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TAEAP 1
Pengistan Borang Data Pokok Mahasiswa

2.

l. Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus Simanila Prestasi Khusus tahun 2019 diwajibkan
mengisi borang data pokok mahasiswa secara online internet dimulai tanggal 27 Juli s.d 3l Juli 2019
melalui aplikasi sistem informasi data pokok mahasiswa (sidakma) dengan alamat
http://sidakma.unila.ac.id. Jika melewati batas waktu tersebut maka tidak dapat diproses.
Calon mahasiswa diwajibkan memberikan data sebenar-benarnya. L]nila berhak mencari inl.ormasi dari
pihakketigadalammenentukanbesaranpenetapanLIKT.Sanksiakandibe@
yang tcrbukti memberikan keterangan yang salah dikemudian hari beruna pembavaran UF
tertingqi. dan sanksi-sanksi s raturan yang berlaku.

3' Pada saat calon mahasiswa akan mulai mengisi borang data online, diharuskan terlebih dahulu
mendov'nloarlpetunjuk pengisian yang ada di halaman muka aplikasi http://sidakma.Lrnila.ac.id.

4' Pada awal pengisian borang UKT online ini, akan muncul pertanyaan untuk calon mahasiswa clan
orangtua/wali :"Apukah Sutrclarct Bersediu tlitetapkan patla biaya UKT .sebesar Rp .....(besurun
d i t e ntuka n .s e s ua i pr otli nya ) "

Jika YA : Anda tidak perlu n-rengisikan data-data pada borang UKT ini, silahkan mencetak surar
pernyataan tnenerima hasil penetapan biaya UKT dan kesediaan membayarnya pada
jadwal yang telah ditentukan serta ditandatangani dengan dibubuhi materai 6000.-
(untuk diupload pada menu registrasi). Kemudian silahkan menunggu saja sampai
pengumuman akhir UKT untuk melihat proses pembayaran uKT di Bank yang
telah ditentukan.

Jika TIDAK : Silahkan Anda rnengisi seluruh isian borang data pokok mahasiswa sesuai dengan
panduan pengisian.

5. Perigisian borang data pokok mahasiswa online.
orangtua/wali yang sebenarnya, karena isian tersebut
UKT mahasiswa (tanyakan kepada orang tua untuk

akan menjadi dasar dalam pencntuar-r biaya
mengetahui data dan inlbrmasi keluarga

yang sebenarnya).

6' Dokumen yang perlu disiapkan sebelum mengisi borang data pokok mahasiswa online sebagai berikut:
l). Foto bersanra orangtua/wali di clepan rumah.
2)' Foto rumah tampak depan(harrts tampak serururt rumahnya).
3). Foto ruang tamu.
4). Foto ruang keluarga.
5). Foto kamar tidur.



7.

8.

6). Fot,c <lapur rumah.

7). Foto kamar mandi.
8). semua srNK Kendaraan bermotor(motor, mobil, sepeda, dll) yang dimiliki.
9). Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kedua Orang tua/Wali.
10). Kartu Keluarga (KK) terbaru.
I 1). Rekening/bukti pembayaran listrik 3 bulan terakhir.
l2). Rekening/bukti pembayaran telepon 3 bulan terakhir.
13). Rekening/bukti pembayaran air 3 bulan terakhir.
l4). sPT/Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (pBB) tahun terakhir.
15). ApliJkasi/Perhitungan kredit (bila punya hutang).
16)' Slipgaji bagi pegawai/karyawanatausuratketeranganpenghasilanorangtua/wali dari kepala

desa.,/lurah.

Jika pengisian data pokok mahasiswa online telah selesai dan di simpan permanen, maka diwaiibkan
mencetak dan menandatangani isian data pokok mahasiswa dan Surat Pernyataan tentang kebenaran
isian data pokok mahasiswa.
Unila menganggap bahwa segala data yang diisikan dalam data pokok mahasiswa online adalah benar
dan dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai, sehingga jika kemudian hari ditemukan data yang
tidak benar'(palsr"t/pembohongan), maka Unila berhak memberikan sanksi kepada mahasiswa dengan
di naikkan besaran kelompok UKTnya atau dicabut status kemahasiswaannya (drop out/dikeluarkan).

TAIIAP 2
Yeriltkesl Istan Data Pokok Itlahasisrva

1' Dalam rangka melakukan menilai kebenaran data isian data pokok mahasiswa online yang telah
disimpan permanen oleh calon mahasiswa, Rektor Unila membentuk Tim Verifit<asi tsiariaah pokok
mahasiswa online yang memiliki tugas dan wewenang melakukan verif-ikasi atas kebenaran isian datapokok mahasiswa dan lampiran dokumen pendukungnya.

2. Verifikasi isian data pokok mahasiswa diliksanakan puau taneeal2g Juli _ I Aeustus 2019.
3' verifikasi l'lebenaran isian borang UKT. dilakukan oleh Tim Verifikasi dengan cara wawancara

langsung, v/awancara melalui telepon, kunjungan ketempat tinggal calon -Ihasiswa atau informasi
data yang dapat diakses melalui berbagai media dan sumber y;; dapat dipertanggungjawabkan.

