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PANDUAN MENJAWAB PERTANYAAN UKT 
Berikut adalah hal-hal yang harus dijawab pada ukt.ihdn.ac.id/login, dan proses login dan input jawaban bisa dilakukan menggunakan 
HP(smartphone), Laptop, PC, atau Tablet dari rumah masing-masing. 
 

DATA PRIBADI 
1. Apakah anda sudah kawin/berkeluarga? *sudah jelas* 
2. Siapakah yang akan membiayai pendidikan anda selama kuliah di IHDN? *sudah jelas* 
3. Anda tinggal bersama? *sudah jelas* 
4. Berapakah total penghasilan Ayah, Ibu dan penghasilan anda per bulan? *penjumlahan dari penghasilan Ayah, Ibu dan penghasilan anda, tapi 

jika anda belum bekerja hanya penjumlahan dari peghasilan Ayah dan Ibu anda saja. Jika orang tua anda adalah wirausaha, petani, nelayan 
atau pekerja di sektor informal lainnya dan tidak memiliki slip gaji, bisa melampirkan Surat Keterangan Penghasilan. 

5. Berapakah jumlah tanggungan orang tua anda/anda? *jika anda belum kawin, maka yang dijawab adalah tanggungan orang tua anda, tapi jika 
anda sudah kawin, hidup mandiri tidak bergantung pada orang tua, dan membiayai pendidikan sendiri maka yang dijawab adalah tanggungan 
anda* 

6. Berapakah total nilai tabungan/investasi yang dimiliki orang tua anda dan anda? (uang, perhiasan,emas batangan, hewan ternak, surat 
berharga, tanah, sawah, ladang atau tabungan/investasi dalam bentuk lainnya) *jika memiliki tanah tapi tidak pernah membayar PBB (Pajak 
Bumi & Bangunan) seperti tanah ayahan desa, tetap dimasukan nilainya ke dalam tabungan/investasi* 

7. Berapakah nilai total (saat membeli) kendaraan yang dimiliki oleh keluarga anda saat ini? (Mobil, Sepeda Motor, Sepeda, dll) *sudah jelas* 
8. Apakah orang tua atau anda membayar pajak tahun lalu? (PBB, pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, atau pajak lainnya) *sudah 

jelas* 
9. Berapakah nilai total pajak yang orang tua atau anda bayarkan tahun lalu? *hanya pajak yang memang menjadi kewajiban anda & keluarga 

anda seperti PBB, pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, atau pajak lainnya. Dijawab dengan menjumlahkan seluruh pajak yang telah 
dibayarkan tahun lalu* 

 

DATA ORANG TUA 
1. Apakah pendidikan terakhir ibu anda? *sudah jelas* 
2. Apakah pendidikan terakhir ayah anda? *sudah jelas* 
 

TEMPAT TINGGAL 
1. Bagaimanakah status kepemilikan tempat tinggal keluarga anda? *sudah jelas* 
2. Berapakah luas tanah yang keluarga anda tempati? *sudah jelas* 
3. Terbuat dari apakah lantai tempat tinggal keluarga anda? *sudah jelas* 
4. Terbuat dari apakah dinding tempat tinggal keluarga anda? *sudah jelas* 
5. Bagaimanakah status kepemilikan tempat buang air besar/mandi, cuci, kakus keluarga anda? *sudah jelas* 
6. Dari manakah sumber air untuk minum dan kebutuhan sehari-hari keluarga anda? *sudah jelas* 
7. Berapakah daya listrik di tempat tinggal anda? *sudah jelas* 
8. Berapakah jumlah tungku memasak yang digunakan untuk memasak sehari-hari? *sudah jelas* 
9. Berapakah nilai total (saat ini) rumah dan tanah yang dimiliki oleh keluarga anda saat ini? *jika tinggal di tanah ayahan desa dijawab dengan 

nilai tanah tersebut beserta nilai bangunannya* 
 

PENGELUARAN RUMAH TANGGA 
1. Berapakah total biaya yang keluarga anda keluarkan untuk asuransi kesehatan per bulan? *termasuk BPJS, dan asuransi lainnya* 
2. Berapakah biaya PDAM/air per bulan? *jika air untuk kebutuhan sehari-hari tidak menggunakan PDAM, maka diperkirakan biayanya, jika tidak 

ada biaya yang dikeluarkan pilih jawaban dengan nilai paling rendah, dan bagi yang tidak menggunakan PDAM tidak perlu upload foto rekening 
air* 

