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Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Sekretans Jenderal Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
(PIP) dan merujuk pada surat Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan nomor 00261J5/BP/2021
tentang pemberitahuan pengajuan pencairan KIP Kuliah/Bidikmisi on going dan pengajuan
bantuan UKT/SPP mahasiswa pada Semester Genap 202012021, serta memperhatikan surat
Sekretaris Jenderal Kemendikbud nomor 678l6lAlBP 12020 tentang pemberitahuan pembayaran
selisih bantuan UKT/SPP bagi mahasiswa penerima bantuan UKT/SPP tahun akademik 202012021,
maka Universitas Negeri Surabaya akan mengusulkan penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa
Semester Genap 202012021.

Adapun ketentuan usulan bantuan UKT/SPP mahasiswa Semester Genap 2O2Ol202l Universitas
Negeri Surabaya adalah sebagai berikut:
l. Penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa adalah mahasiswa aktif Unesa jenjang Diploma Tiga

(D3), Sarjana Terapan (D4), dan Saqana (Sl). Mahasiswa yang dimaksud dalam persyaratan ini
adalah mahasiswa penerima bantuan UKTiSPP Semester Gasal 202012o021 yang belum
dinyatakan lulus kuliah dan memenuhi p€rsyaratan sesuai Perahfan Sekjen Kemendikbud RI
Nomor l2 Tahun 2020. Apabila karena sesuatu hal berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan tidak
layak, maka kuota dapat dialihkan pada calon penerima baru bantuan UKT/SPP mahasiswa.

2. Mahasiswa aktif yang akan menj alani perkuliahan Semester Gerap 2020/2021dan belum habis
masa studi.

3. Persyaratan penerima sebagai berikut:
a. Mahasiswa yang orangtua./wali/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial

karena terdampak pandemi covid- 19 dan tidak sanggup membayar UKT/SPP Semester
Genap Tahun Akademlk 2020/2021 dengan persyaratan sebagai berikut:
1) Prioritas pada mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH),

keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau mahasis*-a dari keluarga
dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp 4.000.000,00 (empat
juta rupiah) atau jika dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp 750.000,00 (tgult
rarus lima puluh ribu rupiah) per anggota keluarga. Melampirkan bukti PKH/KKS (iika
mempunyai);

2) Menyerahkan surat keterangan terdampak Covid 19 dengan menyebutkan dampak yang

dialami yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan sesuai tempat tinggal, atau

keterangan dari instansi terkait, atau keterangan PHK;
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3) Mahasiswa membuat surat pemyataan bahwa orangtua/wali/penanggung biaya k'uliah
mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi covid-19;

4) Melampirkan fotokopi/scan kamr keluarga;
5) Persyaratan poin 2 dan 3 adalah surat baru (bukan surat Semester Gasal 2020l2OZl).

b. Tidak sedang menerima Bidikmisi/KlPK atau program beasiswa lainnya yang berasal dari
APBN/APBD yang membiayai UKT/SPP baik secara penuh atau sebagian.

c. Mengajukan surat permohonan yang diurjukan kepada Rekor Universitas Negeri Surabaya
sesuai format terlampir.

4. Bentuk bantuan UKT/SPP mahasiswa Semester Genap 202012021 adalah skema program KIP
Kuliah yang memberikan bantuan UKT/SPP kepada mahasiswa terdampak Covid- l9:
a. Bantuan UKT/SPP mahasiswa hanya diberikan untuk pembayaran UKT/SPP I (satu)

semester yaitu Semester Genap Tahun Akademik 2O2O/2021;
b. Baltuan UKT/SPP mahasiswa diberikan dalam bentuk pembayaran UKT/SPP dI cosr dengan

besaran maksimal sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat rafits ribu rupiah);
c. Dalam hal terdapat selisih kurang, yaitu besaran bantuan UKT/SPP mahasiswa maksimal

lebih kecil dibanding dengan biaya UKT/SPP yang berlaku maka selisih tersebut tetap
dibayarkan oleh mahasiswa.

d. Besaran biaya UKT/SPP mahasiswa pada semester selanjutnya adalah sesuai besaran
UKT/SPP awal.