4' Setelah isian data pokok mahasiswa calon mahasiswa dinyatakan benar dan lengkap, Tim Veriflkasi
melakukan validasi melalui aplikasi sidakma.

5' Sistem aplikasi sidakma akan menghitung dan menetapkan kelompok UKT mahasiswa berdasarkan
pembobotan (scoring).

6. Pembobotan pada penetapan kerompok UKT Mahasiswa sebagai berikut :

I ). Biodata calon mahasiswa.
2). Inlormasi keluarga.
3). Informilsi tanggungan keluarga.
4). Informasi dan kondisi rumah.
5). Kondisi air. MCK, penerangan dan telekomunikasi.
6). Perabol rumah tangga dan elektronik.
7). Informilsi sosial ekonomi keluarga.

!) lnformasi kepemilikan aset/harta keluarga.
9). Sarana transportasi.
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TAIIAP 3
Pengumurnan LrI(T Semettara (Tahap Pertanra)

1. Pengumuman sementara (tahap pertama) atas penetapan UKT calon mahasiswa melalui

http ://sidakma. uni la. ac. id.
2. Pengumuman UKT sementara (tahap pertama) dilaksanakan tanggal3Agustus 2019

3. Pengumuman sementara (tahap pertama) atas penetapan UKT calon mahasiswa bersifat mengikat
dalam hal biaya UKT.

3. Dalam pengumuman akan diinfbrmasikan penetapan UKT setiap mahasiswa berdasarkan isian data

pokok mahasiswa online, dengan keputusan :

(1). Jikaorangtua./wali calon mahasiswa menerima hasil penetapan UKT yang diumumkan, maka

waiib mencetak surat pernyataan menerima hasil penetapan biaya UKT dan kesediaan

membayamya lalu ditandatangani dan dibubuhi materai 6000,-(untuk di unggah pada menu

registrasi) kemudian silahkan menunggu sampai pengumuman tahap akhir untuk mengetahui
nama bank tempat melakukan pembayaran UKT.

(2). Jika orangtua/wali calon mahasiswa keberatan atas penetapan UKT yang diumumkan, dapat

mengajukan banding dengan cara mencetak surat pernyataan tidak rnenerima hasil penetapan

biaya UKT dan akan mengajukan banding dan wawancara lalu ditandatangani dan dibubuhi
materai 6000,-. Verifikasi dan wawancara akan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan
pada tahapan berikutnya.

veritthaoi dan #ff"fr" n",,eins r,rKT

1. Tahapan ini dikhususkan kepada orang tua calon mahasiswa yang belum menerima/menyetujui hasil
pengumuman sementara biaya UKT calon mahasiswa yang ada pada pengumuman sistem Sidakma
(http ://sidakma. unila.ac. id).

2. Verifikasi dan wawancara banding dilaksanakan di fakultas masing-masing calon mahasiswa dan
dilaksanakan tanssal 6 - 8 Agustus 2019.

3. Berkas yang harus dibawa dalam rangka wawancara banding Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai

berikut :

(l). Salinan (fotocopy) Tanda Pendaftaran Simanila Prestasi Khusus ;

(2). Borang Isian data pokok mahasiswa yang dicetak dari http://sidakma.unila.ac.id. yang telah
ditandatangani orangtua dan calon mahasiswa;

(3). Surat pernyataan kebenaran isian borang UKT yang telah ditandatangani dan dibubuhi materai
6000,-;

(4). Surat pernyataan tidak menerima hasil penetapan biaya UKT dan akan mengajukan banding dan
wawancara yang telah ditandatangani orangtua;

(5). Foto berwarna calon mahasiswa bersama dengan orangtua/wali.
(6). Foto berwarna rumah tampak depan(harus tampak seluruh rumahnya).
(7). Foto berwarna ruang tamu.
(8). Foto berwarna ruang keluarga.
(9). Foto berwama kamar tidur.
(10). Foto berwarna dapur rumah.
(11). Foto berwarna kamar mandi.
(12). Deskripsi tentang detail pekerjaan orang tua (ayah dan ibu) yang telah ditandatangani;
(13). Salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Efl) Kedua Orang tua/Wali.
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liil i1"iJ,iy#i:Il,[ffi.ttl1Th],1"j:!"r!'i;:;:;t:::':::;';rn;;nw;:;;;;:r:tl5). Astrltotocopy rsgdils" pu'l\r! r -' 
outu desa/iurah ftukon surat ke.tgran''"' 

plrgnasilan o'utin tua/wali dari ke

(, 6 ) S a, i nu",,",o. JJi,':iffi i);5ii fi:**:i: [',9: i t'li]l'ilfi\li,
[i?]. !:llm [iffi::i]i i:i:liffi'{:1.1 ffi:;,'* :::T"' 

3 buran'lerakhir

(18). Salin* tr"t"t""o'ri g31f i/bukti pembayaran air 3 bulan terakhir'

(19). Salin* a","."ivi sprp.*t"vil" i,at"r. Bumi dan Bangunan (PBB) terbaru'

