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PANIDUAN PENGISIAN
SISTIM INT'ORIIASI DATA POICOK MAHASIS$7A

I,'NryERSITAS LI\MPT'NG

PENJELASAN UMUM TENTANG
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

Calon Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa Universitas

Lampung tahun akademik 201912020 diwajibkan mengisi borang data pokok mahasiswa secara

online internet sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan melalui alamat

http://sidakma.unila.ac.id. Jika melewati batas waktu, maka aplikasi tidak dapat memprosesnya'

Unila dalam penetapan biaya pendidikan (biaya kuliah) sejak tahun 2013 menganut sistem Uang

Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan Peraturan Menteri Riset. Teknologi dan Pendidikan

Tinggi. Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1). Dalam rangka meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan biaya kuliah pada

perguruan tinggi negeri yang sesuai dengan jenis program studi dan kemahalan wilayah.

2). Biaya kuliah tunggal merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa persemester

pada program studi di perguruan tinggi negeri.

3). Biaya Kuliah Tunggal (BKI') digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan

kepada mahasiswa, masyarakat, dan Pemerintah.

4). Uang kuliah tunggal (UKT) merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung

setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

5). Uang kuliah tunggal (UKT) ditetapkan berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurangi biaya

yang ditanggung oleh Pemerintah.

6). Uang kuliah tunggal (UKT) terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan

kelompok kemampuan ekonomi masyarakat.

7). Uang kuliah tunggal (UKT) kelompok I diterapkan paling sedikit 5 (lima) persen dari
jumlah mahasiswa yang diterima di setiap perguruan tinggi negeri.

8). Uang kuliah tunggal (UKT) kelompok II diterapkan paling sedikit 5 (lima) persen dari
jumlah mahasiswa yang diterima disetiap perguruan tinggi negeri.

9). Pemimpin PTN dapat melakukan penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa

apabila terdapat: (a). ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan oleh

mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya; dan/atau (b).

pemutakhiran data kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain

yang membiayainya.
10). Perguruan tinggi negeri tidak boleh memungut uang pangkal dan pungutan lain selain uang

kuliah tunggal dari mahasiswa baru program Sarjana ( jalur SNMPTN dan SBMPTN ) dan

Program diploma/Vokasi mulai tahun akademik 2013 - 2014.
1 I ). Perguruan tinggi negeri dapat memungut di luar ketentuan uang kuliah tunggal (UKT) dari

mahasiswa baru program sarjana dan diploma yang terdiri dari : Mahasiswa asing.

mahasiswa kelas internasional, mahasiswa yang melalui kalur kerjasama dan/atau

mahasiswa yang melalui seleksijalur mandiri.
I
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I. MENU LOGIN
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Menu ini digunakan sebagai sarana pertama dalam mengunakan aplikasi Sidakma. Menu terdiri dari

2 (dua) jenis yaitu :

1. Informasi wajib diketahui oleh mahasiswa.

Menu ini terdiri dari :

l). Informasitentang pengunaan browser yang mendukung aplikasi ini berjalan lebih baik.

2). Panduan pengisian aplikasi data pokok mahasiswa.

3). Alur registrasi mahasiswa baru Unila.
4). Penjelasan alur registrasi mahasiswa baru Unila.

5). Data-data yang harus di upload pada aplikasi sistem data pokok mahasiswa Unila.

6). Clall cenrer panitia penerimaan mahasiswa Unila. Call center ini bersifat tidak tetap, yaitu

hanya memberikan layanan dalam masa penginputan data pokok calon mahasiswa srampai

dengan penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa baru'

2. Menu login.
Menu inilerguna untuk masuk kedalam menu utama sidakma, menu ini terdiri dari :

1). Nomor pendaftaran calon mahasiswa
Z). Tanggai - bulan -tahun lahir, sebagai password standar awal dari sistem. Pengguna dapat

mengubah password secara berkala agar tidak disalahgunakan oleh orang lain.

3). Tampilan dan input chapca, menu ini sebagai pengaman sistem. Chapca bersifat fleksibel.

yaitu tidak membedakan antara penguna yang satu dengan yang lainnya.