5. Pengusulan calon penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa dilakukan kolektif Unesa, dengan
tahapan pelaksanaan sebagai berikut:
a. Pengumuman dan sosialisasi kepada mahasiswa;
b. Pendaftaran calon penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa di fakultas;
c. Seleksi dan verifikasi sesuai persyaratan penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa;
d. Pengusulan penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa dad fakultas ke universitas;
e. Pengusulan calon penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa melalui sistem KIP Kuliah
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i9! ) oleh Operator KIP Kuliah Unesa;
f. Jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

Kegiatan Waktu

I Penzumuman dan sosialisasi progam 2O Jauauai 2021

Pendaft aran calon peserta 20 sd. 25 Januari 2021

4 Venfikasi dan seleksi di fakultas 25 sd. 26 Januari 2021

5 Pengiriman usulan dari fakultas ke universitas 27 Januari 2021

6 Penetapan calon penerima bantuan 28 Januari 2021

7 Penzusulan ke laman SIM KIPK Kemdikbud 29 Jan:ari 2021

6. Mekanisme pendaftaran
a. Mahasiswa penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa Semester Gasal2O20l2OZl mengusulkan

kembali bantuan UKT/SPP mahasiswa untuk Semester Genap 202012021 dengan

melengkapi berkas persyaratan sebagaimana disebutkan poin 3;
b. Mahasiswa mendaftar ke fakultas masing-masing dengan menyerahkan berkas persyaratan

secara online. Tala cara pengumpulan berkas persyaratan diatur oleh fakultas masing-

masing.
c. Fakultas melakukan verifikasi berkas dan seleksi kelayakan;
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7. Apabila setelah proses penetapan penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa ditemukan data yang
tidak valid yang diberikan mahasiswa, maka akan dilakukan pembatalan penetapan penerima

bagi mahasiswa bersangkutan dan mahasiswa yang dibatalkan wajib membayar UKT sesuai

ketentuan.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a

urhasan, M.Kes G
04291990021001Tembusan;

l. Wakil Rektor selingkung Unesa
2. Kepala BAKPK Unesa
3. Kepala BUK Unesa
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Formulir l

Hal : Permohonan bantuan UKT/SPP Mahasiswa
Program Kemdikbud

Yth. Rektor Universitas Negeri Surabaya
Di Surabaya

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :

NIM :

Prodi :

FaL:ultas :

Mengajukan permohonan bantuan UKTiSPP mahasiswa program Kemendikbud RI dikarenakan
orang tua/wali terdampak covid-19 secara finansial sehingga tidak dapat membayar UKT/SPP pada

Semester Genap 2O2O 12021.

Saya lampirkan persyaratan sebagai berikut:
l. Surat Keterangan terdampak Covid- 19 dari Kepala Desa/I(elurahan
2. Surat Pernyataan
3. Surat keterangan PHK (apabila ada)
4. Kartu PKHiKKS (apabila ada)
5. Kartu keluarga

Demikian permohonan Saya, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini disampaikan tenma
kasih.

,2021
Hormat Saya,
Pemohon,

NIM

www.unesa.ac-id | " Qrowing with character"



Formulir 2

SURAT PERNYATAAN
CALON PENERIMA BANTUAN UKT/SPP MAHASISWA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama :

NIM :

NIK sesuai KK/KTP :

Jurusan/Program Studi :

Alamat :

No. HP :

Besaran UKT t) :

Pekerjaan orang tua :

Pendapatan gabungan

orang hra / bulan :

Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan : ....... Orang

Dengan ini menyatakan bahwa:

l. Orang tua/wali tidak dapat membayar UKT/SPP Semester Genap 202012021 dikarenakan

terdampak pandemi covid-l9 yaitu ............ **).
2. Data Saya benar adanya, apabila dikemudian hari data yang Saya sampaikan tidak benar dan

tidak sesuai, maka Saya siap diberikan sanksi pembatalan bantuan UKT mahasiswa atau sanlsi

lain yang berlaku di Unesa.

Demikian, suat pernyataan ini Saya buat dengan sebenamya untuk digunakan sebagaimana

mestinya.

........ z02l
Mengetahui
Orang tua/Wali Mahasiswa

Keterangan:
*) &isi besaran UKT yang selama ini dibayarkan
*") iliisi dengan dampak yang dialami

Yang menyatakan,

L[arerai 6001)
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