(20). Sarinan (fbtocopy; ,*uu l^* Kendaraan u..*","<n,,i*, *obil, sepeda' dll) yang dimiliki'

(21). Asli/fo,".";;;;;riri, aprk".ilp.rt'it"ngan kredit (bila punva hutang)'

4. orangtua caron mahasiswa yang mengajukan banding.atas pengumuman sementara biaya UKT calon

mahasiswa waiib hadir sesuai a.ngln jadwal ,un* ,.tl*,T6uptun dengan membawa bukti-bukti

, Bfl;#l "ffi *:l:'l *''#i-ii x# iT[!i' T}il1 ua* ur v an g te, ah ditentukan' j i ka

melewatijadwal;;il;;, ,ulu tidak akandiproses/tidak dilavani . i-^ *o
6. peraksanaan wawancara Bandi"* uii oir-ukrunuku., di Fakultas masing-masing calon mahasiswa'

7. pemrosesan banding dilakukai a."rlr" .uru ,n"tut rrkan verirrkasi berkas yan[ telah diserahkan oleh

calon mahasiswapada tahap ,"u"rr,iiy"";;; aii"-["r, i"ngu, bukti baru yu.,! dibu*a orangtua/wali

calon mahasiswa dan dilakukan wawancara langsurg J.;;; orangtua/walicalon mahasiswa' Proses

banding tidak dapat dilakukan l?npu 
kehadiran langsung ora"ngtua/wali calon mahasiswa'

g. panitia p.*u*un.ura member,.un ,.iorendasi oun .u,u*ri atas hasil wawancara' Keputusan hasil

; H*l6:il,1xTl5#:tr/i:ll Jll,ii B'".',tt$'l:il, mahasi swa, di Tu RuN KAN' j ika ada

dokumen pendukung baru yang_tuui u,u, kondisi orunl,.,J*uri "uron 
mahasiswa dan mempengaruhi

n.ai.score UK.r; (2). Biaya urr .ulon mahasiswa aiNaixxax, lit u ternyata data yang diisikan

dalam borang UKi online tidak u.*, a* ada bukti yang mendukungnya atau mempengaruhi nilai

score UKT; (3). Biaya UK-f calon ,nur,urir*u TETAP, jik; tidak ada d3kumen pendukung baru yang

kuatataskondisiorangtua/wuri.uron*ur-,asiswaaantiaatmempengaruhinilaiscoreUKT.
10. penetapan atas hasil kepu*ru" r."i;;y" r..rnuurilu;;;1.,'g) i-lrr aitutukan berdasarkan hasil

,l l*1, *lllll i?#if-'ilH'fffrYI]n daram raman http://sidakma unla,ac id pada tahapa,

,, lr*:ll*l;;::::',r*llJTil"J"I*'f'#LH mengikat untuk caron mahasiswa dan tidak dapat

disanggah kembali'

Tahap ini merupakan pengumuman dari seluruh proses Verifikasi UKT

pelaksanaan pengumuman akhir proses *il;;;ri Simanila pr.riuri Khusus Unila dilaksanakan tanggal

, l:*:HjH#il,i uaurur, hasil akhir dari seluruh proses. sehingga keputusannva mengikat dan tidak

dapat disanggah lagi'

l.
2.

TAII.AP 5
Penglrmurffiln Akhtr
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TAIAP 6
PenbaYaran BlaYa L'KT Matraslswa

IISiJl,H;:i'?3Iffi"XXlT,l1'Till'TIl-Yffi 
lJlqq*1"11;l*lf lilli,'.ll',,Tll,l,'llu*'

secara online diseruiuh cabang di Indonesia dengan "uru'*.ry.butkan 
nomor test Simanila Prestasi

Khusus.
3. Bagi calon mahasiswa yang tidak merakukan pembayaran pada tanggal tersebut di atas maka calon

mahasiswa r""g Ut"ungftufn dianggap mengundurkan diri'

r ahap an i n i m e rup ak an akhir 9:l'J"j:?,1:,?t i :T'i." fl.o,:,?HUX?.'1

2 l::?LH,'Itffi ffif"L::li'ffi'#";:i"1:?'i:;:""
.*:L ,n1 qnn\ setelahAeittu. ZOf q. 

: - -^.^.,^-rrqnn crafrs mahasiswa Unila tahun akademik 201912020.set

3. calon mahasiswa telah resmi.T'Yl.1"Pfl?\':"::l;la 
vans berasal d.ri';;;ii';'*r'un dari si:

rrhsuv-- - 
lah resmi menyandang status mallilslr!ry.:^';^;;i 

^ari 
hasil cetakan dari sistem

Calon mahasiswa te

mendapatkan Kartu iunau uur,urir*u drrro sementara yang berasal dari ha

registrasi.

Bandar LamPung, f,i Juli 2019

I Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin' NLP',2.

I xlr. rss7o62s le86o3 loo2

-oooOO::'TERIMA KASIH:=OOooo--------

Beglstrasl OnEne Mahaslgwa

Rektor,


