
PENGUMUMAN PERIHAL PERMOHONAN 

KERINGANAN UKT / SPP  SEMESTER GENAP 

2020/2021 

Kepada mahasiswa Sarjana/Vokasi yang berencana melakukan permohonan keringanan UKT/SPP, 

maka harap memperhatikan beberapa hal sebagaimana berikut : 

1. Permohonan Keringanan UKT melalui sipmaba.its.ac.id hanya diperkenankan untuk 

mahasiswa sarjana dan mahasiswa vokasi / sarjana terapan, yang minimal sudah memasuki 

semester 2 (dua), bukan termasuk kelompok penerima beasiswa Bidik Misi / KIP-K serta 

belum pernah mendapatkan penurunan UKT dari proses banding UKT sebelumnya. 

2. Permohonan Keringanan UKT/SPP dilakukan melalui sipmaba.its.ac.id, dilakukan dengan 

mengupdate data – data kelengkapan verifikasi UKT yang dulu pernah diisikan mahasiswa 

bersangkutan pada saat menjadi calon mahasiswa baru. Mekanisme pengisian bisa 

dilakukan dengan cara login ke sipmaba.its.ac.id dengan akun dan password lama, dan 

memilih menu Permohonan Keringanan UKT. Selanjutnya mahasiswa dapat mengisi 

kelengkapan-kelengkapan sebagaimana sebelumnya.  

3. Timeline pengisian adalah sebagaimana berikut : 

o 8 – 14 Januari 2021  : Update data di sipmaba.its.ac.id oleh mahasiswa 

o 15 - 19 Januari 2021  : Pengecekan oleh Verifikator Banding UKT 

o 20 - 22 Januari 2021  : Evaluasi oleh Subdit Perencanaan Anggaran 

o 25  Januari 2021   : Pengumuman hasil banding UKT 

o 23 - 25 Januari 2021  : Sinkronisasi data tagihan UKT/SPP dengan Biro Keuangan 

o 25 Januari – 26 Februari 2021 : Masa pembayaran SPP semester genap 2020/2021 

4. Adapun untuk mahasiswa IUP, Double / Joint Degree, RPL dan  Mahasiswa Program 

Pascasarjana, apabila terdapat kesulitan ekonomi untuk melakukan pembayaran SPP, maka 

mahasiswa dapat meminta keringanan berupa permohonan pembayaran secara angsuran.  

5. Mekanisme permohonan pembayaran SPP secara angsuran dilakukan melalui pengajuan 

surat dari orang tua / penyandang dana mahasiswa kepada Wakil Rektor II ITS dengan 

dilengkapi bukti-bukti pendukung, dikirimkan secara elektronik ke alamat email sebagai 

berikut : 

• sekwr2@its.ac.id dan 

• di cc – kan ke: penerimaan@its.ac.id 

Surat permohonan pembayaran SPP secara angsuran hendaknya dikirimkan sebelum 

dimulainya masa pembayaran SPP semester genap 2020/2021. 
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