifikasi dan 
ditandatangani oleh 

Penasehat Akademik/, 
Daftar Nilai Semester, 

Silabus Mata Kuliah 
yang akan ditransfer

Sekretariat Akademik 
menerima form 

permohonan transfer 
kredit yang telah 
diverifikasi dan di 
tandatangani oleh 

Penasehat Akademik 

Sekretariat Akademik 
menyerahkan form 

permohonan transfer 
kredit yang telah 
diverifikasi dan di 
tandatangani oleh 

Penasehat Akademik  
kepada Kaprodi 

Form Pengajuan Transfer 
Kredit yang sudah 

diverifikasi dan 
ditandatangani oleh 

Penasehat Akademik, 
Daftar Nilai Semester, 

Silabus Mata Kuliah yang 
akan ditransfer

Kaprodi menerima form 
permohonan transfer 

kredit yang telah 
diverifikasi dan di 
tandatangani oleh 

Penasehat Akademik , 
Daftar Nilai Semester, 

Silabus Mata Kuliah 
yang akan ditransfer

Kaprodi mengecek dan 
memverifikasi kembali 
form permohonan 
transfer kredit yang telah 
diverifikasi dan di 
tandatangani oleh 
Penasehat Akademik :
- asal universitas luar 
negeri: nilai yang 
ditransfer minimal lulus, 
jumlah sks dan silabus 
tercakup (Fasilkom)
- internal UI: nilai yang 
ditransfer minimal B, 
jumlah sks dan silabus 
tercakupi (fasilkom)

Diizinkan/tidak 
transfer  mata kuliah

Wakil Dekan 1 
menerima form 

permohonan 
transfer kredit 

yang telah 
diverifikasi dan di 

tandatangani 
oleh Penasehat 
Akademik dan 
Kaprodi, Daftar 
Nilai Semester, 
Silabus Mata 

Kuliah yang akan 
ditransfer

Form Pengajuan Transfer 
Kredit yang sudah 

diverifikasi dan di setujui 
mata kuliah yang dapat 

ditransfer ditandatangani 
oleh Kaprodi

Ya

Form Pengajuan 
Transfer Kredit yang 

sudah diverifikasi dan 
tidak disetujuii oleh 

Kaprodi

Tidak

Form Pengajuan Transfer 
Kredit yang sudah 

diverifikasi dan tidak 
disetujuii oleh Kaprodi

Form Pengajuan 
Transfer Kredit yang 

sudah diverifikasi 
dan di setujui mata 
kuliah yang dapat 

ditransfer 
ditandatangani oleh 

Penasehat 
Akademik dan 

Kaprodi 

Wakil Dekan 1 
mereview kembali 
form permohonan 
transfer kredit dan 
menandatangani 
form jika sudah 
sesuai dengan 

aturan yang berlaku

Form Pengajuan 
Transfer Kredit yang 

sudah diverifikasi 
dan di setujui mata 
kuliah yang dapat 

ditransfer 
ditandatangani oleh 

Penasehat 
Akademik, Kaprodi 
dan Wakil Dekan 1 

Wakil Dekan 1 
memberikan form 

permohonan 
transfer kredit yang 

sudah 
ditandatangani 

kepada sekretariat 
akademik

Sekretariat akademik 
menerima form 

permohonan transfer 
kredit yang sudah 

ditandatangani oleh 
Penasehat Akademik, 

Kaprodi dan Wakil 
Dekan 1

Draft 
SK Transfer Kredit

Sekretariat akademik 
membuat Draft SK 

Transfer Kredit 
berdasarkan form 

permohonan transfer 
kredit yang sudah 

ditandatangani oleh 
Penasehat Akademik, 

Kaprodi dan Wakil 
Dekan 1

Draft 
SK Transfer Kredit

Kaprodi mereview 
Draft SK Transfer 
Kredit, jika sudah 

sesuai membubuhkan 
paraf

Draft 
SK Transfer Kredit 

yang sudah di paraf 
Kaprodi

Draft SK Transfer 
Kredit yang sudah di 

paraf Kaprodi 
kemudian diparaf 
Wakil Dekan 1 dan 

di tandatangani 
oleh Dekan

SK Transfer Kredit 
yang sudah diparaf 

Kaprodi, Wakil 
Dekan 1 dan di 

tandatangani oleh 
Dekan

SK Transfer Kredit

Salinan 
SK Transfer Kredit

proses di level fakultas 
SELESAI
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