BEASISWA BANTUAN UKT/SPP
UNTUK SEMESTER GASAL T.A. 2021/2022
Dalam rangka membantu mahasiswa untuk kelancaran studinya, AA YKPN bekerja sama dengan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan BEASISWA BANTUAN UKT/SPP bagi mahasiswa aktif AA YKPN.
SIFAT DAN BENTUK BEASISWA
1) Beasiswa ini diperuntukkan khusus bagi mahasiswa yang orang tua/walinya terdampak PANDEMI
COVID-19 sehingga kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan penghasilan drastis.
2) Beasiswa ini hanya untuk Semester Gasal T.A. 2021/2022 (hanya untuk satu semester), untuk
semester berikutnya kewajiban pembayaran mahasiswa sesuai peraturan kampus.
3) Mahasiswa yang lolos seleksi dan menjadi penerima beasiswa ini akan dibebaskan dari kewajiban
pembayaran SPP Tetap selama satu semester (Semester Gasal T.A. 2021/2022).
4) Penentu akhir lolos atau tidaknya adalah Puslapdik Kemendikbud RI.
PERSYARATAN UMUM
1) Orang tua/wali terdampak Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terganggunya penghasilan, selain
karena faktor ini tidak diijinkan mendaftar.
2) Penghasilan gabungan kedua orang tua/wali maksimal Rp.4.000.000 per bulan atau penghasilan
kedua orang tua/wali dibagi jumlah anak kandung yang masih ditanggung maksimal Rp750.000 per
bulan.
PERSYARATAN KHUSUS
1) Terdaftar aktif sebagai mahasiswa AA YKPN pada Semester Gasal 2021/2022.
2) Beasiswa ini khusus untuk Angkatan 2019 dan 2020 (sesuai aturan dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan).
3) Memiliki IPK minimal 2,90
4) Saat mendaftar tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain.
PROSEDUR PENDAFTARAN
1. Melampirkan foto/fotokopi Kartu Mahasiswa dan KTP yang masih berlaku.
2. Mahasiswa membuat Surat Pernyataan (boleh diketik atau tulis tangan di kertas HVS ukuran A4)
bermeterai Rp10.000 yang ditandatangani oleh mahasiswa dan orang tua/wali, sesuai ketentuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (format surat pernyataan lihat lampiran).
3. Mengisi biodata ringkas, boleh diketik atau tulis tangan di kertas HVS ukuran A4 (format biodata lihat
lampiran)
4. Melampirkan foto/fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Peserta Program Keluarga
Harapan (PKH), bagi yang memilikinya.
5. Melampirkan foto/fotokopi Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan (khusus
bagi yang tidak memiliki KKS atau Kartu Peserta PKH).
6. Melampirkan foto/fotokopi Slip Gaji kedua orang tua (bagi pegawai/karyawan) atau Surat Keterangan
Penghasilan dari Desa/Kelurahan (bagi yang bukan pegawai/karyawan).
7. Melampirkan foto/fotokopi Kartu Keluarga.
8. Nomor 1-7 di atas disusun berurutan, dibuat dalam bentuk file format pdf dan dijadikan satu file
(mahasiswa hanya mengirimkan satu file) dengan nama file: BANTUAN_UKT_NAMA_NIM (Contoh:
BANTUAN_UKT_ROCHIYATI KARTINI_202012345). Silakan menggunakan aplikasi yang sesuai.
9. File yang sudah berbentuk pdf dikirimkan melalui email: aaykpn@aaykpn.ac.id, pada bagian SUBJECT,
tuliskan: BANTUAN_UKT_NAMA_NIM
10. Email diterima paling lambat tanggal 15 September 2021.
CATATAN:
Sampai dengan saat ini, Surat dan Juknis Bantuan UKT 2021 dari LLDikti Wilayah 5 belum ada sehingga
proses akan dilaksanakan setelah Juknis dari LLDikti keluar.
-000-

LAMPIRAN 1: SURAT PERNYATAAN (boleh diketik/tulis tangan di kertas HVS A4)

SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
:
NIM
:
Alamat orang tua/wali :
Mengajukan Beasiswa Bantuan UKT/SPP untuk Semester Gasal 2021/2022. Saya menyatakan dengan
sesungguhnya bahwa orang tua/wali saya saat ini terdampak Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan turunnya
secara drastic penghasilan kedua orang tua/wali saya, sehingga mengalami kesulitan dalam membiayai kuliah
saya di Akademi Akuntansi YKPN.
Untuk semester berikutnya, kedua orang tua/wali saya bersedia untuk membiayai biaya kuliah saya
sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan dari kampus.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila data atau informasi yang saya
berikan ternyata tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana
mestinya.

________________________, _____ September 2021
Saya yang menyatakan,

Orang tua/Wali,

Meterai
Rp6.000

(_________________________)

(_________________________)

LAMPIRAN 2: BIODATA RINGKAS (boleh diketik/tulis tangan di kertas HVS A4)

BIODATA RINGKAS
INFO MAHASISWA
Nama Mahasiswa
NIM
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Alamat Asal/Alamat Rumah
Dusun
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kota
Provinsi

:
:
:
:
:
:
:
:
:

IPK Terakhir
Jumlah SKS yang sudah ditempuh

:
:

INFO ORANG TUA
Jumlah anak yang ditanggung kedua orang tua
Nama Ayah/Wali
Pekerjaan Ayah/Wali
Penghasilan Ayah/Wali per bulan

:
:
:
:

Nama Ibu/Wali
Pekerjaan Ibu/Wali
Penghasilan Ibu/Wali per bulan

:
:
:

KONDISI PEKERJAAN ORANG TUA/WALI SAAT INI (BAGI YANG SEBELUMNYA BEKERJA)
1. Status pekerjaan Ayah/Wali saat ini:
⃝ Masih bekerja ⃝ Tidak bekerja, namun dirumahkan
⃝ Terkena PHK
2. Status pekerjaan Ibu/Wali saat ini:
⃝ Masih bekerja ⃝ Tidak bekerja, namun dirumahkan
3. Pihak/anggota keluarga lain yang ikut membiayai kuliah selama ini:
⃝ Kakak
⃝ Saudara
⃝ Tidak ada

⃝ Terkena PHK

