
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 

RISET, DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA 
Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya 73112 Kalimantan Tengah 

Telepon / Fax : 0536 –3221722, 3220445 
Laman: www.upr.ac.id 

 

BANTUAN UKT/SPP KIP-K 
Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 

I. PENJELASAN DAN KETENTUAN : 

1. Program Bantuan UKT/SPP diberikan kepada Mahasiswa aktif yang sedang melaksanakan 
pendidikan di Perguruan Tinggi program sarjana yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :  

a. Mengalami kendala dalam pembayaran UKT/SPP; dan 
b. Tidak sedang dibiayai oleh program bidikmisi/KIP Kuliah atau program beasiswa lainnya 

yang membiayai UKT/SPP baik secara penuh atau sebagian; 
c. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan 

sebagai penerima Program Bantuan UKT/SPP dengan memprioritaskan: 1) Mahasiswa dari 
keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); 2) Mahasiswa dari keluarga pemegang 
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); 3) Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam tingkat 
kesejahteraan 1 (satu) sampai 4 (empat) pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 
yang diterbitkan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial; 
4) Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan; dan/atau; 5) Mahasiswa yang merupakan 

anggota dari keluarga yang memiliki pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling 
banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan 
orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus 
lima puluh ribu rupiah); 6) Mahasiswa yang berada atau melaksanakan pendidikan tinggi 
pada wilayah Indonesia atau luar negeri yang mengalami: a. bencana alam; b. konflik sosial; 

dan/atau c. kondisi lain berdasarkan pertimbangan Menteri; 
2. Bagi Usulan Baru, Bantuan UKT diperuntukan bagi mahasiswa yang masa studinya terhitung 

pada semester Gasal TA. 2021/2022 memasuki semester 3, 5, dan 7 ( dalam hal ini Mahasiswa 
Angkatan 2018, 2019, dan 2020; serta mahasiswa Tahap Akhir, yang memenuhi persyaratan; 

3. Bagi Usulan Lanjutan (Penerima Bantuan UKT Semester Genap 2020/2021), akan diverifikasi 
kembali kelayakannya dan diharapkan juga untuk mengisi link pendaftaran untuk pembaharuan 
data;  

4. Mahasiswa yang mengajukan bantuan telah terdaftar aktif dan pada Prodi Aktif di PDDikti; 
5. Bantuan UKT/SPP mahasiswa diberikan dalam bentuk pembayaran UKT /SPP at cost dengan 

besaran maksimal sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa 
yang didukung oleh dokumen yang valid; 

6. Dalam hal UKT/SPP mahasiswa yang sebelumnya ditetapkan lebih kecil dari Rp. 2.400.000,00 
(dua juta empat ratus ribu rupiah), maka pengajuan Bantuan UKT/SPP sesuai dengan biaya 
UKT/SPP yang berlaku bagi mahasiswa tersebut; 

7. Dalam hal UKT/SPP mahasiswa yang ditetapkan Perguruan Tinggi lebih besar dari                         
Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) atau ada biaya lain yang menjadi beban 
mahasiswa, maka pengajuan bantuan UKT/SPP sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus 

ribu rupiah). Selanjutnya selisih kurang dari Besaran UKT yang sebelumnya telah ditetapkan oleh 
Perguruan Tinggi, harus dibayar secara mandiri oleh mahasiswa penerima Bantuan; 

8. Diharapkan Mahasiswa dapat memilih prioritas skema bantuan yang diikuti sesuai kebutuhan, 
apakah melalui Program Keringanan UKT atau Program Bantuan UKT/SPP KIP-K, agar 
memaksimalkan tujuan dan manfaat bantuan serta efisiensi waktu verifikasi. 

 
II. PERSYARATAN : 

1. Melengkapi berkas dan mengunggah pada link formulir pendaftaran : 
a. Surat Pernyataan Mahasiswa (FORM-1), form dapat diunduh di 

https://bit.ly/form1UKTKIP-K; 
b. File hasil foto/scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)-(format pdf); 
c. File hasil foto/scan Kartu Indonesia Pintar (KIP)-(format pdf)_apabila ada; 
d. File hasil foto/scan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)-(format pdf)_ apabila ada; 
e. File hasil foto/scan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)- (format pdf)_apabila ada; 
f. File hasil foto/scan Surat Keterangan pengelola panti sosial/panti asuhan-(format 

pdf)_apabila ada; 
g. File hasil foto/scan Bukti berupa Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua/Wali per bulan 

yang diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa/Lurah bermaterai Rp. 10.000,-; 
h. File hasil foto/scan Slip Gaji/Invoice Upah dari Bendahara Gaji/Upah bagi Karyawan 

Swasta/BUMN/PNS/ASN/TNI-POLRI)-(format pdf), form dapat diunduh di 
https://bit.ly/form2UKTKIP-K; 

i. File hasil foto/scan Kartu Keluarga (KK)-(format pdf); 

 

2. Mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah persyaratan di link 
https://bit.ly/formdaftarsupportUKT21 mulai dari tanggal 9 s/d 13 Agustus 2021 pukul 
23.00 WIB. 
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