
Pekanbaru, 27 April 2017 

PENGUMUMAN 
NOMOR : Un.04/R/KU.03.2/1005/2017 

 
Dari   : Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Kepada : Calon mahasiswa baru UIN Suska Riau T.A. 2017/2018 
Tentang  : Prosedur Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 
 
Prosedur Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Calon Mahasiswa Baru T.A. 
2017/2018 diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

 
1. Calon mahasiswa baru mengisi borang UKT secara online pada portal: 

http://sireg.uin-suska.ac.id dengan menyiapkan berkas-berkas (dalam bentuk soft 
copy) dan mengunggahnya. (Lihat tabel  pengumuman pada jadwal pengisian 
borang UKT secara on-line sesuai jalur kelulusan). 
Adapun berkas-berkas yang harus disiapkan softcopynya adalah sebagai berikut: 
a. Surat Pernyataan tentang UKT (uang kuliah tunggal) yang telah ditandatangani 

di atas materi 6.000 (download disini); 
b. Asli Slip Gaji kedua orang tua/wali/penanggung biaya kuliah (Ayah dan Ibu) 

dengan ketentuan (wajib): 
(a) Bagi PNS/TNI/POLRI/KARYAWAN, maka melampirkan asli slip gaji yang 

ditandatangani oleh Bendahara. 
(b) Bagi Karyawan Swasta, maka melampirkan surat keterangan penghasilan 

yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa; 
(c)  Bagi yang tidak bekerja maka melampirkan surat keterangan tidak memiliki 

penghasilan yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa.; 
c. Foto Rumah tampak depan, ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, dan dapur 

dengan ditandatangi oleh ketua RT dan diketahui Lurah (wajib); 
d. Fotocopy Kartu Keluarga (wajib); 
e. Fotocopy Rekening listrik (jika ada); 
f. Fotocopy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (Jika Ada); 
g. Fotocopy kartu BPJS/JAMKESDA/JAMKESMAS/Surat Keterangan Rumah 

Tangga Miskin/RTM (jika ada). 
Apabila calon mahasiswa baru tidak melakukan pengisian borang UKT secara 
online maka dianggap mengundurkan diri sebagai calon mahasiswa baru UIN 
Sultan Syarif Kasim Riau. 

 
2. Berkas-Berkas yang telah diunggah/diupload pada poin 1.a – 1.g diatas, 

hardcopynya diserahkan langsung oleh calon mahasiswa baru ke Panitia Verifikasi 
UKT UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Penyerahan berkas secara langsung diharapkan didampingi oleh orangtua/wali  

ke : 
Kampus Panam UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Gedung Islamic Center 
Pukul : 08:00 s.d. 12:00 wib   
(lihat tabel pengumuman pada jadwal pengumpulan borang UKT). 
 

b. Jika tidak memungkinkan untuk mengantarkan secara langsung, maka 
penyerahan berkas dapat juga dilakukan dengan pengiriman melalui Pos 
dengan alamat :  
Panitia Verifikasi UKT Mahasiswa Baru  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Gedung Rektorat Lt. III Bag. Keuangan,  
Jl. HR. Subrantas No. 155 Tampan, Pekanbaru, Riau 

http://sireg.uin-suska.ac.id/


kode pos: 28293. 
 

 Dengan jadwal pengiriman untuk tanggal CAP POS paling lambat : 
1. Kelulusan jalur SNMPTN    cap pos tanggal : 8 Mei 2017 
2. Kelulusan jalur SPAN PTKIN   cap pos tanggal : 8 Mei 2017 
3. Kelulusan jalur UNDANGAN MANDIRI  cap pos tanggal : 15 Mei 2017 
4. Kelulusan jalur SBMPTN    cap pos tanggal : 27 Juni 2017 
5. Kelulusan jalur UM-PTKIN    cap pos tanggal : 3 Juli 2017 
6. Kelulusan jalur UJIAN MANDIRI   cap pos tanggal : 26 Juli 2017 
 
Jika borang yang dikirim melalui POS tidak sampai ke panitia, maka akan 
mendapatkan UKT (uang kuliah tunggal) pada kelompok 5. 
(disarankan untuk mengantarkan secara langsung). 

  
Berkas hardcopy yang akan dikirimkan disusun didalam map kertas bertulang 
dengan urutan sebagai berikut : 
1. Foto copy nomor peserta/nomor pendaftaran. (wajib) 
2. Surat Pernyataan tentang UKT (uang kuliah tunggal) (wajib) . format surat sudah di 

sediakan di bawah pengumuman ini. 
3. Asli Slip Gaji atau keterangan penghasilan Ayah. (wajib) 
4. Asli Slip Gaji atau keterangan penghasilan Ibu. (wajib) 
5. Surat Keterangan  RT dan diketahui Lurah tentang keaslian rumah (wajib) 

format surat sudah di sediakan di bawah pengumuman ini. 

6. Foto Rumah Tampak Depan secara keseluruhan (tampak atap serta dinding kiri 

dan dinding kanan) (wajib). 

7. Foto Rumah Tampak Ruang Tamu (tampak ruang tamu keseluruhan tidak foto 

kursinya saja atau lantainya saja) (wajib). 

8. Foto Rumah Tampak Ruang Makan (tampak ruang tempat makan secara 

keseluruhan, tidak hanya tampak kursi makan saja atau foto tudung sajinya 

saja) (wajib). 

9. Foto Rumah Tampak  Ruang Tidur (tampak ruang tempat tidur secara keseluruhan, 

tidak hanya foto kasurnya saja) (wajib). 