4). 
-Password, 

baris isian ini digunakan untuk penguna yang telah mengubah sarana :masuk

sidakma dengan mengunakan password. Password ini bersifat unik dan hanya pen.gguna

yang mengetahuinya.
5). Lupa password, isian ini berfungsi sebagai sarana jika penguna mengalami kelupaan atas

password sidakma.



51![r lltoRflAsl&I axr)xr:11.0iltAHAslSsA
ral{l{ AxADfilIl( 2015 2016

1.1. Menu konfirmasi keamanan
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;.;; ;;;t;;;";;n .,rtrk membuat password aplikasi. Hal ini sebagai dasar pengamanan sistem.

sehingga pals*ord setiap mahasiswa menjadi unik dan hanya diketahui oleh mahasiswa tersebut.

lika di checklist "yA" maka sistem akan memberikan perintah masukkan password dan ulangi

password kemudian klik simpan. Maka hal tersebut akan memberikan kesemrpatan pengguna untuk

masuk login dengan password yang telah di konfrmasikan tersebut.

Jika pengguna langsung klik "simpan", maka login sidakma tetap mengunakan tanggal lahir.

2.1. Data Pokok Mahasiswa

Menu ini berfungsi
menjadi dasar dalam
sebagai berikut :

2.1.1. Data Diri

untuk menginput data
penetapan Uang Kuliah

pokok calon mahasiswa Unila. Data pokok ini akan

Mahasiswa (UKT). Menu ini terdiri dari l4 sub menu
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Nomor HP mahasiswa Yang aktif
Nomor HP Ayah atau IbuNomor HP Altematif
lit<a tiOat< ada, dapat diisikan nomor IbuNomor Telepon Rumah

pertama kali muncul, menu ini akan menyajikan data pokok dari pantia penerimaan mahasiswa baru

Unila yang memang telah tersedia sejak mahasiswa yang dinyatakan lulurs scleksi masuk Llnila

melakukan pendaflaran. Penguna kemudian klik "edit data diri", untuk mengisi borang data isian'

Hal-hal ikan sebagai berikut :

secara len dan i las.

Jika data seluruhnya telah terisi dan

2.1.2. Informasi keluarga

dinyatakan sudah benar maka klik "simpan"

Informasi keluarga merupakan data isian yang

detail dan rinci. Tetapi sebelum masuk ke

pertanyaan konfirmasi sebagai berikut :

mengambarkan tentang kondisi orangtua secara lebih

dalam isian data keluarga tersebut terdapat menu

Jika mengklik "YA",
ditetapkan oleh Unila.
selanjutnya.

maka berarti penguna setuju atas

Jika klik "TIDAK" maka Pengguna

penerapan UKT
akan melanjutkan

tertinggi yang telah
ke menu konfirmasi

Jika mengklik "Jika Tidak" maka akan mendownload Permenristekdikti tentang dasar penerapan

UKT mahasiswa seluruh perguruan tinggi negeri sebagai dasar pengetahuan dan pembanding

tingkat biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri di seluruh lndonesia.
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Dan jika mengklik'oYA", maka akan menuju kepada pertanyaan konfirmasi berikutnya:

Jika mengklik " jika tidak", maka akan muncul file download tentang penjelasan jadwal dan alur

registrasi mahasiswa yang akan memberikan penjelasan prosedur registrasi mahasisr.va baru Unila.
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UNIVERSITAS LAMPUNG
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PENJELI\SAN
ALUB REGISTRASI MAHASISWA

JALUR PENERIMAAN SIMANILI\ PREISTASI KHUSUS 2Or9

Pengictan r*"iffiIrikok Mahactswa

Siswa yang telah dinyatakan lulus Simanila Prestasi Khusus tahun 2019 diwajibkan mengisi
borang data pokok mahasiswa secara online dimulai tanggal 27 Juli s.d 3l Juli 2019 melalui
aplikasi sistem infbrmasi data pokok mahasiswa (sidakma) flerngan alamat
http://sidakma.unila.ac.id. Jika melewati batas waktu tersebut maka tidak dapat diproses.

