
PADUAN PENGGUNAAN APLIKASI UKT 

  

1. Buka web browser di komputer/leptop (Chrome, Mozila atau web browser lainnya) 

     
 

2. Ketikkan url ukt.ulm.ac.id 
 

 
 

3. Halaman Login 

       

 

Bagi para calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus SBMPTN 

maka dapat mengakses pengisian UKT secara online. Calon 

Mahasiswa login dengan menggunakan nomor pendaftaran saat 

SBMPTN dan tanggal lahir. Kemudian tekan Log In untuk masuk ke 

halaman pengisian UKT. 

 

 

 

 



4. Halaman Panduan 

 
 
Setelah berhasil login, maka akan tampil halaman 
panduan. Baca panduan dengan cermat dan teliti hingga 
selesai. Panduan juga dapat di download di link yang telah 
disediakan.  
Setelah selesai membaca panduan, maka akan ada tombol 
untuk melakukan pengisian UKT. 

 
5. Halaman Pengisian UKT 

Pengisian Data Pribadi 

Data yang wajib diisi : 

a. Alamat : Isikan alamat 

lengkap beserta nomer rumah, 

kelurahan, kecamatan beserta 

kodepos. 

 

b. Nomor HP : isikan nomor hp 

pribadi dengan benar, jika 

terjadi suatu hal maka akan bisa 

dihubungi. 

 

c. No. HP Keluarga : isikan 

nomor hp orang tua atau 

keluarga dekat. 



d. Daya Listrik : Pilih daya listrik sesuai dengan yang tertera di Kwh Meter atau di Rekening 

Listrik (upload bukti rekening listrik atau kwh meter dibagian upload lampiran). 

e. Jumlah Keluarga : pilih jumlah keluarga yang tercatat dalam kartu keluarga yg sama dengan 

calon mahasiswa (upload Bukti Kartu Keluarga dibagian upload lampiran). 

f. Jumlah Tanggungan : pilih jumlah total tanggungan yang masih dibiayai dalam keluarga 

(termasuk calon mahasiswa). 

g. Keterangan Tanggungan : Tuliskan keterangan tanggungan yang dibiayai sesuai dengan 

jumlah tanggungan yang dipilih. 

f. Tanggungan yang berkuliah :  Apabila ada tanggungan selain calon mahasiswa yang juga 

sedang berkuliah maka pilih YA. Dan lampirkan bukti berupa Kartu tanda Mahasiswa atau 

bukti bayar kuliah mahasiswa yang terbaru dengan ukuran < 500 kb. 

  

 

Pengisian Data Penghasilan 

Tuliskan nominal penghasilan Orang Tua 

(Ayah/Ibu/Lainnya) selama satu bulan, jika 

pekerjaan orangtua/lainnya tidak tentu 

nominal yang didapat tiap bulannya (mis. 

pedagang/buruh/petani/nelayan/dll), rata-

ratakan penghasilan yang kira-kira didapat 

selama bekerja satu bulan atau total 

penghasilan selama setahun dibagi 12 bulan 

untuk perkiraan penghasilan bulanan, 

kemudian pilih status pekerjaannya. Jelaskan 

mengenai pekerjaannya (Jabatan /Tempat 

Bekerja). Nominal yang diisi adalah jumlah 

penghasilan kotor (sebelum potongan).  

Isi nominal penghasilan hanya dengan angka (0-9). Contoh: 3000000 

Jangan gunakan simbol/huruf/desimal misalnya: (.) Titik / (,) Koma /Rp/(,00)/(,-).  

 



Bukti Penghasilan wajib di upload dibagian Upload Lampiran. Bukti Penghasilan yang diupload adalah 

slip gaji dari instansi/perusahaan tempat bekerja. Jika tidak memiliki slip gaji maka membuat Surat 

Keterangan Penghasilan di Kelurahan/Kepala Desa Tempat Tinggal. 

 

Lampiran Rekening Listrik dan Kartu Keluarga Wajib diupload. Jika memiliki Kartu Keluarga Sejahtera 

maka upload bukti kepemilikan kartu. Lampiran lainnya dan keterangan dapat diisikan dengan 

menceritakan kondisi keluarga yang bisa menjadi pertimbangan tim verifikator dalam menentukan 

Kategori UKT. Misalkan orang tua yg meninggal, kemudian upload bukti surat kematian di bagian 

lampiran lainnya. 