10. Foto Rumah Tampak Ruang Dapur (tampak ruang dapur secara keseluruhan, tidak 
hanya  foto kompor nya atau tungku masaknya saja) (wajib). 
Semua foto rumah ditanda tangani oleh RT dan diketahui Lurah/Kepala Desa. 

11. Fotocopy Kartu  Keluarga (wajib) 
12. Fotocopy Rekening listrik. 
13. Fotocopy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor.  
14. Fotocopy surat kepemilikan tanah SKGR/SHM. 
15. Fotocopy kartu BPJS/JAMKESDA/JAMKESMAS/Surat Keterangan Rumah 

Tangga Miskin/RTM . 
 

Berkas data mahasiswa  dimasukkan ke dalam map kertas bertulang sesuai dengan 
fakultas kelulusan masing masing : 

1. Fak. Tarbiyah dan Keguruan : Map Tulang Kertas Warna Biru Tua 
2. Fak. Syariah dan Ilmu Hukum : Map Tulang Kertas Warna Hijau 
3. Fak. Ushuluddin  :  Map Tulang Kertas Warna Kuning 
4. Fak. Dakwah dan Ilmu Komunikasi :  Map Tulang Kertas Warna Merah Tua 
5. Fak. Psikologi  :  Map Tulang Kertas Warna Merah 

Muda/Pink 
6. Fak. Sains dan Teknologi :  Map Tulang Kertas Warna Orange 
7. Fak. Ekonomi dan Ilmu Sosial  :  Map Tulang Kertas Warna Coklat 
8. Fak. Pertanian dan Peternakan  :  Map Tulang Kertas Warna Biru Muda 



 
c. Apabila calon mahasiswa baru tidak menyerahkan berkas baik langsung atau 

pun melalui pos, sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan diatas, maka 
calon mahasiswa baru tersebut otomatis akan memperoleh Uang Kuliah 
Tunggal (UKT) kelompok 5; 
 

d. Kepada seluruh calon mahasiswa baru UIN Sultan Syarif Kasim Riau agar 
mengisi borang UKT online/menyerahkan berkas sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan mahasiswa yang melakukan 
pemalsuan data/informasi maka akan diberikan sanksi berupa pemecatan 
sebagai mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau (drop out).  

 
Rektor 
dto  
 
Prof. Dr. H. Munzir Hitami. M.A 
NIP. 19540422 198603 1 002 

  



SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini sebagai calon mahasiswa baru UIN Sultan Syarif 

Kasim Riau T.A. 2017/2018: 

 

Nama  : __________________________ 

No. Pendaftaran : __________________________ 

Fakultas : __________________________ 

Program Studi : __________________________ 

Alamat Orang Tua : __________________________ 

 : __________________________ 

 : __________________________ 

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Informasi yang saya berikan pada saat pengisian borang UKT (Uang Kuliah Tunggal) Online 

adalah sesuai dengan keadaan saya yang sebenarnya; 

2. Berkas-berkas yang saya serahkan kepada Panitia Verifikasi UKT UIN Sultan Syarif Kasim 

Riau adalah sesuai dengan keadaan saya yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa atau 

pemalsuan data; 

3. Apabila dikemudian hari Panitia Verifikasi UKT UIN Sultan Syarif Kasim Riau melakukan 

survei ke rumah saya dan atau atas dasar laporan dari mahasiswa lainnya, dan saya terbukti 

memberikan informasi/berkas-berkas yang tidak sesuai dengan keadaan 

sebenarnya/palsu/direkayasa maka saya bersedia dikeluarkan sebagai mahasiswa UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau (drop out); 

4. Menerima keputusan Pimpinan UIN Sultan Syarif Kasim Riau terkait dengan besaran UKT 

yang akan saya bayar selama menjadi mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan tidak 

akan meminta perubahan besaran UKT; 

5. Tidak akan mengajukan tuntutan secara hukum kepada Pimpinan UIN Sultan Syarif Kasim 

Riau terkait dengan besaran UKT yang saya terima. 

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani secara sadar, tanpa 

adanya tekanan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

Pekanbaru,  ...........................2017 

Mengetahui      Yang Menyatakan, 

Orang Tua/Wali,       

 

 

____________________      ____________________ 
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SURAT KETERANGAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini sebagai Kepala RT/Kepala Dusun/ ______________ 

___________________Kelurahan/Desa _________________________________________________ 

Kecamatan ______________________________ Kabupaten/KOTA: _________________________ 

Propinsi :___________________________________________________________ 

 

Nama  : ______________________________________________ 

Nomor KTP : ______________________________________________ 

Jabatan : ______________________________________________ 

 : ______________________________________________ 

Nomor Handphone : ______________________________________________ 

Alamat Rumah : ______________________________________________ 

 : ______________________________________________ 

 : ______________________________________________ 

 

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut: 

6. Bahwasanya foto rumah yang saya tanda tangani ini benar adanya rumah kediaman orang tua atau 

wali dari calon mahasiswa bernama :_________________________________________, di mana 

rumah ini berstatus milik sendiri/menyewa/menumpang.* 

 

7. Apabila dikemudian hari Panitia Verifikasi UKT (uang Kuliah Tunggal) UIN Sultan Syarif Kasim Riau 

melakukan survei ke rumah yang bersangkutan dan atau atas dasar laporan dari mahasiswa/orang 

lainnya, dan saya terbukti memberikan informasi/berkas-berkas yang tidak sesuai dengan keadaan 

sebenarnya/palsu/direkayasa maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku di kemudian hari; 

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dan tandatangani secara sadar, tanpa adanya 

tekanan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Pekanbaru,  ...........................2017 

Mengetahui      Kepala RT, 

Lurah/Kepala Desa,       

 

 

____________________      ____________________ 

* Coret yang tidak perlu 
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