FORMULIR PERMOHONAN
PEMBAYARAN UKT SECARA MENGANGSUR
Jakarta, ...................2022
Kepada Yth. Dekan Fakultas ..........
Universitas Negeri Jakarta
di - Jakarta
Saya yang beridentitas berikut ini:
Nama
NIM
Program Studi
Jenjang
: D III/S1*)
Semester
Alamat
Nomor HP
Alamat E-mail
Kelompok UKT
:
Besaran UKT
Pekerjaan dan jabatan orang tua/pihak lain yang membiayai :
Pekerjaan
: ......................................
Jabatan
: ......................................
dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan dengan cara pembayaran
UKT secara mengangsur pada semester ........
Permohonan ini saya ajukan karena sampai batas akhir pembayaran UKT, orang tua/pihak lain
yang membiayai belum mempunyai uang yang cukup untuk membayar UKT. Pembayaran UKT
akan saya lakukan sebagai berikut:
1. 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT, akan saya bayarkan sesuai dengan jadwal
pembayaran UKT; dan
2. 50% (lima puluh persen) sisanya, akan saya bayarkan sebelum jadwal Ujian Akhir Semester
sesuai kalender akademik.
Sebagai bahan pertimbangan Saya lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
a. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen
b. Surat keterangan atau Bukti lain yang ditandatangani pejabat berwenang:
1.
Surat Keterangan dari kelurahan untuk yang terdampak; dan
2.
Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa.
Demikian permohonan yang Saya sampaikan, atas perhatian, dan perkenannya saya
mengucapkan terima kasih.
Mengetahui,
Orang Tua Orang Tua/
Pihak Lain Yang Membiayai

Pemohon,

( ........................................... .)
( ...................................... )
*) pilih salah 1 (satu) dengan cara mencoret yang tidak berlaku.

SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

:..............................

NIM

:

Program Studi

:

Jenjang

: D III/S1*)

Semester

:

Alamat

:

Nomor HP

:

Alamat E-mail :
Sehubungan dengan permohonan saya untuk mendapatkan:
1. Pembebasan Sementara UKT;
2. Pengurangan UKT;
3. Perubahan Kelompok UKT;
4. Pembayaran UKT secara mengangsur;
5. Penundaan Pembayaran UKT; atau
6. Pembayaran 50% dari UKT. *)
maka dengan ini saya menyatakan bahwa semua dokumen yang diunggah dalam aplikasi
permohonan tersebut adalah benar dan sah.
Apabila pernyataan yang saya sampaikan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi
akademik yang berlaku sesuai ketentuan Universitas Negeri Jakarta.
Jakarta, ................................ . 2022
Orang Tua Orang Tua/
Pihak Lain Yang Membiayai

Mengetahui,
Pemohon,

Materai
6000

( ..............................................)

*) lingkarilah salah satu nomor pilihan.

( ........................................... .)

