
 

PENGUMUMAN 
Nomor : 163/ITNY/WR.3/I/2021 

 

T e n t a n g : 

Bantuan UKT/SPP Mahasiswa Sebesar Rp 2.400.000,- 

Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA 

 

Syarat-Syarat Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa Semester Genap 2020/2021 

1. Mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan di semester 4, 6 dan/atau 8, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Mahasiswa aktif pada semester 4 dan 6 untuk program diploma tiga (D3) dan 

semester 4, 6 dan 8 untuk program sarjana (S1) serta sedang menjalankan 

perkuliahan semester genap tahun akademik 2020/2021. 

b. Mahasiswa membuat surat keterangan mahasiswa aktif (melalui Layanan BAU ITNY 

di https://linktr.ee/infoitny; waktu layanan dimulai tanggal 19 Januari 2021.  

c. Melampirkan  transkrip nilai akademik (keterangan: bantuan UKT/SPP). 

2. Mahasiswa yang orang tua/ penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena 

terdampak pandemi covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT/SPP semester genap 

tahun akademik 2020/2021 dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Prioritas pada mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), 

keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP); 

atau mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan kotor gabungan kedua orang tua/wali 

maksimal Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau jika dibagi jumlah anggota 

keluarga maksimal Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per anggota 

keluarga; 

b. Melampirkan Kartu Keluarga (KK); 

c. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

d. Melampirkan Surat Keterangan Penghasilan Gabungan Orang tua / Slip Gaji Bulan 

Desember 2020 (dibubuhi tandatangan dan cap dari jabatan berwenang/ Kepala 

Desa), (template surat dapat diunduh di https://kemahasiswaan.itny.ac.id/download).  

e. Melampirkan Kartu Indonesia Pintar/ Kartu Peserta Program Keluarga 

Harapan/Kartu Keluarga Sejahtera (bila ada); 

f. Melampirkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku; dan  

g. Mahasiswa membuat surat pernyataan bahwa orang tua/ wali/ penanggung biaya kuliah 

mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi covid-19. (template surat 

dapat diunduh seperti poin 2 d). 

3. Mahasiswa yang tidak sedang dibiayai oleh Program Bidikmisi/ KIP Kuliah atau program 

beasiswa lainnya yang membiayai UKT/SPP baik secara penuh atau sebagian, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

https://linktr.ee/infoitny
https://kemahasiswaan.itny.ac.id/download


 

a. Membuat surat keterangan bebas beasiswa (melalui layanan administrasi 

kemahasiswaan ITNY) tidak sebagai penerima Bidikmisi/ KIP Kuliah on going; waktu 

layanan mulai tanggal 19 Januari 2021. 

b. Membuat surat pernyataan bermaterai tidak sedang menerima beasiswa lain baik 

yang berasal dari APBN/APBD atau swasta yang telah membiayai UKT/SPP 

secara penuh/ sebagian (template surat dapat diunduh seperti poin 2 d) 

3. Mahasiswa membuat surat pernyataan diri sebagai calon penerima bantuan UKT/SPP maksimal 

sebesar Rp 2.400.000,- (template surat dapat diunduh seperti poin 2 d). 

4. Bagi mahasiswa yang lolos verifikasi akhir sebagai penerima bantuan UKT/SPP wajib 

mengumpulkan berkas asli (kecuali KTP, KK, KTM, KIP, Kartu PKH, dan KKS) secara 

langsung ke ruang kemahasiswaan lantai 2 Gedung Rektorat ITNY, Jalan Babarsari, 

Caturtunggal Depok Sleman, paling lambat Jum’at 12 Februari 2021 pukul 16.00 WIB. 

5. Mengikuti alur pelaksanaan seleksi penerimaan bantuan UKT/SPP Mahasiswa yang telah 

ditetapkan di bawah ini. Daftar segera di http://bit.ly/Daftar_UKT-SPP_2_ITNY 

 

Alur Pelaksanaan Bantuan UKT/SPP Mahasiswa Semester Genap TA. 2020/2021 ITNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ya 

Mulai 

Pengiriman berkas secara online ke alamat berikut: 

http://bit.ly/Daftar_UKT-SPP_2_ITNY 

Pengumpulan berkas sesuai syarat penerima bantuan 

Kelayakan  

berkas? 

Tidak 

Mahasiswa yang lolos syarat administrasi diumumkan 

melalui website https://kemahasiswaan.itny.ac.id/ 

Ya 

Data 

Valid? 

Tidak 

Mahasiswa yang lolos verifikasi akhir sebagai penerima 

bantuan diumumkan melalui website 

https://kemahasiswaan.itny.ac.id/ 

Selesai 

Tanggal Pelaksanaan 

 

 

16 – 26 Januari 2021 

 

 

 

19 – 28 Januari 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Januari 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 Februari 2021 

Ya 
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