Ketentuan Ukuran file yang diupload : 

Lampiran Penghasilan   : < 800 kb 

Lampiran Rek. Listrik  : < 500 kb 

Lampiran Kartu Keluarga : < 800 kb 

Kartu Keluarga Sejahtera  : < 500 kb 

Lampiran Lainnya   : < 1000 kb 

Photo/Scan yang diupload  harus terlihat dengan baik, jelas dan dapat dibaca. Mohon upload lampiran 

secara satu per satu menggunakan tombol simpan agar tidak terjadi error/tidak terupload pada 

halaman pengisian. Hasil isian dan unggahan adalah salah satu faktor penting dalam penentuan kategori 

UKT. Isikan data dengan benar dan sesuai bukti yang dilampirkan atau diunggah.  



Jika listrik menggunakan token, maka upload photo kwh meter yang 

dipakai atau struk pembelian token listrik. Contoh photo : 

 pastikan spesifikasi kwh meternya terlihat jelas.  

 

 

 

 

 

  

Tombol Simpan, Submit, Cancel. Berikut penjelasan setiap tombol. 

Simpan : untuk menyimpan data isian sementara. Artinya apabila isian belum lengkap atau belum   

benar dapat kembali di lengkapi atau diubah sewaktu-waktu selama masa pengisian UKT.  

Submit : jika semua isian telah lengkap dan benar, maka tekan tombol submit untuk mengirim 

data isian. Data isian akan masuk ke halaman verifikator fakultas yg selanjutnya di 

verifikasi untuk menentukan kategori UKT. 

Cancel  : untuk menghapus data isian. 

 Tombol Log Out. Untuk keluar dari akses halaman UKT. Pastikan anda telah 

log out ketika selesai membuka halaman UKT tersebut.  

 

Pastikan Nama dan Program Studi lulus adalah benar.  

Menu Panduan berisi halaman Panduan Pengisian UKT.  

 

 

 

 

 

Pastikan semua file lampiran telah terupload dengan benar dan sesuai, agar tidak terjadi error. 

Jika terjadi error mohon cek kembali ukuran, kelengkapan dan format photo/scan yg di upload. 

Sebelum submit pastikan photo/gambar yang diupload tampil dibagian lampiran, jika photo tidak 

terupload coba untuk mengupload kembali photo tersebut. 

Pastikan data yang di SUBMIT sudah benar. Jika data telah tersubmit maka tidak bisa untuk diubah 
lagi. 



6. Halaman Status UKT 
 
Jika telah berhasil 
submit data, maka 
hasil isian UKT akan 
tampil. Data yang 
telah disubmit 
berhasil di kirimkan 
ke halaman 
verifikator fakultas 
masing-masing yang 
kemudian selanjutnya 
akan di verifikasi 
untuk menentukan 
kategori UKT. 
 
Hasil verifikasi akan 
ditampilkan serentak 
pada saat 
pengumuman.  
 
Download 
Pernyataan UKT 
sebagai syarat saat 
jadwal registrasi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Hasil Download Pernyataan ukt berupa file pdf.  

 

Lengkapi tanda tangan dan dan materai. 

 



8. Halaman jika ukt telah terverifikasi 

 

Download Hasil UKT yg digunakan untuk melakukan pembayaran UKT ke Bank pada saat jadwal 
Registrasi 

 

 

 

 

 



Contoh Hasil UKT :  

 

 

 

BATAS PENGISIAN UKT MULAI DARI 10 JULI 2019 – 12 JULI 2019. 

PASTIKAN DATA TELAH TERSUBMIT SEBELUM BATAS PENGISIAN BERAKHIR. 

PENGISIAN TIDAK DAPAT DI LAKUKAN DILUAR JADWAL PENGISIAN. 

INFO TERUPDATE UKT MELALUI :  

Instagram : @ukt_ulm 

 

Kontak : 

via Direct Messages (DM) Instagram: @ukt_ulm 

via email: ukt@ulm.ac.id 

via whatsapp (only chat) : 0811 – 5044 – 111 

 

Helpdesk : 

Kampus UNLAM Gedung Rektorat Lantai 2 Bagian Keuangan Ruangan 
Back Office / PNBP 


