UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
HELPDESK UKT SBMPTN 2016
Pertanyaan yang Sering Diutarakan
(Frequently Asked Questions/FAQ)
Tanya
Jawab

:
:

Bantuan apa yang dapat diberikan oleh Helpdesk?
Helpdesk hanya dapat membantu melayani pertanyaan tentang tata cara pengisian
Formulir Data Perhitungan Nilai UKT. Pertanyaan lainnya seperti mengenai besaran
UKT tidak akan dilayani.
Pertanyaan yang telah dijawab pada frequently asked questions ini juga tidak akan
dilayani.

Tanya
Jawab

:
:

Apa Password saya?
Password yang dimaksud adalah sandi baru yang dibuat sendiri oleh calon mahasiswa
saat login pertama kali pada Sistem Online UKT - Data Register.

Tanya
Jawab

:
:

Apa yang dimaksud dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Penuh?
UKT Penuh adalah biaya pendidikan yang dibutuhkan oleh seorang mahasiswa untuk
kuliah 1 (satu) semester, tergantung pada Program Studi dimana mahasiswa tersebut
kuliah. Nilai UKT Penuh ini dihitung berdasarkan Unit Cost atau Akuntansi Biaya, yang
merupakan hasil dari penjumlahan semua biaya yang dibutuhkan mahasiswa sesuai
dengan Program Studi masing-masing dibagi dengan masa studi selama menempuh
perkuliahan (8 semester).

Tanya
Jawab

:
:

Apa yang dimaksud dengan UKT Berkeadilan?
UKT Berkeadilan adalah uang kuliah yang dihitung melalaui Sistem Online UKT - Data
Register dengan mempertimbangkan faktor kemampuan ekonomi Orang Tua/Pihak
yang Membiayai kuliah mahasiswa bersangkutan.
Akan dilakukan pembuktian otentik atas data isian yang dimasukkan, yaitu berupa
kunjungan langsung ke rumah Orang Tua/Pihak yang Membiayai calon mahasiswa.
Apabila terbukti di kemudian hari bahwa data yang diisikan tidak sesuai kenyataan
sebenarnya, mahasiswa bersangkutan akan dikenakan sanksi seberat-beratnya
berupa digugurkan statusnya sebagai mahasiswa.

Tanya

:

Jawab

:

Bagaimana sebaiknya mengisi Sistem Online UKT
- Data Register
(http://uktdatareg.usu.ac.id)?
Sebelum melakukan pengisian pada UKT - Data Register, calon mahasiswa harus
terlebih dahulu berdiskusi dengan Orang Tua/Pihak yang Membiayai perihal
kemampuan ekonomi Orang Tua/Pihak yang Membiayai, yang akan menjadi dasar
perhitungan besaran UKT yang harus dibayarkan. Apakah bersedia membayar UKT
Penuh atau UKT Berkeadilan.
Pengambilan keputusan yang tidak tepat dan cermat dapat mengakibatkan kerugian
bagi calon mahasiswa dan Orang Tua/Pihak yang Membiayai.

Tanya

:

Jawab

:

Apakah mahasiswa yang masuk melalui program Bidik Misi juga perlu mengisikan
data pada Sistem Online UKT - Data Register?
Setiap mahasiswa tidak terkecuali, termasuk mahasiswa program Bidik Misi wajib
mengisikan data pada Sistem Online UKT - Data Register.

Tanya
Jawab

:
:

Apakah mahasiswa program Bidik Misi juga membayarkan biaya UKT ke Bank?
Khusus mahasiswa Bidik Misi, tidak perlu membayar UKT. Cukup dengan mencetak
Billing Statement, sebagai hasil dari input data pada Sistem Online UKT - Data Register.
Kemudian menyerahkan Billing Statement tersebut ke Bagian Kemahasiswaan
Universitas Sumatera Utara pada saat waktu Pendaftaran Ulang.

Tanya

:

Jawab

:

Apakah ada biaya lagi yang dibayarkan selain Uang Kuliah Tunggal, seperti uang
pembangunan, uang ujian, dan uang praktikum?
Untuk mahasiswa yang biaya kuliahnya termasuk pada kategori UKT, yaitu mahasiswa
yang diterima melalui jalur SNMPTN, SNMPTN, dan SPMPD reguler dimulai sejak tahun
angkatan 2016, tidak ada lagi dibebankan biaya di luar UKT yang dibayarkan oleh
mahasiswa.

Tanya
Jawab

:
:

Dari mana saya mengetahui Luas Tanah, Luas Bangunan & NJOP saya ?
Bisa Dilihat Dari PBB (Pajak Bumi & Bangunan)

Tanya
Jawab

:
:

Bagaimana kalau Saya belum mempunyai PBB ?
Silahkan Perkirakan luas tanah & Bangunan yang anda tempati. Sebagai lampiran, AndaWajib menggantinya dengan surat keterangan dari Kantor Lurah/Kepala Desa .

