


Lampiran II Tahapan dan ProsedurAdministrasi 

 

TAHAPAN DAN PROSEDUR ADMINISTRASI 

1. Melihat besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan dan Sumbangan Pengambangan 

Institusi (SPI) yang harus dibayar mulai tanggal 23 Agustus 2020 melalui laman: 

https://ukt.untidar.ac.id/. 

2. Melakukan aktifasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan dan Sumbangan 

Pengambangan Institusi (SPI) melalui laman: https://ukt.untidar.ac.id/.s 

3. Melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengambangan 

Institusi (SPI) di Bank BTN mulai tanggal 24 s.d.26 Agustus 2020 dengan 

menginformasikan Nama Calon Mahasiswa dan Nomor Pendaftaran SMJP atau 

SMUT. 

4. Melakukan registrasi online mulai tanggal 24 s.d.26 Agustus 2020melalui laman: 

https://ukt.untidar.ac.id/, dengan : 

a. mengunggah berkas berikut: 

(1) FotokopiIjasah SMA/SMK/MA/MAK/KejarPaket C atau yang sederajat, atau 

Surat Keterangan Tanda Lulus/SKTL (bagi yang belum mempunyai ijasah) yang 

telah dilegalisir oleh kepala sekolah atau pejabat yang berwenang. 

(2) Fotokopisertifikatakreditasisekolah yang telahdilegalisir oleh pejabat yang 

berwenang. 

(3) Fotokopirapor yang telahdilegalisir oleh kepalasekolah. 

(4) Fotodiridenganketentuansebagaiberikut: 

- Fotoberwarna 

- Background merah 

- Ukuran 4 x 6 cm (format jpg atau jpeg, maksimal 200 Kb.) 

- Menggunakan kemeja putih lengan panjang dan berdasi hitam panjang 

(bukankupu-kupu), khusus perempuan berkerudung menggunakan kerudung 

hitam, kemeja putih lengan panjang. 

(5) Memilih ukuran jas almamater 

Calon Mahasiswa memilih ukuran jas almamater sesuai dengan ukuran pada table 

dalam menu registrasi online. 

b. Mengunduh Kartu Tanda Mahasiswa Sementara dan Petunjuk Teknis Pengenalan 

Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru  (PKKMB) 

5. Melakukan pengisian borang sosial-ekonomi mulai tanggal 31 Agustuss.d. 30 September 

2020 melalui laman: https://ukt.untidar.ac.id/ dengan menggunakan Nomor 

Pendaftaran SMJP atau SMUT sebagai username dan Tanggal Lahir sebagai 

password. Adapun dokumen yang diunggah sebagai berikut: 

a. Fotokopi KTP orang tua dan calon mahasiswa yang dilegalisir oleh kepala 

desa/kelurahan setempat. 
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b. Surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh kepala desa/kelurahan setempat 

(jika alamat domisili dengan alamat di KTP berbeda). (form ada di 

lamanhttps://ukt.untidar.ac.id/) 

c. Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh kepala desa/kelurahan setempat. 

d. Surat pernyataan kebenaran isian Data Pokok Borang Uang Kuliah Tunggal (UKT) 

yang ditandatangani oleh Ketua RT setempat. (form ada di laman 

https://ukt.untidar.ac.id/) 

e. SPT Tahunan orang tua/wali (jika ada). 

f. Surat pernyataan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sudah dibayarkan tidak dapat 

ditarik kembali dalam bentuk/alasan apapun, bermaterai Rp 6.000,- (form ada di 

lamanhttps://ukt.untidar.ac.id/). 

g. Surat pernyataan setuju/tidak keberatan atas tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang 

telah ditetapkan, bermaterai Rp 6.000,- (form ada di lamanhttps://ukt.untidar.ac.id/). 

h. Surat pernyataan kesanggupan patuh terhadap peraturan yang ada di Universitas 

Tidar dan bebas narkoba, bermaterai Rp 6.000,- (form ada di 

lamanhttps://ukt.untidar.ac.id/) 

i. Surat keterangan penghasilan orang tua atau wali bermaterai Rp 6.000,- (untuk 

PNS/pegawai swasta ditandatangani oleh kepala/pimpinan instansi/perusahaan dan 

bagi wiraswasta/tenaga harian lepas ditandatangani oleh kepala desa/kelurahan. 

(form ada di lamanhttps://ukt.untidar.ac.id/) 

j. Foto rumah tampak depan, ruang tamu, kamar mandi, ruang makan (format jpg/jpeg, 

dalam 1 file, maksimal 1 Mb). 

Demikianuntukmenjadikanperhatian. 
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