3. Berapakah biaya listrik per bulan? *jika kilometer listrik menggunakan pulsa, yang di upload adalah foto kilometer listriknya. Jika kilometer 
listriknya masih bergabung dengan keluarga lain, dan biaya listrik ditanggung bersama maka biaya yang dijawab adalah hanya biaya ditanggung 
oleh keluarga calon mahasiswa. Pada foto copy rekening listrik diberi catatan sbb: 

a. Biaya listrik keluarga ……………(diisi nama calon mahasiswa)  : ………….. 
b. Biaya listrik keluarga lainnya  : ………….. 
c. Jumlah  : ………….. 

4. Berapakah pengeluaran rumah tangga anda untuk makan per bulan? *sudah jelas* 
5. Berapakah pengeluaran rumah tangga anda untuk pakaian per bulan? *misalkan jika membeli pakaian tiga bulan sekali, maka nilai pembelian 

pakaian per bulan didapat dari nilai pembelian pakaian selama tiga bulan dibagi tiga* 
6. Berapakah pengeluaran rumah tangga anda untuk biaya transportasi per bulan? *sudah jelas* 
7. Berapakah pengeluaran rumah tangga anda untuk biaya pendidikan per bulan? *sudah jelas* 
8. Berapakah biaya yang dihabiskan seluruh anggota keluarga anda untuk telepon, pulsa, internet, TV kabel/TV berlanganan per bulan? 
 

 Jika setelah upload foto tidak bisa KIRIM JAWABAN  dan CETAK UKT, periksa kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab, coba ulang 
kembali foto menggunakan HP, tapi sebelumnya resolusi kamera HP diperkecil dahulu. Kemudian ulang upload foto, SIMPAN, KIRIM JAWABAN, 
dan CETAK. Maksimal ukuran foto 500kb. 

 Setelah CETAK, lengkapi tanda tangan Kepala Lingkungan atau Kelian Dinas beserta materai 6000, kemudian beserta data pendukung 
dikumpulkan saat daftar ulang. 
 

KONTAK: 

1. Ni Nengah Kasmiasih, SE   085857700770   5. Ni Made Ayu Erna Tanu Ria Sari, S.Pd.H., M.Pd  081999165883 

2. I Gede Agus Krisna Warmayana, S.Kom.,MT     081805505951 6. Putu Ayu Septiari Dewi, S.Pd.H.,M.Pd   081246291990  

3. Putu Adi Wiratenaya, SE   08179767383 7. Ida Bagus Prebawa Manuaba, SE     081353198935 

4. I Komang Gede Pande Jana Putra, S.Ag, M.Ag   087761831152 
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SURAT KETERANGAN PENGHASILAN 

Terkait pendaftaran Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar berikut kami sampaikan jumlah penghasilan kami: 

1. Ayah calon mahasiswa 

Nama  : 

No. KTP : 

Alamat : 

Pekerjaan  : 

Penghasilan per bulan  : 

 

2. Ibu calon mahasiswa 

Nama  : 

No. KTP : 

Alamat : 

Pekerjaan  : 

Penghasilan per bulan  : 

 

3. Calon Mahasiswa (anak) 

Nama  : 

No. Pendaftaran : 

Alamat : 

Pekerjaan  : 

Penghasilan per bulan  : 

 

Demikian Surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.  

 

 

Mengetahui,      Denpasar, 

Kepala Lingkungan      Orang tua calon mahasiswa  

 

 

 

 

(                                               )     (                                             ) 

No.Hp……………………………..     No. Hp……………………………. 

 

 


