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PENGUMVn{AN

Nomor

ffi.ol1a19

Kami beritahukan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Univ.Andalas, bahwa Fakultas
Ilmu Budaya Universitas Andalas akan menyelengarakan Program Transfer Kredit (Credit
Earning) pada dua Universitas yakni: l). Universitas Hasanuddin-Makasar dan 2).
Universitas Udayana-Bali pada Semester Ganjil 2019/2020 dengan persyaratan sebagai
berikut:
1. Sudah duduk pada semester 5 S/d 6
2. Indek Prestesi Akademik Komulatif (IPK) minimal 3.00
3. Mengajukan surat permohonan ke Dekan FIB
4. Membuat surat pemyataan tujuan (Universitas tujuan program Credtt Earning)
5. Membuat surat pernyataan kesangkupan orang tua menangung biaya selama kegiatan

program Credit Earning
6. Surat kesediaan mematuhi peraturan Universitas tujuan program Credtt Earning
7. Membuat curiculum vitae
8. Blangko poin nomor 3 s/d7 dapat diarnbil pada bagian akademik dan kemahasiswan dan

Jurusan masing-masing.

Mahasiswa yang berminat untuk mengikuti program Transfer Kredit (Credit Earning) dapat

mendaftar pada sub bagian akademik dan kemahasiswaan semejak pengumaman ini
dikeluarkan.

Demikianlah pengumuman disarnpaikan, atas perhatian dan keikutsertaanya kami ucapkan
terima kasih.

Wakil Dekan I,

[or. ferdinal, M.A.
'

NtP I 96607 09 t99zo3 tooz

Hal: Permohonan Mengikuti Program Transfer Kredit
(Credit Earning) Dalam Negeri Tahun 2019

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas
Padang

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

Nim

:

Jurusan:

ini mengajukan permohonan mengikuti Program Transfer Kredit (Credit Earning) Dalam
Negeri Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Semester Ganjil T.A20lgl2020 pada:
dengan

Jurusan/Program

:

Fakultas

:

Universitas

:

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak
diucapkan terima kasih.
Yang memohon

(.....

.)

Nim.

MengetahuiAvlenyetuj ui

Ketua Jurusan

(

Nip.

:

Dosen Penasehat Akademik

.)

(

Nip

)

I

CURRICULUM WTAE
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2
J

4
5

6

7
8

9

t0

Nama
(dengan gelar)
Jenis Kelamin
NIMA{IK/Identitas
dan
Lahir
E-mail
Nomor
HP
AlamatRumah
Jurusan/ Pro
Studi
Alamat kantor insiitusi
Nomor Tel ./Faks.

SLTA
Nama Sekolah/ PT

S-

FIB Universitas Andalas

Ilmu
Tahun Masuk- Lulus
Judul
Tulis/
Nama

ri

I

)

1

2

3

.j
1

2

..1,

: :.,:,.j;i..:"..:;j:rri

F.

No

Ka

Buku

Judul Buku

Tahun

I

Jurnlah
Halaman

Penerbit

2

No

'Tahun
Nama organisasi

Jabatan

I

Nama Ketua

2

Tingkat,Penguasaau-

---...-.-

{pasarMahir)

1

Prestasi yang- diperoleh

2

I
2

semua data yang saya isikan dan tercantum
dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungiawabkan secara hutum.
Apabila di kemudian ha.i-ternyut dijumpai
ketidaksesuaian dengan
kenyataan, ruyu

,*ggrp

menerima resikonya.

Demikian biodata
buat.-dengan sebenarnya ,ntuk memenuhi
salah satu persyaratan
ini peserta
dalam pengajuan sebagai
dit (Zrra;t E*nrhg) tahun 201g.

lra

pr;;; T;rf*t;

Padang
Yang menyatakan,

( ..............,..r.,..,..,......
)

SURAT PERNYATAAN TUIUAN

1.

2.

Identitas Diri

a.
b.
c.

Nama
NIM
Program studi

Deskripsi Diri

Deskripsikan diri Anda: latar belakang pendidikan sebelumnya, visi
atau cita-cita,
bakat, minat, keluarga, dan aspek rainny4 yang mendorong Anda
mengikuti program
Transfer Kredit (credit Earning) danmemilih universitas tujuan.
3.

Deskripsi Tujuan dan Harapan

Deskripsikan tujuan Anda mengikuti Program Transfer Kredit (Credit
Earning).
Deskripsikan juga harapan yang ingin Anda raih melalui program
Transfer Kredit
(Credit Earning) ini.

4.

Deskripsi Target Capaian
Deskripsikan target capaian
dalam mengikuti Program Transfer Kredit (Credit
Earning) ini. Deskripsikan
(output) yang ingin Anda hasilkan selama mengikuri
Program Transfer
(Credit Earntng) ini. Des}<ripsikan pula target Anda
menyelesaikan stu
setelah mengikuti Program Transfer Kre dit (Credit Earning)
ini.

Padang,
Penulis,

............2019

Contoh Surat pernyataan Tujuan
salah satu persyaratanyang harus diunggah
untuk rnelengkapi

Kredit fcredit Earningj FIE unand ,air?r, rurrt prrny"l"rri form pendaftaran program Transfer
rujuan. surat ini berisikan motivasi
peserta untuk mengikuti program
transfer kredit di'universitas tujuan. surat ini
menjelaskan
aspek-aspek apa saja ynng meirbuat peserta
ingin melanjuttrn p.endidikan di program studi
yang
mereka pilih dan mengapi yang bersangkutan
merasa .o.-ok di universitas yang dipilih tersebut
contoh: Terlampir adalah salah satu contoh
surat pernyataan Tujuan yang dikeluarkan

oleh
pascasarjana ITB' Peserta Program
Transfer Kredit FIBUA uisa merrgituti format surat
dari contoh
tersebut dan menyesuaikan isinya dengan
mata kuliah, proJi, du, fakultas yang akan
dituju. Diakhir
surat peserta menuliskan kota, tanggar, penuris,

t na" irrg.,

Jun

,".n,

lengkap.