Dan jika mengklik "YA", maka akan menuju kepada menu pertanyaan konfirmasi berikutnya:

Dan jika mengklik "setuju", maka akan
penetapan UKT tertinggi pada program
berikut :

menuju calon mahasiswa dinyatakan
studinya, dan kemudian akan muncul

telah setuju dengan
menu cetak sebagai
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Dan jika mengklik "tidak setuju",

pokok mahasiswa Unila Yang akan

muncul pertanyaan sebagai berikut :

Jika orang tua sudah setuju atas ketetapan UKT

tersebut, langkah selanjutnya tidak perlu mengisi

data selanjutnya dan silahkan mengumpulkan berkas

akademik pada tanggal aygn ditentukan dan

kemudian menunggu sampai dengan pengumuman

tahap akhir, kemudian membayar UKT dan

melakukan registrasi.

maka akan calon mahasiswa harus mengisi kelengkapan data

menjadi dasar dalam penetapan uKTnya, dan kemudian akan

Jika di klik "OK, maka sisrem akan melanjutkan ke menu isian informasi keluarga sebagai berikut

Silahkan mengisi borang isian data mahasiswa dengan klik "edit data keluarga"

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

pASTlKiJ.t ptLlHAt\1 PERTF"Il),}At{.3J.,1D.r, SUDAH EEllAR, K4REl.lA SETEL,'H PECSES lt'll. D}J3 TID{X Dp'PET OIUBAH KEI''IEALl

Ayah Wali siswa yang akan menanggung biaya kuliah

Ibu Wali siswa yang akan menanggung biaya kuliah

Pekerjaan @adiisidenganpekerjaannyasaatinidandiungkapkanpada
deskripsi pekerjaan orangtua

Penghasilan (PNS) a daftar gaji (brutto/kotor/tidak dikurangi

hutang) dan disesuaikan dengan besaran yang ada pada slip gaji.

Penghasilan (Swasta) S.l,";@bruttopadadaftargaji(brutto/kotor/tidakdikurangi
hutang) dan disesuaikan dengan besaran yang ada pada slip gaji'

Penghasilan
(Wiraswasta)

@silanrata-rataselamalbulan(tidakdikurangihutang).
ditambahkan penghasilan sampingan lainnya secara rata-rata perbulan

Penghasilan Petani,
Buruh, Nelayan.

@rata-rataselama1bulan(tidakdikurangihutang),
ditarnba(kan penghaiilan sampingan lainnya secara rata-rata perbulan atau jumlah

total penghasilan panen kebunnya dibagi dengan periode bulan panen.

OK Cancel

$srsrtunxxw
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Pekeriaat

It$utfioranfyang
harus diisi

Keteiangan

Tidak bekerja

N.lq".

Penyandang Cacat, Sakit Keras, Pensiun,

Lainnya

Lainnyajika ada kondisi lainnya dan

diielaskan diakhir borang isian

. Jenis nelayan (kecil, besar,sedang)

. Jangkauan tangkapan (selat/laut. rawa danau

sungai,samudra, pesisir)

' Nelayan kecil adalah nelayan yang

menyewa perahu untuk menangkap ikan,

Nelayan sedang adalah nelayan yang

memiliki perahu sendiri untuk menangkap

ikan, dan Nelayan Besar adalah nelayan

yang menyewakan PerahunYa untuk

nelayan lain.
. Jangkauan tangkapan adalah jangkauan

umum perahu dan area penangkapan ikan
yang dilakukan

PNS/ASN o Nama instansi
o Nomor Induk Pegawai

. Jenis PNS (Dosen, Guru, Hakim, Tenaga

Kesehatan, Jaksa, PNS Pemda Kab/Kota,

PNS Pemda Prov, PNS Pusat, TNl, Polri)

. PNS Pusat adalah PNS yang bekerja
dibawah kementerian. badan, biro, atau

lembaga pemerintah pusat' Kecuali

Dosen, Hakim, Jaksa, Pejabat Negara dan

Tenaga Kesehatan.
. PNS Pemda adalah PNS yang bekerja

dibawah Pemda, kecuali Guru dan tenaga

Kesehatan

Pegawai Swasta

a

Nama perusahaan

Jenis perusahaan (BUMN, BUMD,
Pendidikan, Kesehatan. KoPerasi,

PT/CViUD)
Jabatan dalam perusahaan

I

!

