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A. LATAR BELAKANG
Perguruan tinggi merupakan tempat menempa generasi muda. Selain itu,
perguruan tinggi juga tempat menghasilkan generasi muda yang berkulitas dan dituntut
untuk mempunyai wawasan serta mampu menjalin hubungan secara global. Hubungan
global yang dimaksud adalah kerjasama internasional perguruan tinggi dengan institusi
pendidikan tinggi luar negeri dalam segala bidang. Dalam rangka memfasilitasi
mahasiswa dengan perspektif global, perguruan tinggi diharapkan tidak hanya berupaya
menyediakan mereka dengan menggunakan bahasa asing sebagai sarana proses belajar,
menyediakan buku pelajaran dan memfasilitasi akses internet, mendatangkan pihak asing
ke lingkungan tempat belajarnya, tetapi juga diharapkan dapat memfasilitasi mereka
dengan kesempatan mendapat pengalaman langsung berinteraksi dengan mahasiswa dan
masyarakat di negara-negara lain.
Mahasiswa sebagai subjek pendidikan tinggi serta sebagai generasi penerus
bangsa memiliki peran penting dalam kegiatan internasionalisasi perguruan tinggi, tidak
hanya dalam bidang akademik tetapi juga bidang intelektual secara luas. Pengerjaan
proyek berskala internasional merupakan salah satu investasi besar bagi Negara Indonesia
karena dapat memperkenalkan kemampuan dari sumber daya manusianya khususnya di
kalangan mahasiswa. Hendaknya mahasiswa dapat digiring langsung ke lingkungan luar
untuk mempelajari tidak hanya pendidikan formalnya, namun juga berkesempatan
menemui lingkungan pergaulan baru, dengan budayanya, bahasa, dan sosial
kemasyarakatannya.
Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diluncurkan oleh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa
tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat
kebangsaan yang tinggi. MBKM memberikan hak kepada mahasiswa untuk mendapatkan
kesempatan belajar sampai dengan 3 (tiga) semester di luar program studi dan/atau
perguruan tinggi. Melalui kebijakan MBKM, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa
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untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensi di dunia nyata sesuai
dengan minat dan cita-cita.
UPT Layanan Internasional UNISNU Jepara, sebagai Unit Kerja yang ditunjuk
sebagai pelaksana utama kegiatan Internasional di perguruan tinggi, membentuk program
Annual Credit Transfer (ACT) sebagai salah satu wadah mobilitas mahasiswa untuk
mencapai misi peningkatan kuliatas lulusan, mengupayakan pengembangan kompetensi
dan wawasan mahasiswa. Selain itu, juga dapat mempererat jalinan kerjasama antar
lembaga pendidikan tinggi dengan Mitra luar negeri dalam rangka mengantisipasi
derasnya persaingan global dalam berbagai bidang. Program Annual Credit Transfer
merupakan program pembelajaran 1 (satu) semester di Universitas Mitra Luar Negeri
dengan mengambil jumlah kredit minimal 16 sks dan atau maksimal 20 sks yang diakui
oleh kedua perguruan tinggi diakhir masa studinya.
B. TUJUAN
Annual Credit Transfer (ACT) memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk
berinteraksi dengan mahasiswa dan masyarakat di luar negeri, khususnya di Negara
Brunei Darussalam. Dengan demikian, mahasiswa akan mendapatkan nilai tambah berupa
peningkatan hard skills dan soft skills, perluasan dan penguatan jejaring, kerja sama,
pemahaman sosial budaya dan internasionalisasi sistem pendidikan tinggi di Indonesia.
Selain itu dengan mengikuti program ini, mahasiswa dapat memperluas wawasan,
pengetahuan dan pengalaman dalam rangka meningkatan daya saing mahasiswa,
khususnya dengan perguruan tinggi luar negeri. Secara kelembagaaan, perubahan
paradigma dalam kualitas, jaringan, dan inovasi pendidikan akan menjadi hasil dari
pengalaman belajar dalam rangka pengembangan diri yang dapat memberikan kontribusi
positif terhadap pembangunan nasional serta daya saing bangsa di tingkat internasional
pada abad 21.
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C. KETENTUAN PROGRAM SELAMA PANDEMI COVID-19
Dalam pelaksanaan program Annual Credit Transfer (ACT) UNISNU Jepara
Tahun Akademik 2022/2023 peserta tetap menyesuaikan perkembangan pandemi Covid19. Terkait hal itu, maka akan terdapat kemungkinan yang perlu diperhatikan bersama,
bahwa:
1.

