
airil Faif Pasani, M.Si . .....C: 
19650808 199303 1 003 

Dengan hormat, 

Menindaklanjuti SK Rektor ULM No. 1217/UNS/KU/2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Tata Cara 

Pemberian Keringanan UKT dan/atau Penetapan Ulang Uang Kuliah Tunggal di Lingkungan 

Universitas Lambung Mangkurat, mengacu pada SK tersebut mahasiswa dapat diberikan 

keringanan pembayaran UKT apabila memenuhi 14 kriteria, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mengisi formulir surat permohonan keringanan UKT (format terlampir) dan 

memindai (scan) berkas-berkas yang diperlukan, yaitu : 

a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

b. Slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua terbaru 

c. Kartu keluarga 

d. Slip pembayaran UKT 

e. Slip pembayaran listrik 

f. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali 

g. Berkas-berkas lain yang disebutkan di formulir terlampir 

2. Surat permohonan ditandatangani oleh orang tua/wali dan koordinator program studi. 

3. Surat permohonan beserta berkas - berkas kelengkapannya dijadikan format digital (JPEG 

atau PDF), kemudian dikirimkan secara daring ke Fakultas via email ukt.fkip@ulm.ac.id 

selambat- lambatnya tanggal 17 November 2021. 

Demikian surat ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagairnana mestinya, atas 

perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. 

di lingkungan FKIP ULM 

bagi Mahasiswa FKIP ULM 

Kepada Yth. 

1. Seluruh Koordinator Program Studi 

2. Sefuruh Mahasiswa 

: Keringanan Pembayaran UKT Perihal 

Lampiran : 1 (satu) berkas 
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Yth.    

Dekan  

Cq. Tim Verifikasi UKT FKIP ULM 

di Banjarmasin 

 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    : 

Pekerjaan  : 

Nomor Handphone : 

Alamat   : 

Adalah orang tua/wali dari :  

Nama   : 

NIM   : 

Program Studi  : 

Fakultas  :  Keguruan dan Ilmu Pendidikan ULM 

Jalur Masuk  :   

Tarif UKT  : 

Kelompok UKT : 

Permohonan ini saya ajukan berhubung terjadinya perubahan data kemampuan ekonomi Orang Tua 

atau pihak yang membiayai, untuk ini kami mohon peninjauan Ulang Tarif UKT yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Adapun alasan pengajuan seperti tertera pada poin  ........  (pilih salah satu alasan dari 14 

poin di bawah ini) : 

 

1. Orang tua/wali sebagai pencari nafkah mengalami cacat permanen/penyakit kronis sehingga 

tidak bisa mencari nafkah (setelah penetapan tarif UKT awal). 

Lampiran :  

a. Surat keterangan cacat permanen/penyakit kronis sehingga tidak bisa beraktivitas normal 

yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit. 

b. Foto rumah tampak depan dan dalam. 

c. Foto keluarga di depan rumah. 

 

2. Orang tua/wali sebagai pencari nafkah meninggal ketika anak saya sudah berstatus mahasiswa 

(setelah penetapan tarif UKT awal). 

Lampiran : 

a. Surat keterangan kematian dari Kelurahan/Rumah Sakit. 
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3. Korban musibah kebakaran/bencana alam ketika anak saya sudah berstatus mahasiswa. 

Lampiran : 

a. Surat keterangan dari instansi terkait. 

b. Foto keluarga di depan lokasi bencana  

 

4. Anak panti asuhan  

Lampiran : 

a. Surat keterangan pengelola panti asuhan 

b. Foto bersama dengan pengurus panti di depan panti asuhan 

 

5. Keluarga pemegang kartu perlindungan sosial/prasejahtera  

Lampiran : 

a. Scan/Fotokopi kartu perlindungan sosial yang dilegalisasi oleh instansti terkait 

b. Foto rumah tampak depan dan dalam. 

c. Foto keluarga di depan rumah. 

 

6. Pencari nafkah ayah/ibu pensiun (purna tugas) ketika anak saya sudah berstatus mahasiswa 

(setelah penetapan tarif UKT awal)  

Lampiran : 

a. Surat keterangan pensiun (purna tugas) 

 

7. Pencari nafkah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ketika anak saya sudah berstatus 

mahasiswa (setelah penetapan tarif UKT awal)  

Lampiran : 

a. Surat Keterangan dari pihak Perusahaan 

 

8. Usaha mengalami kebangkrutan ketika anak saya berstatus sudah mahasiswa (setelah penetapan 

tarif UKT awal). 

Lampiran : 

a. Surat sita aset/jaminan dari bank 

 

9. Pencari nafkah menjadi terpidana atas kasus hukum. 

Lampiran : 

a. Surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan (sisa waktu menjalani di atas 4 tahun) 

 

10. Pencari nafkah   dalam  pengampuan (gangguan jiwa)  

Lampiran : 

a.  Surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa (sisa waktu menjalani di atas 4 tahun) 

 

11. Pencari nafkah hilang/tidak diketahui keberadaannya ketika anak saya sudah berstatus 

mahasiswa (setelah penetapan tarif UKT awal) 

Lampiran : 

a. Surat laporan hilang dari kepolisian (berlaku selama masih belum ditemukan) 

 

12. Mempunyai saudara kandung yang kuliah dengan UKT kategori III keatas 

Lampiran : 

a. Scan/Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Surat Keterangan Aktif Kuliah dari 

PTN/PTS saudara kandung ybs. 



b. Scan/Fotokopi slip pembayaran UKT saudara kandung ybs. 

 

13. Terdaftar dalam Sistem Informasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah/Bidikmisi namun 

tidak tertampung dalam SK Penetapan Penerima KIP/Bidikmisi karena keterbatasn kuota. 

 

 Lampiran : 

a. Lembar bukti terdaftar / Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Bidikmisi 

b. Surat rekomendasi dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan / Subag. Kesejahteraan 

Mahasiswa 

 

14.   Mahasiswa lama penerima KIP Kuliah/Bidikmisi yang melampaui batas maksimal mendapatkan 

beasiswa serta telah dicabut Bidikmisi/KIP Kuliahnya karena tidak memenuhi syarat yang 

ditentukan. 

 Lampiran : 

a. Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Bidikmisi 

b. Surat rekomendasi dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan / Subag. Kesejahteraan 

Mahasiswa 

 

Selain lampiran diatas, saya  lampirkan pula  :  

 

a. Scan/Fotokopi Kartu Keluarga 

b. Slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua dari Kelurahan 

c. Fotokopi Rekening listrik 

d. Scan/Fotokopi slip pembayaran UKT 

e. Scan/Fotokopi KTP orang tua/wali 

f. Scan/Fotokopi KTM 

 

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak saya mengucapkan terimakasih. 

 

Banjarmasin,. . . . . . . . . . . . .  

Mengetahui,         Hormat saya, 

Koordinator Program Studi       Orangtua / wali, 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 



Format Pengiriman ke e-mail FKIP   
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