Jenis perusahaan pendidikan antara lain

lembaga pendidikantinggi, menengah,

dasar. AUD dll
Jenis perusahaan Kesehatan antara lain

rumah sakit, klinik pengobatan. herbalis,

terapis dll

a

a

Buruh . Nama perusahaan

. Jenis perusahaan (BUMN,BUMD'
Pendidikan, Kesehatan, KoPerasi,
PT/CV/U D/Lembaga Profesi)

. Jenis buruh (buruh tambang, buruh pabrik,
buruh kasar, buruh musiman, buruh tani,

buruh harian)

. Buruh tambang adalah buruh pada usaha

eksplorasi tambang
. Buruh kasar adalah buruh yang membantu

pemindahan/ pengangkutan bahan/hasil

produksi
. Buruh musiman adalah buruh yang hanya

bekerja pada waktu/musim tertentu.

seperti musim panen, musim tebang

' Buruh harian adalah buruh yang bekerja

pada suatu usaha yang digaji dan bekerja

dalam tempo hari saia

Petani o Jenis Petani (pemilik, pemilik & penggarap'

penggarap)
r Hasil pertanian (palawija. Perkebunan. padi,

buah-buahan & sayur-sayuran,rumput laut,

garam, tembakau)

. Petani pernilik adalah petani yang

memiliki lahan pertanian tapi oranglain

yang bekerj a/mengaraPnYa.
. Petani penggarap adalah petani yang

hanya menggarap lahan pertanian yang

disewa atau bukan miliknya
. Petani pemilik & penggarap adalah petani

yang memiliki dan menggaraP lahan

perlaniannya
. Hasil pertanian dapat dipilih lebih dari

satu
. Hasil Pertanian Palawija adalah berupa

Singkong, Jagung, Kedelai (tanaman

berjangka waktu pendek)
. Hasil Pertanian Perkebunan adalah berupa

tebu, karet, sawit, koPi dll

Wiraswasta . Jenis usaha (produksi,perdagangan, jasa)

r Jumlah modal usaha

. Laba bersih per bulan

. Jumlah modal usaha adalah jumlah modal

bersih pada tahun ini
. Laba bersih per bulan adalah laba bersih

pada tahun keuangan terakhir dibagi l2
bulan (hasil keuntungan bersih setiap

bulan)

Pejabat Negara o lnstansi Negara (Negara, Kementerian,

Lembaga Non Kementerian Pusat, Lembaga

7



N", K.*e.terian Propinsi, Lembaga Non

Kementerian Kabupaten/Kota. Pemerintah

Daerah Propinsi. Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota. DPRRI, DPRD Propinsi'

DPRD Kabupaten/Kota)
o Jabatan di lnstansi (Presiden. Wakil Presiden,

Menteri, Wakil Menteri, Gubernur, Wakil

Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Ketua,

Wakil Ketua. Sekretaris, Ketua Komisi,

Jika data seluruhnya telah terisi dan dinyatakan sudah benar maka klik "simpan' '

2.1.3. Tanggungan
lnformasi data tanggunggan orang tua mahasiswa merupakan data isian yang mengambarkan

jumlah beban tanggungan orangtua secara lebih detail dan rinci. Menu tersebut sebagai berikut :

Silahkan mengisi data tanggungan orangtua mahasiswa dengan klik "edit data tanggungan

orangtua".
Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

Jika data seluruhnya telah terisi dan dinyatakan sudah benar maka klik "simpan".

2.1,4. Saudara Kandung
Informasi data tanggungan orang tua mahasiswa merupakan data isian yang mengambarkan jumlah

beban tanggungan oiungt,ru secara lebih detail dan rinci. Menu tersebut sebagai berikut :

Keterangan
rmasuk calon mahasiswa' termasuk

saudara dan pembantu'

Ilraiah
Jumlah anggota keluarga
yang tinggal serumah

Jumlah saudara kandung Tidak terrnasuk diri calon mahasiswa

Jumlah saudara kandung

vang sedang kuliah
Hanya untuk yang kuliah Sarjana (S l) dan Dlploma' untuK yang KUrran r/
tidak dimasukkan.

