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Ketentuan Umum

Dasar Hukum: Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Nomor 01 Tahun
2020 tentang Besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) Dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 
Mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan Institut Seni Indonesia Surakarta
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Mahasiswa yang dapat

mengajukan permohonan

keringanan pengurangan UKT 

yaitu sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang belum

pernah menerima keringanan

pengurangan UKT

2. Mahasiswa yang telah

menempuh semester 2 atau

lebih

Persyaratan

Persyaratan administrasi yang WAJIB dilampirkan oleh mahasiswa :
1. Surat permohonan keringanan pengurangan UKT yang ditujukan kepada

Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta (form terlampir)
2. Fotocopy KK
3. Surat Keterangan penghasilan orang tua (Bapak dan Ibu) atau wali yang 

disahkan oleh kelurahan/desa (untuk non karyawan) atau oleh
bendahara gaji (untuk karyawan/pegawai)

4. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah
5. Foto tempat tinggal (rumah tampak depan, ruang tamu, kamar tidur, 

sarana sanitasi, dan dapur)
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Persyaratan kelengkapan lain yang WAJIB dilampirkan oleh mahasiswa sesuai kondisi kendala finansial
orang tua/wali :
1. Meninggal dunia dibuktikan dengan Surat Keterangan/Akta kematian dari pihak yang berwenang
2. Mengalami PHK dibuktikan dengan Surat Keterangan dari tempat kerja orang tua/ wali yang 

membiayai
3. Mengalami penutupan tempat usaha atau bangkrut dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala

Desa/Dinas/Lembaga terkait
4. Mengalami purna tugas dibuktikan dengan Surat Keterangan dari tempat kerja/Lembaga terkait
5. Surat Keterangan/ bukti lain yang dapat memperkuat penentuan hasil keringanan pengurangan UKT

Persyaratan

Persyaratan kelengkapan terkait kondisi kendala finansial orang tua/wali di atas yang dimaksud yaitu kondisi setelah
penentuan UKT awal atau kondisi setelah mahasiswa yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa ISI Surakarta
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•Mahasiswa memberikan berkas permohonan ke bagian TU Pusat, atau dapat mengirimkan

melalui email direct@isi-ska.ac.id , batas waktu 2 minggu sebelum Herregistrasi

• Apabila penyerahan berkas permohonan keringanan pengurangan UKT melebihi batas

waktu yang telah ditentukan, akan diproses pada semester berikutnya

• Apabila setelah mahasiswa mengajukan permohonan keringanan pengurangan UKT tetapi

besaran tagihan UKT masih tetap sama, maka permohonan mahasiswa yang bersangkutan

tidak lolos verifikasi

Hal-Hal Lain
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