Rangkaian Pelaksanaan Program akan menerapkan Protokol Kesehatan.

2. Apabila peserta program belum dapat dimungkinkan untuk melakukan perjalanan
lintas Negara, dengan alasan keimigrasian, kesehatan dan keselamatan, maka
dimungkinkan program akan dilaksanakan secara daring/online.
3. Mahasiswa akan berangkat pada semester 3 (tiga), akhir tahun 2022.

D. UNIVERSITAS TUJUAN
Universitas tujuan Program Annual Credit Transfer Tahun akademik 2022/2023
akan disesuaikan dengan beberapa hal berikut:
1. Program Studi mahasiswa calon peserta program yang telah lolos seleksi tingkat
Universitas.
2. Peluang kerjasama yang dimiliki Universitas.
3. Mitra Kerjasama UNISNU (Univeristi Brunei Darussalam)
4. Penerimaan mahasiswa oleh Universitas Mitra Tujuan

E. SYARAT DAN KETENTUAN MAHASISWA
Persyaratan Mengikuti Seleksi Tingkat Universitas:
1. Mahasiswa tingkat 2 (Semester 3) pada saat ini dari semua Program Studi Regular 1
maupun Regular 2;
2. Memiliki IPK minimal 3.00;
3. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik dibuktikan dengan sertifikat
TOEFL ITP (550) atau IELTS (6.0);
4. Mendapat Izin dari Orang Tua dengan menandatangani “Surat Persetujuan Orang
Tua/Wali”.
5. Mahasiswa tidak memiliki penyakit Kronis, termasuk TBC.
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Persyaratan Mahasiswa Calon Peserta (setelah seleksi UNISNU):
1. Lolos seleksi tingkat Universitas;
2. Memiliki Score TOEFL ITP minimal 550 (Tes TOEFL ITP dilaksanakan oleh 3
mahasiswa yang telah lolos seleksi tingkat Universitas);
3. Diterima oleh Perguruan Tinggi Mitra;
4. Mendapat Izin Orang Tua/Wali;
5. Dalam keadaan sehat dengan bukti tes kesehatan (dengan kriteria tes tertentu).
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F. ALUR PELAKSANAAN PROGRAM
Alur Pelaksanaan program Annual Credit Transfer (ACT) 2022/2023
Penyebaran informasi seleksi tingkat univ.
(UPT Layanan Internasional menginfokan ke Prodi cc fakultas dan pegumuman
terbuka website sosial media.)

Pendaftaran Seleksi
(Mahasiswa mendaftar ke UPT LI melalui link pendaftaran, pengumpulan
dokumen, dan pengumuman tanggal seleksi melalui WAG/email.)

Pelaksanaan Seleksi
(Seleksi dilakukan luring/offline, mahasiswa membawa alat tulis yang
diperlukan, dan tes dilakukan dengan protokol kesehatan C-19)

Pengumuman hasil seleksi
(UPT LI mengumumkan hasil seleksi kepada Mahasiswa melalui WAG/ Email)

Pesiapan Dokumen Pemberangkatan
a. UPT LI koordinasi dengan Universitas Mitra
b. UPT LI menginformasikan kepada mahasiswa untuk:
Mengisi form pendaftaran (disediakan oleh univ mitra) dan Pemilihan MK
Membuat paspor dan SKCK Polda/ Polri
Melakukan tes kesehatan
Mempersiapkan asuransi kesehatan
Mengurus visa

Keberangkatan

Perkuliahan

Kepulangan.
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G. DOKUMEN PENDAFTARAN
Mahasiswa calon peserta program ACT UNISNU diharuskan melakukan
pendaftaran seleksi tingkat Universitas, dengan dokumen pendaftaran sebagai berikut:
1. Foto uk. 3x4 (soft dan hard foto), soft foto dikirim ke email oia@unisnu.ac.id;
2. KTM dan KTP Asli (soft dan hard copy);
3. CV mahasiswa (Berbahasa Inggris yang baik dan benar);
4. Transkrip Nilai (stemple fakultas dan foto tempel);
5. Lembar persetujuan Orang Tua (Terlampir);
Dokumen di atas dapat diserahkan dalam bentuk Soft/hard dokumen. Soft
Dokumen dapat dikirimkan ke email oia@unisnu.ac.id, sedangkan hard dokumen
diserahkan langsung ke UPT Layanan Internasional.
Kantor IO