Jumlah saudara kandung
yang sedang Sekolah

Hanya untuk yang sedang sekolah 1'K-SMA



Klik
seba

"tambah data saudara" untuk mengisi data saudara dalam sistem, sehingga akan muncul menu

i berikut :

Klik ,.reset" untuk mengosongkan kembali menu tambah data saudara

rnenyi*pandataisianr.hi,-tgguakanmunculmenusebagaiberikut:

lLfii*r*'**

dan klik "simPan" untuk

Klik "edit" untuk mengubah data isian saudara kandung dan klik "tambah data saudara" untuk

mengisi tambahan data saudara kandung'

2.l.5.Informasi rumah
lnformasi rumah merupakan data isian yang mengambarkan status kepemilikan dan kondisi rumah

yang saat ini ditempati oleh keluarga mahasiswa.Menu tersebut sebagai berikut :

M
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Silahkan mengisi data infbrmasi rumah mahasiswa dengan klik "edit data informasi rumah"

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

Jika data seluruhnya telah terisi dan dinyatakan sudah benar maka klik "simpan"'

2.1.6. PAMTEK
Informasi data informasi penerangan, air, MCK dan telekomunikasi (pamtek) merupakan data isian

yang mengambarkan kondisi sarana sandang utama dari keluarga mahasiswa serta jumlah biaya

yun! aif..frarkan setiap bulannya.Menu tersebut sebagai berikut :

Silahkan mengisi data informasi penerangan. air. MCK dan telekomunikasi (pamtek) dengan klik "

edit data informasi PAMTEK".

s kePemilikan rumah' Jika

sewa/kontrak data yang diisikan adalah k
Status Kepemilikan
Rumah

Bumi dan Bangunan (PBB
Luas tanah

ketua rukun tentangga (k"!q4 3I)El9!lp9!

ffi pajak Bumi aan g@ belum ada PBB

Jupu, *.nunyakan kepada tanah disekitar,ya dan meminta surat keterangan dari

Sesrai puda dokumen Pajak Bumi

dapat membuat surat PenlYataan
etua RT) sete

d"" B"rgrr"n (PBB), Jika belum ada PBB

orangtua dan diketahui oleh ketua rukun

, ".- w

LI I h I rl dinerhatikan i berikut :

Uraian Keterengan

Sumber listrik Jika listrik non PLN dan tidak ada listrik, diwaltbkan membuat surat

keterangan dari perusahaan atau ketua RT setempat'

10
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bavaran listrik
Daya Listrik

r ata-r ata seti aP b u I an'

raklrir di bagi 3' Jika

tidak ada listiit< Uiayaiihitung dengan pengeluaran biaya peneranganRata-rata biaYa listrik Per bulan

i ibkan ada surat keterangan

dari ketua RT.
liku Li.t.ik MenumPang dengan

setiaP bulan' dan diwajib

dilampirkin surat keterangenj!sriketua RT setempat' - - -"
Jika Listrik Pulsa

r: U'tu" te'akhir di bagi 3' Jika tidak

ada pengJluaiun biuya uit itiun dib"tiRata-rata biaYa Air Per bulan

Di isi dengan rata-rata@cara kumulatif dari

seluruh anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan'
Rata-Rata BiaYa Pulsa

Telepon/Perbulan U ntuk

Keluar
nternet secara kumulatif

dari selurirh anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan' Jika

biaya sudah t".tnuru

Rata-Rata BiaYa lnternet

TeleponiPerbulan U ntuk

Jika data seluruhnya telah terisi dan dinyatakan sudah benar maka klik "simpan"

2.1.7. PERTONIK
Data lnformasi Perabot
mengambarkan kondisi
tersebut sebagai berikut

rumah tangga dan perabot elektronik (pertonik) merupakan data isian yang

sarana sandang utama dari keluarga mahasiswa serta jenisnya. Menu

Silahkan mengisi data informasi perabot rumah tangga dan perabot elektronik (pertonik) dengan

klik "edit data informasi PERTONIK".

Jika data seluruhnya telah terisi dan dinyatakan sudah benar maka klik "simpan"'

2.1.8. SOSEK
Data Informasi sosial ekonomi keluarga (sosek) merupakan data isian yang mengambarkan kondist

ekonomi orangtua mahasiswa yang akan mengamtarkan tingkat kesejahteraan keluarga dan

golongan keluarga mahasiswa. Menu tersebut sebagai berikut :

l1



Sraatr terisi secara otomatis pada menu data orangtua
P.ndaputa, gaj i/uPah (termasuk

tunjangan) ayah/wali dan Ibu/wali per

r/tidak dikurangi PembaYaran

ilan mingguan dikali dengan 4 minggu

hutang) yang berasal dari :

u). pils. beiupa honorarium, tunjangan sertifikasi' remunerasi'

tunjangan kinerla, tunjangan lainnya dan penghasilan usaha sefta

investasi lainnYa.