Seiak sMA saya berpikir bahwa pariwisata
di Indonesia

itu sangat berpotensi dan mampu bersaing
dengan Negara lain' Lalu penaiaitan
di
strata r ..*u".i iaya gamb".r, turrgt rp mengenai
pariwisata di Indonesia ma-lrpun
Internasional, Tak tertritlng
lumlahnya jika ingin dihitung satu
persatu hal'hal apa sajayanglis,
menjadikanl-;;S.iil;iungi
suaru tempat karena banyak hal
yang khas dari suatu objek-daeratr
tr4uan wisata.-Dalari R.n.ur" Kerja pemerintah, pariwisata
menjadi salah satu dari 5 prioritas.pembangun^"
" -' Hal itu menunjukkan pariwisata
-ioiz.
merupakan hal yang penung untuk *"*uungr;
N'"d;.
Dalam pariwisata terkenal sebutan
3A(Atraksj, A}<sesibilitas, Amenitas) sebagai
aspek-aspek yang
berpengaruh penting bagi perkem;;il, pariwisata.
sesuai dengan program rtuar yrrg saya pilih
saat s1' saya mendapat ilmu tentang
J.n"nit , dari

Program Magister perencanaan KJpariwisataan, segi t"o.i aJn;rg. p".rGn o"ngr' mengikuti
.rfi u"rrirt unturi mendalami aspek-aspek
mendalami amenita' ,"."." t"uir'i""r rrei,

-.;i;;il",iltuno, irmu saya di

ilffiHTnfi$asuk

Amanitas sebagai salah sani aspek
Fenfing ail bi.rang Bariwisaui.
diperhatikan' Karena amenitas *rrr.rk,rp
Jenruriya in.njadi har yang
iasilitas-fasfiirir yang diburuhkan
wisatawan disaat
mengunjungi suatu objek daerah tujuanwisata seperti hoter, restoran, tempat hiburan,
dan
sebagainya' Pernasalairan yang savladalah
puJ,
sumber
rlaya
minusia
ijt
btiiang
pariwisata' karena dari manusiuryu
l1nau
sendiri maka akan'i"ru"nt t citra pariwisata
dari sebuah
daerah.

saya berniat

untuk
.melanjutkan pendidikan ke- ieniang _magister dengan prograrn studi
perencanaan Keoariwisataan
di Institut Teknologi b;ri;; dengan harapan bisa berkontribusi
Iebih untuk pariwisata.Indonesia
ffi ,"bun"*!" ;;G;f3..potensi bersaing di tingkar dunia.
saya pun berencana untuk uerr<rriisuulaty.*q.*r;
t;;g;r*pu untuk menyebarkan 1mu-ilmu
pariwisata untuk turur mencerdaskan
SD"M ai biaang pJr;;;L.

Padang,

Penulis,

t

..1

SURAT PERNYATAA}I
KESANGGIJPAN ORANG TUA MBNANGGUNG BIAYA PENDIDIKAN SELAI{A
MENGIKUTI PROGRAM TRANSFBTT KREDIT DI UNI\TEI{SITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama
Pekerjaan

Nomor Telp/IIP
AiamatRumah

adalah orang tua/wali dari peserta Program Transfer Kredit (Credit
Eaming) Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Andalas.
Nama (Mahasiswa)
Jurusan di

FIBUA

Universitas Tujuan

:

1. Fakultas

IlmuBudayaUniversitas Udayana

hogram Studi.........
2.Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin
Program Studi.........
Dengan ini menyatakan bahwa apabila anak saya di atas lulus,
saya bersedia menanggung seluruh biaya
pendidikan selama mengikuti Program Transfer Kre dit (Creadit
Earntng) diUniversitas tujuan.

Demikian surat p€rnyataan ini saya buat dengan sebenamya, penuh kesadaran
dan rasa tanggung jawab
serta tidak ada paksaan dari pihak mana pun.

Padang

........20

Yang membuat pemyataan
Orang Tua,/Wali,
Materai 6.000

(

.)

SURAT PERI\YATAAI\
KESEDIAAN MENTAATI PERATURAN AKADEMIK YANG BERLAKU DI FAI(ULTAS
ILMU BUDAYA UNTYERSITAS ..........

Saya yang bertanda tangan di bawah

ini

Nama
TempaUTgl Lahir
Jenis Kelamin

NIM
FakultaslProdi

: 1. Laki-laki
: ..............
: ..............

2. Perempuan

A.lamatRumah

Desa./I(elurahan

Kab/I(ota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa

:

di

Ilmu Budaya

1.

Bersedia mentaati peraturan akademik yang berlaku

2.

Bersedia menerima hukuman ringan, sedang maupun bera!

3,

terhadap peraturan akademik yang berlaku di Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Bersedia menjaleni test urine pada qaat dibutul.rkan,

Fakultas

jika

Universitas

saya melakukan pelanggaran

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila temyata di kemudian hari saya
melanggar isi pemyataan ini saya bersedia menerima tindakan dan sanksi sesuai denBan ketenfuan yang
berlaku di Fakultas Ilmu Budaya Universitas

Padang,

20...

Yang membuat pemyataan
Materai 6.000

(

..',..'.')
Nama dan tanda tangan

