
A. PENENTUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
1. Besaran UKT untuk masing-masing calon mahasiswa akan diumumkan pada tanggal

29 Juni 2021 melalui laman http://registrasUainsalatiga.ac.id.
2. Sebagai bahan pertimbangan penentuan UKT, calon mahasiswa wajib mengisi formulir

pengajuan UKT secara daring mulai tanggal 21 s.d. 24 Juni 2021 di laman
http://registrasi.iainsalatiga.ac.id dengan cara:
a. Login dengan menggunakan Nomor Registrasi sebagai username dan tanggal lahir

sebagai password dengan format "YVYYMMOO". ("YVYY" adalah empat digit tahun
lahir, "MM" adalah dua digit bulan lahir, dan "00" adalah dua digit tanggallahir). Contoh
bila tanggallahir 1 Oesember 2002, maka password adalah "20021201".

b. Melakukan pengisian biodata secara lengkap dan benar meliputi: data pribadi, data
orang tua, dan data kondisi ekonomi orang tualwali.

c. Mengunggah scan berkas sebagai berikut:
1) Formulir pendaftaran Jalur Undangan tahun 2021;
2) Pasfoto berwarna 4x6: - Laki-Iaki latar warna merah berdasi

- Perempuan latar warna biru berjilbab;
3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan perekaman E-KTP dari

Oisdukcapil;
4) Kartu Keluarga (KK);
5) Ijazah SMAlMAlSMK atau yang sederajat atau Surat Keterangan Lulus dari

Kepala Sekolah bagi lulusan tahun 2021 yang belum memiliki Ijazah;
6) Slip gaji dari tempat bekerja ayah dan/atau ibu. Bagi yang tidak memiliki slip gaji,

dapat diganti dengan Surat Keterangan Penghasilan ayah dan/atau ibu dari
Kelurahan/Oesa;

7) Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
8) Bukti pembayaran rekening listrik dan/atau air;
9) Foto berwarna kondisi rumah tempat tinggal sebanyak 7 (tujuh) titik (dari depan,

dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, dalam ruang tamu, dalam
dapur, dan dalam kamar mandi);

Assalamu'alaikum w. w.
Rektor beserta sivitas akademika lAIN Salatiga menyampaikan selamat kepada segenap calon
mahasiswa yang telah dinyatakan lulus Jalur Undangan lAIN Salatiga Tahun 2021. Tahap
selanjutnya, calon mahasiswa lAIN Salatiga diwajibkan melaksanakan registrasi dengan
ketentuan sebagai berikut:

Nomor: B-.2.4B81ln.21/PP.llO.3/06/2021
tentang

REGISTRASIIDAFTAR ULANG CALON MAHASISWA BARU JALUR UNDANGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (lAIN) SALATIGA

TAHUN 2021

PENGUMUMAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (lAIN) SALATIGA

Jalan Lingkar Salatiga Km. 02, Kec. Sidorejo, Salatiga
Telepon (0298) 323706 Faksimili (0298) 323433

Website: iainsalatiga.ac.id E-mail: administrasi@iainsalatiga.ac.id



l Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag.-r
I NIP. 19720521 200501 1 003

c<ee--
Salatiga, \7 Juni 2021
Rektor,

Demikian pengumuman ini disampaikan agar menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
Wassalamu'alaikum w.w.

D. LAIN-LAIN
1. Pembayaran biaya pendidikan yang telah dilakukan melalui Bank yang telah ditunjuk

sebagaimana di atas tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun;
2. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus, tetapi tidak melakukan registrasi ulang maka

dianggap mengundurkan diri.
3. Bila ada perubahan prosedur daftar ulang, rnaka akan diumumkan dikemudian hari

melalui laman http://iainsalatiga.ac.id.
4. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke panitia melalui nomor

0811-2820-505 atau 0812-2748-1708.

c. REGISTRASI ULANG
Registrasi ulang secara daring dilaksanakan mulai tanggal 30 Juni s.d. 09 Juli 2021 setelah
melaksanakan pembayaran UKT dengan cara:
1. Login ke laman http://registrasi.iainsalatiga.ac.id.
2. Melakukan reservasi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan mencetak bukti registrasi ulang.
3. Mencetak jadwal kegiatan pra perkuliahan.

B. PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
Pembayaran UKT dilakukan mulai tanggal 30 Juni s.d. 09 Juli 2021 melalui transfer ke
rekening Bank Jateng Syariah. Pedoman pembayaran dapat dilihat di laman
http://registrasi.iainsalatiga.ac.id.

10) Kartu Jaminan Sosial dari pemerintah atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari
Dinas Sosial Kabupaten/Kota (khusus bagi calon mahasiswa yang berasal dari
keluarga tidak mampu);
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