b). Swasta. berupi tunjangan dan bonus sefta penghasilan lainnya.secara

rata-rata perbulan termasuk penghasilan usaha dan investasi lainnya'

c). Wiraswaita. berupa penghasilan sampingan lain dan investasi

lainnya secara rata-rata perbulan'

d). Petani, Buruh, Nelayan. Berupa penghasilan sampingan lainnya

secara rata-rata perbulan atau jumlah total penghasilan panen

kebunnya dibagi dengan periode bulan panen' Jika penghasilan

musiman/tahunan dibagi dengan jumlah perkiraan bulan' jika

Penghastlan dtluar gaji/upah ayah/Wali

dan Ibu/waliPerbulan

dengan dibuktikan

fotocopy 
-apl 

iias i hutan g/surat keteran gan dari pemberi hutan g' J i ka

hutans, oud'u oturg/pribadi, dibuatkan surat pernyataan dari orangtua'

Total hutang

n atau total cicilan

hutang setiap bulan
Cicilan Hutang Perbulan

hutang barang mewah lai

@remi asuransi' cicilan hutang

perulahaan/usaha, cicilan hutang kendaraaan,roda 4, cicilan 1*:fil;; 6..b.li- t.uun, emis, rumah milik vang ke 2' 3 dll)' cicilan

Silahkan mengisi data sosial ekonomi

Mahasiswa ".

Hal-hal yang perlu diperhatikan se berikut :

Jika data seluruhnya telah terisi dan dinyatakan sudah benar maka klik "simpan"'

2.1.9. Harta Keluarga , , r r: -:
Data Informasi kepeltilikan aset/harta keluarga merupakan data isian yang mengambarkan kondisr

ekonomi orangtua mahasiswa yang terlihat Oari kepemilikan harta lainnya selain penghasilan

bulanan. Menu tersebut sebagai berikut :

keluarga mahasiswa dengan klik "Edit Data lnformasi Sosek

12
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Silahkan mengisi data kepemilikan

Kekayaan Mahasiswa"

aset/harla keluarga lainnya dengan klik "Edit Data Informasi

Hal-hal yang Perlu di
Uraian

Luas sawah Diisi
D,trt de"g", meter persegi (l hektar=10'000m2)'

Tanah adalah tanatr kapli"ng)n; Kebun adalah perkebunan yang terpisah dari

rumah

berdasarkan nilai

pada NJOP PBB atau taksiran sendiri ,--- I

Pada NJOP PBB atau taksiran 
i

!sendiri

Luas tanah/lading/kebun/
tambak

Jumlah ternak

Taksiran harga rumah milik
pribadi lainnYa

Rumah sewa/kontrakan

neposito, f aUungan/G iro I Diisi sesuai dentsq!-iumlah dt tabunga

lDiisidensanniluitak,ffigaemas/perhiasanpadabulan
I ;;r;b*. Ferniasan dimaksud adalah yang dipakai atau disimpan berupa emas,

I permata dan berli.a!. . . ,

Perhiasan

Investasi lainnYa Diisi dengan ju*la

Jika data seluruhnya telah terisi dan dinyatakan sudah benar maka klik "simpan"

ioerhatika ba berikut

2.1.10. TransPortasi
Data Informasi transportasi merupakan data isian yang mengambarkan kondisi sarana dan prasarana

oun'ponu'iyangdimilikikeluarga.Menutersebutsebagaiberikut:

4.i:*j*'..*.,{MIt

ni$,{iM& (*krs.iM}i@f {}t(

Silahkan mengisi data transportasi

Informasi Transportasi Mahasiswa "
yang dimiliki orangtua mahasiswa dengan klik "Edit Data

13
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Hal-hal yang Perl r diperhatikan sebagai benrut : -r---"- 
,

Diisidenganjumlahr..ffidigunakananggotakeluargal
walaupun tidak atas nama salah satu diri inggotu keluarga=(masih atas nama orang lain)' 

]

Termasuk dalam mobil tersebut adalah kendaraan dinas dan kendaraan perusahaan yang 
I

lniisiclensaniumlahkmdigunakananggotakeluarga..
l-"-'

