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PENGUMUMAN 

Menindaklanjuti hasil pertemuan antara Rektor IPB dan jajarannya 

dengan BEM KM dan perwakilan mahasiswa pada hari Sabtu 5 Agustus 2018 

untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Rektor Nomor 14/IT3/PP/2017 

tanggal 31 Oktober 2017 tentang Ketentuan Sumbangan Pembayaran 

Penyelenggaraan Pendidikan dengan Pola Pembayaran Uang Kuliah Tunggal 

bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor 

yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir yang dirasakan memberatkan 

mahasiswa, dengan ini disampaikan bahwa: 

1. Peraturan Rektor Nomor 14/IT3/PP/2017 tersebut dinyatakan dicabut, 

khususnya yang mengatur ketentuan bagi mahasiswa program 

Sarjana (ketentuan bagi mahasiswa Pascasarjana tetap berlaku). 

Pencabutan Peraturan ini ditetapkan melalui Peraturan Rektor Nomor 

11/IT3/PP/2018 yang akan segera diedarkan ke Unit Kerja di 

Lingkungan IPB; 

2. Bahwa pencabutan dan penggantian Peraturan Rektor tersebut perlu 

diikuti dengan panduan teknis pembayaran SPP bagi mahasiswa IPB 

Semester ≥ 9 yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir dengan rincian 

ketentuan sebagai berikut: 

 

Bagi Mahasiswa Semester 8 akhir 

1. Mahasiswa Semester 8 yang telah ujian dan dipastikan mendapat SKL 

maksimal tanggal 3 September 2018 tidak perlu mengisi KRS 

Online dan membayar UKT karena UKT semester 8 berlaku hingga 

tanggal 3 September 2018. 

2. Bukti pembayaran UKT yang digunakan untuk pengurusan penerbitan 

SKL pada butir 1 adalah bukti pembayaran UKT Semester Genap 

2017/2018.  
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Bagi Mahasiswa Semester 9 

a. Mahasiswa yang masih mengambil MK selain Seminar dan Tugas 

Akhir dikenakan UKT penuh; 

b. Mahasiswa yang telah lulus dan mendapatkan SKL tanggal ≤ 24 

Oktober 2018 tidak dikenakan kewajiban membayar UKT; 

c. Mahasiswa yang lulus dan mendapatkan SKL setelah tanggal 24 

Oktober atau mahasiswa belum menyelesaikan studinya pada 

semester 9 dikenakan kewajiban membayar UKT sebesar 60% 

dan wajib menyelesaikan pembayaran selambatnya pada tanggal 

7 November 2018 pukul 23.59 WIB;  

Tagihan baru senilai 60% UKT yang harus dibayarkan tersebut 

akan diterbitkan setelah masa KRS online. 

d. Ketentuan diatas juga berlaku bagi mahasiswa penerima BUD dan 

BIDIKMISI yang telah habis masa peberian beasiswanya 

mengacu pada kontrak yang ditandatangani oleh IPB dan Pemberi 

Beasiswa, namun tidak berlaku bagi Mahasiswa penerima BUD 

yag belum habis masa besiswanya (mendapat beasiswa lebih dari 

8 semester) serta Mahasiswa Asing.  

e. Besaran UKT bagi mahasiswa BIDIKMISI yang telah habis masa 

beasiswanya adalah sebesar tagihan UKT pada saat penetapan 

awal sebagai mahasiswa baru IPB dan penghitungan 60% 

didasarkan atas tagihan UKT pertama tersebut, bukan atas 

dasar UKT BIDIKMISI;  

f. Bagi mahasiswa yang disebutkan di atas dikenakan kewajiban 

mengisi KRS online sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 

Mahasiswa yang tidak mengisi KRS online akan dikenakan 

status non aktif 
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Bagi Mahasiswa Semester  > 9 

a. Mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir (tidak sedang 

mengambil mata kuliah) berlaku ketentuan pembayaran UKT 60% 

dari yang ditagihkan.  

b. Mahasiswa dapat membayar UKT pada periode yang telah 

ditetapkan dengan menggunakan tagihan lama (UKT 100%) 

dengan ketentuan akan dilakukan pengembalian senilai 40% 

UKT, atau membayar UKT berdasarkan tagihan baru senilai 

60% UKT. 

c. Pembayaran UKT tagihan baru akan dilaksanakan mulai tanggal 

3 September 2018; 

d. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS online dan tidak 

melakukan pembayaran tepat waktu akan dikenakan status 

Non Aktif. 

 

 

Demikian pengumuman ini diberikan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya. 

 

      Bogor, 9 Agustus 2018 

      Wakil Rektor Bidang Pendidikan 

      Dan Kemahasiswaan, 

 

      Drajat Martianto 

      NIP. 196403241989031004 


