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TENTANG  
 

REGISTRASI MAHASISWA S1, S2 DAN S3 

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 

 

Dengan ini kami sampaikan bahwa registrasi mahasiswa S1, S2 dan S3 UIN Sayyid 

Ali Rahmatullah Tulungagung pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 

sebagai berikut: 
 

A. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau SPP  

1. Pembayaran UKT (bagi S1) atau SPP (bagi S2 dan S3) dilaksanakan pada 

tanggal 01 s/d 08 Februari 2023.  

2. Pembayaran UKT/SPP dilakukan secara online menggunakan aplikasi 

SATUPay; 

3. Tata cara pembayaran UKT/SPP dapat dilihat di website resmi atau media sosial 

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung; 

4. Mahasiswa S1 (tahun masuk 2018 dan sebelumnya) yang menerima keringanan 

UKT nol rupiah, wajib membayar UKT sesuai dengan program studi dan 

angkatannya;  

5. Mahasiswa yang mendapatkan keringanan UKT nol rupiah (tahun masuk 2019 

s/d 2022) harus melakukan pengajuan aktivasi pada link: https://bit.ly/aktivasi-

registrasi  

Jika tidak melakukan pengajuan aktivasi, maka statusnya non aktif dan tidak 

dapat mengikuti perkuliahan. 

6. Mahasiswa yang berstatus cuti/ non aktif pada semester ganjil tahun akademik 

2022/2023, harus melakukan aktivasi pada link: https://bit.ly/aktivasi-registrasi  

7. Mahasiswa S1/S2/S3 yang memiliki tanggungan UKT/SPP pada semester 

sebelumnya (semester ganjil dan sebelumnya), harus dilunasi/dibayar agar 

dapat mengikuti perkulihan/ujian atau kegiatan akademik lainnya di semester 

genap 2022/2023; 

8. Mahasiswa harus memastikan tagihan yang muncul pada aplikasi SATU Pay 

adalah UKT/SPP semester genap 2022/2023 (atau tertulis 20222).  

Jika tagihan semester genap 2022/2023 (20222) pada aplikasi SATU Pay belum 

muncul maka harus menghubungi bagian keuangan, atau mengisi link: 

https://bit.ly/aktivasi-registrasi  
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B. Pemrograman dan Perkuliahan 

1. Konsultasi dan pemrograman mata kuliah dilakukan secara online tanggal 01 s/d 

09 Februari 2023; 

2. Perkuliahan semester genap tahun akademik 2022/2023 baik S1, S2, maupun S3 

dilaksanakan pada; 

a. Awal perkuliahan  : 20 Februari 2023 

b. Akhir perkuliahan : 10 Juni 2023 

3. Mahasiswa yang telah membayar UKT, harus melakukan pemrograman atau 

pengisian IRS secara online. Jika mahasiswa tidak melakukan pemrograman atau 

pengisian IRS secara online maka akan berpengaruh pada perkuliahan dan status 

tidak aktif pada SIAKAD dan PDDIKTI;  

4. Seluruh perkuliahan pada semester genap tahun akademik 2022/2023 

dilaksanakan secara offline atau tatap muka. 

 

C. Pengajuan Cuti Studi  

1. Mahasiswa S1, S2 dan S3 yang tidak dapat membayar UKT/SPP pada semester 

genap 2022/2023 atau karena alasan lainnya, diperkenankan mengajukan cuti 

studi. 

2. Pengajuan cuti studi dilakukan melalui aplikasi smartcampus terakhir tanggal 28 

Februari 2023.  

Selain pengajuan pada aplikasi smartcampus, mahasiswa juga harus 

mengunggah form pengajuan cuti pada: https://bit.ly/cuti-studi-uin 

3. Selama studi/kuliah, mahasiswa hanya diberikan izin cuti studi maksimal 2 (dua) 

semester (baik diambil secara berurutan maupun terpisah). 

4. Setiap pengajuan cuti studi, mahasiswa hanya mengajukan cuti studi selama 1 

(satu) semester. 

5. Pengajuan cuti studi untuk semester sebelumnya (cuti mundur), tidak dapat 

diterima. 

6. Mahasiswa dapat mengajukan cuti studi setelah menempuh 2 (dua) semester. 

Mahasiswa semester 2 (tahun masuk 2022) tidak diperkenankan mengajukan 

cuti studi. 

 

D. Pengajuan Keringanan UKT bagi S1 Yatim/ Piatu 

Bagi mahasiswa S1 tahun masuk 2019 s/d 2022 yang berstatus yatim/piatu 

atau yatim piatu dapat mengajukan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT), dengan 

ketentuan: 

1. Mengajukan permohonan pada smartcampus 

2. Mengunggah dokumen sebagai berikut: 

a. Surat permohonan keringanan UKT Yatim/Piatu yang ditandatangani 

mahasiswa dan salah satu orang tua atau wali (format terlampir). 

b. Surat/akta kematian orang tua (bapak/ibu kandung) dari Desa/ Dinas Catatan 

Sipil. Tidak diperkenankan surat/akta kematian selain orang tua kandung 

(seperti kakek/nenek/orang tua angkat). 

c. Akta kelahiran mahasiswa yang bersangkutan  

d. Kartu Keluarga mahasiswa yang bersangkutan 
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3. Permohonan diunggah pada aplikasi smartcampus terakhir tanggal 08 Januari 

2023. 

4. Mahasiswa yang telah mendapatkan keringanan UKT (UKT nol rupiah) tidak perlu 

mengajukan keringanan UKT. 

5. Pengajuan ini berlaku bagi mahasiswa maksimal semester 8 (angkatan 2019). 

6. Seluruh dokumen digabung menjadi satu file dalam format PDF. 

 

E. Ketentuan Lain 

1. Mahasiswa S1, S2 dan S3 yang tidak melakukan pembayaran UKT/SPP dan 

tidak mengajukan cuti studi pada semester genap tahun akademik 2022/2023, 

maka pada semester selanjutnya tidak dapat memprogram IRS sesuai ketentuan; 

2. Mahasiswa S1, S2 dan S3 yang tidak melakukan registrasi pada semester genap 

tahun akademik 2022/2023 dan tidak mengajukan cuti studi sesuai ketentuan; 

maka UKT nya harus dibayarkan pada semester selanjutnya (sesuai KMA Nomor 

1068 Tahun 2019);  

3. Layanan Informasi dan kendala terkait pembayaran UKT melalui Aplikasi 

SATUPay dapat menghubungi  Helpdesk pada nomor 081-334-083-001 (hanya 

WhatsApp, pada jam dan hari kerja); 

4. Layanan informasi dan kendala terkait pemrograman IRS, dapat dikonsultasikan 

ke program studi atau fakultas masing-masing. 

5. Layanan informasi dan kendala terkait aplikasi smartcampus, dapat 

dikonsultasikan ke Pusat TIPD (Gedung KH. Saifudin Zuhri Lt.2). 

 

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. 

 

 

Tulungagung,  29 Desember 2022  

 

Rektor, 

 

    ^ 

 

Maftukhin 
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