I walaupun tidak atas nama salah satu dari anggota keluarga (masih atas nama orang lain)'

I 'l-enrasuk dalam motor tersebut adalah kendaraan dinas dan kendaraan perusahaan yang

I digunakan. (foto stnk kendara.q! diupload)

l-D-ini sesuai <Jengan yang dimiliki.
t-

Uraiah
Jumlah mobil

yang dimiliki

Jumlah Motor
yang dimiliki

Jumlah SePeda

vang dimiliki

Jika data seluruhnya telah terisi dan dinyatakan sudah benar maka klik "simpan' '

2.l.ll, Informasi lainnYa

Data Informasi rainnya merupakan data isian untuk mengakomodir infbrmasi yang belul masuk

kedalam baris isian diatasnya, sehingga Unila akan mendapatkani informasi yang lebih jelas'Menu

i berikut

WW

Silahkan mengisi data informasi tambahan

mahasiswa Unila dengan klik "Edit Data

berikut:

lainnya yang belum ada dalam

Informasi LainnYa Mahasiswa

isian borang data Pokok
". Contoh isian sebagai

Jika data seluruhnya telah terisi dan dinyatakan sudah benar maka klik "simpan"'

2.1.12. Upload Data
Upload data merupakan data isian yang akan secara virtual memberikan bukti

data mahasiswa yang telah diisi sebeiumnya.Menu tersebut sebagai berikut :

14

tersebut sebagai berikut :
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Klik "tambah foto" untuk menambah file yang akan di upload' angka 1 sd 19 merupakan

kerengkapan data yang harus dipenuhi oreh caion irahasiswa ,.i,i.,ggu akan terdapat data yang akan

diverifikasi oleh validator di tingkat universitas. Kemudian lakukan bro*r. lokasi file yang akan di

upload dengan ketentuan ekst-ensi file JpG dan kapasitas maksimal 300Kb. Kemudian akan

tampilan menu sebagai berikut :

ffi

,%tifl .t)1,$ii'%r,iriffi f,i$i#

Upload-1 :foto
bersama dengan

orang tua
dan seterusnYa

Jika file lebih dari 300kb, harus dilakukan mengubah ukurannya (resize) dengan cara sebagai

berikut :

l). Lihat ukuran file pada explorer' Kemudian copi

buckup Iile.

file dengan nama baru. sehingga kita memiliki

2). Buka file gambar jpg dengan microsoft picture manager'

3). Pilih edit picture - Rerir" - percentage- (berapa % ukuran yang diinginkan dari ukuran semula'

misalkan iemula 600kb maka silahkan isikan 40%)

,C) .i.r d,1

R.i1.' --SBt

( lF.*n,Edvd{rx1i+hri

| ) curom *d6 r rt.srn'

2.1.13. Simpan Permanen
Simpan permanen merupakan proses menyimpan data

menu yang telah diisi.Sebelum melakukan proses

memberikan pertanyaan penegasan atas pilihan yang

isian data pokok mahasiswa dari seluruh

simpanan permanen, maka sistem akan

akan dilakukan. karena jika sistem telah

<$. .nrlt$ s^d,li

l5
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sebauai berikut t 
, " *q*.. +i;sr'*t_i*u*; +*,##+il d#ff

]1":,f': "

melakukan simpan permanen" maka data isian tidak dapat dilakukan perubahan lagi'Menu tersebut

2.1.14. Cetak Data Pokok

Silahkan klik "Cetak Data Pokok'o untuk mencetak hasil isian borang data

Kemudian akan muncul menu cetak sebagai berikut :

pokok mahasiswa.

F,*-.. 'ffi

Klik "cetak formulir isian borang data pokok"

mahasiswa. Hasil cetak sebagai berikut :

untuk melihal hasil cetakan borang data pokok

.......::-"-.-,,..--
..:r;;1 irNrvERsrTAs LAMPUNo\:flll)'r . *- - s:]|;--r;;;-;; ?;,i;-i:j.ir;;i',);;- '" " "--

Klik ,,surat pernyataan kebenaran isian borang" untuk melihat hasil cetakan surat pernyataan

kebenaran isian borang data pokok mahasiswa. Hasil cetak sebagai berikut :

t6
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SURAT PERNYATAAN

Klik ,,deskripsi pekerjaan orangtua" untuk melihat hasil cetakan deskripsi pekerjaan orangtua

mahasiswa. Hasil cetak sebagaiberikut :