: Gedung Rektorat Lantai 1

Contact Person

: Qonita Naylilhusna, S.S., M.Pd. (WA +62 83 815 2 666 11)
Rifki Nor Rifkan (WA +62 896 7587 7625)

H. KUOTA MAHASISWA
“Pendaftaran Program Annual Credit Transfer (ACT)” Tahun akademik
2022/2023 dibuka untuk mahasiswa UNISNU Jepara yang saat ini sedang menempuh
Semester 3 (tiga) dari seluruh program studi. Seluruh pendaftar yang masuk akan
mengikuti seleksi tingkat Universitas. Kemudian, dari jumlah tersebut, akan diambil 3
mahasiswa yang akan diberangkatkan menjadi peserta program Annual Credit Transfer
(ACT) Tahun akademik 2022/2023.
I. TIMELINE PROGRAM
No
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AGENDA

WAKTU

1

Pengumuman program

22 September 2022

2

Periode pendaftaran

23 September- 30 September 2022

3

Seleksi Administrasi

23 September- 30 September 2022

4

Seleksi mahasiswa Tingkat
Universitas

4 - 5 Oktober 2022

5

Pengumuman hasil Seleksi

10 Oktober 2022

6

Persiapan keberangkatan
mahasiswa

Oktober- November 2022

No

AGENDA

7

Keberangkatan Mahasiswa

8

Periode Pelaksanaan Perkuliahan

9

Monitor dan Evaluasi

10

Kepulangan Mahasiswa

WAKTU
Desember 2022
3 Januari- 21 Mei 2023
April 2023
Mei – Juni 2023

J. BIAYA PROGRAM
Komponen Pembiayaan Program Annual Kredit Transfer (ACT) Tahun akademik
2022/2023 akan diprioritaskan untuk mendapatkan pembiayaan full (Fully Funded) dari
lembaga penyelenggara Program dan apabila terdapat kemungkinan yang berbeda
sehingga tidak mendapatkan pembiayaan tersebut, maka skema biaya program, akan
bersifat Sharing (pembiayaan oleh UNISNU dan Mahasiswa).
Berikut adalah gambaran pembiayaan dengan skema sharing:
No URAIAN

Ya (Y)

Tidak

Sharing

100%

(T)

(S)

1

Pengantaran keberangkatan ke Bandara Semarang

Y

2

Penjemputan Kepulangan dari Bandara Semarang

Y

3

Biaya Akomodasi Program

Y

4

Tiket Pesawat PP

Y

5

Biaya Kuliah / Tuition Fee

Y

6

Biaya registrasi kuliah

Y

7

Pembebasan SPP tetap UNISNU di semester yang
ditinggalkan

Y

8

Biaya asuransi kesehatan

Y

9

Biaya cek kesehatan

Y

10

Biaya Visa

Y

11

Biaya Tes TOEFL

Y

12

Pengantaran Tes TOEFL, Pengambilan hasil Tes
TOEFL

50%
50%

T

13

Pengantaran Pembuatan Paspor dan Pengambilan Paspor

T

14

Biaya pembuatan paspor

T

15

Biaya hidup

T
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No URAIAN

Ya (Y)

Tidak

Sharing

100%

(T)

(S)

16

Pengurusan SKCK

T

17

Biaya Perjalanan Pengurusan Visa

T

Biaya yang tidak tercover oleh Universitas akan ditanggung mandiri oleh
mahasiswa sesuai dengan keterangan tabel diatas. Universitas akan menanggung biaya
penuh sebagaimana di kolom (Y) dan separuh biaya sebagaimana di kolom (S), dan
menyesuaikan catatan lainnya. Sedangkan mahasiswa akan menanggung biaya penuh
sebagaimana di kolom (T) dan separuh biaya di kolom (S).

K. PENUTUP
Demikian TOR ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan Program Annual Credit
Transfer (ACT) UNISNU Jepara Tahun akademik 2022/2023 serta dapat menjadi
panduan bagi mahasiswa calon peserta program.

Hormat Kami,

Tim Panitia Pelaksana
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