OCSXPIPSI PEKERJAAN ORANG TUA

2.2.IJKT

Menu ini akan menampilkan pengumuman besaran UKT dan persetujuan atas hasil penetapan UKT

mahasiswa. Menu ini terdiri dari sub menu sebagai berikut :

2.2.1 P engumuman TahaP 1

Menu akan menampilkan pengumuman besaran UKT mahasiswa pada tahap peftama' Dalam menu

ini akan diberikan 2 (dua) pillnan ,,Setuju" dan "Keberatan Dengan Penetapan UKT". Tampilan

menu tersebut sebagai berikut :

ar"

t7



Jika klik "setuju" maka akan muncul peringatan sebagai berikut :

Jika di pilih "OK" maka kemudian muncul peftanyaan konformasi sebagai berikut :

Jika klik "Belum", maka sistem akan kembali pada menu pengumuman tahap l' dan jika

klik ,'Sudah" maka akan muncul penetapan atas besaran UKT mahasiswa beserta surat

persetujuan untuk melakukan pembayaran dengan menu tampilan sebagai berikut :

Jika di klik "Cetak" maka muncul menu cetak surat pemyataan sebagai berikut :

SURAT PERNYATAAN

1.. . umooo, sEue.re" It 4

Jika klik..Keberatan Dengan Penetapan UKT" maka akan muncul peringatan sebagai berikut:
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iika di pilih "OK" maka kemudian muncul pertanyaan konfirmasi sebagai berikut :

Jika klik ,,Tidak", maka sistem akan kembali pada menu pengumuman

klik(,yA, maka akan muncul pertanyaan konfirmasi berikutnya yaitu :

tahap 1, dan jika

Jika klik.. Belum", maka sistem akan memberikan peringatan sebagai berikut :

dan jika klik ,.YAo' maka akan muncul pertanyaan konfirmasi berikutnya yaitu :

Jika klik .. Belum", maka sistem akan memberikan peringatan sebagai berikut' dan sistem

kembali ke menu Pengumuman tahaP 1:

-."":"",:-;"" 
":,-;,:"" ""-,:"-1

i*l
dan jika klik "Sudah" maka akan muncul pertanyaan konfirmasi berikutnya yaitu :

Silahkan download syarat banding UKT

SIST€M INFOR*{ASI OATA POIIOK !'IAHA5'$WA U''IIIA

Llri;::r.],, i

Ar:,r

ffi *,sru*

nr;; - 
I

tNpsRMAA! OAT&. POKSX MAI{A516WA llNll n

6 *urm

il'
su{
S nqxs

liil umpx* ,

19



.lika klik ,,Tidak", maka sistem akan memberikan peringatan sebagai berikut' dan sistem

kembali ke menu Pengumuman tahaP 1:

Dan jika klik "BISA" maka akan muncul menu alasan untuk mengajukan bading UKT yaitu

Klik "simpan" untuk melakukan penyimpanan

Dan kemudian akan muncul menu beriktu ini :

pengaj uan keberatan/banding
sebagai berikut :

seluruh proses dalam pengumuman tahaPl.

atas penetaPan UKTKlik "cetak" untuk mencetak surat

mahasiswa pada Pengumuman tahaP I

2.2.1Pengumuman Akhir

Menu akan menampilkan pengumuman akhir dari seluruh tahapan seleksi berkas akademik. seleksi

mahasiswa bidikmisi, ,.t.t ti mahasiswa bina lingkungan serta penentuan besaran UKT

berdasarkan hasil banding ataupun yang sudah setuju. t t.n, ini juga akan memberikan informasi

mekanisme registrasi berikutnya. Tampilan menu tersebut sebagai berikut :
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Klik .,cetak, maka akan muncul surat pernyataan tentang kesediaan untuk melakukan pembayaran

UKT sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan'

SURAT PERNYATAAN

S.y. yang borr!ndarshgan drbawah inl l

or.ngru./w!il d.d c.lor M.n.iltw. univ'rtn'3 Llhpung )

Rp. 3 600 oO0 / SEMESTER

1 
Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.^*-

I rrn. tes7o62e le86o3 loo2
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