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Hal  :  Keringanan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)  
 

Yth. Mahasiswa Progran Pascasarjana  
        ISI Denpasar  
 
Dengan hormat, dalam rangka memperlancar proses pembelajaran  bagi Mahasiswa Program Magister 

dan Program Doktor di lingkungan ISI Denpasar dapat mengajukan permohonan keringanan penurunan 
tarif SPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dengan ketentuan sebagai berikut : 
  

1. Kriteria  yang berhak mengajukan :  
a. Orang tua/Wali yang menangung terdampak  Covid-19 seperti PHK /dirumahkan 

/kehilangan penghasilan; 

b. Mahasiswa yang berstatus sebagai pekerja terdampak  Covid-19 seperti PHK /dirumahkan 
/kehilangan penghasilan; 

c. Mahasiswa terdaftar  dan tidak melampaui masa studinya; 
d. sedang menyusun Tugas Akhir Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020  dan Tugas 

Akhir  belum  selesai karena terdampak Covid-19 didukung oleh Surat Keterangan salah 
satu Dosen Pembimbing; 

e. Mahasiswa yang orang tua/walinya yang menanggung bukan sebagai 
ASN/TNI/POLRI/BUMN /BUMD /atau lembaga negara lainnya; 

f. bukan penerima beasiswa baik dari pemerintah atau instansi lainnya. 
2. Permohonan diajukan  kepada Rektor ISI Denpasar melalui daring/online pada  

bit.ly/sppisidps2020  dari tanggal 20– 24 Juli 2020 dengan mengunggah: 
1) surat permohonan kepada Rektor ISI Denpasar;  

2) bukti penghasilan perbulan orang tua yang dikeluarkan oleh instansi tempat bekerja atau 
surat keterangan penghasilan/perubahan penghasilan/kehilangan penghasilan perbulan dari 
Kepala Dusun/Kepala Desa/Lurah; 

3) bukti PHK/dirumahkan dari instansi tempat bekerja; 

4) bagi penanggung sendiri : bukti penghasilan perbulan/PHK/dirumahkan yang dikeluarkan 
oleh instansi tempat bekerja atau surat keterangan penghasilan perbulan dari Kepala 
Dusun/Kepala Desa/Lurah; 

5) Surat Keterangan dari salah satu Dosen Pembimbing  Tugas Akhir, menerangkan Tugas 

Akhir belum selesai karena terdampak Covid-19. 
3. Surat permohonan dan persyaratan terlampir. 
 
Demikian atas perhatiannya kami sampaikan ucapan terima kasih. 

 
Rektor  

 
                                                                                    
        I Gede Arya Sugiartha  

                                                                                    NIP 196612011991031003 
Tembusan 

1) Ketua Program Studi Seni Program Magister 

2) Ketua Program Studi Seni Program Doktor  
3) Kepala  UPT TIK 

http://www.isi-dps.ac.id/


Lampiran  
 

 
Yth. Rektor ISI Denpasar  
       Melalui 
       Plt. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswa, Perencanaan dan Kerja Sama 
       ISI Denpasar  
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

N a m a : _______________________________________________________ 

Pekerjaan : _______________________________________________________ 

Alamat : Jln. ____________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

Desa/Kelurahan : _______________________________________________________ 

Kecamatan : _______________________________________________________ 

Kab./Kota : _______________________________________________________ 

No Telp./ HP : ____________________________/___________________________ 
 
Adalah orang tua / wali * yang menanggung biaya pendidikan dari mahasiswa :  

N a m a : _______________________________________________________ 

N I M : _______________________________________________________ 

Program Studi : _______________________________________________________ 
 
Mengajukan permohonan keringanan penurunan SPP  semester Ganjil Tahun Akademik 

2020/2021 dengan alasan mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi covid-19. 

 
Atas permohonan  tersebut kami siap untuk di survey. 
 
Demikian permohonan ini, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.  
  
 
 _________________________________ 
 Orang Tua / Wali*) Mahasiswa 
 
 
 
 
 __________________________________ 

 

 

*) coret yang tidak perlu



 

 

Surat Pernyataan 

 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

N a m a : _______________________________________________________ 

N I M : ____________ 

N I K :   --------------------- 

Program Studi  :  ____________ 

No Telp./ HP : ____________ 

Email  :    ____________ 
 
Memang benar  orang tua/wali/ saya *) mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi 
covid-19  
 
 
Demikian pernyataan ini untuk dipergunakan seperlunya  
 
 Tempat , tanggal _____ 
                                                                                    Mahasiswa 
 
 
 
 
 …………………………. 

 

*) coret yang tidak perlu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Surat Keterangan  

 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini , saya Pembimbing Tugas Akhir (tesis/desertasi)  
 
N a m a  : ……………………………. 
N I P    : …………………………… 
Jabatan   :  …………………………. 
 
Dengan ini menerangkan Mahasiswa di bawah ini :  
 

N a m a : _______________________________________________________ 

N I M : ____________ 

Program Studi  :  ____________ 

No Telp./ HP : ____________ 

Email  :    ____________ 
 
Bahwa memang benar  Mahasiswa tersebut di atas, sedang menyusun Tugas Akhir dan belum 
menyelesaikan Tugas Akhir (Tesis/Desertasi) pada semester genap tahun akademik 2019/2020 
karena  mengalami kendala  terdampak pandemi Covid-19  
 
 
Demikian pernyataan ini untuk dipergunakan seperlunya  
 
 Tempat , tanggal _____ 
                                                                                    Dosen Pembimbung  
 
 
 
 …………………………. 

 

*) coret yang tidak perlu  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kelengkapan berkas permohonan : 

1. surat permohonan kepada Rektor ISI Denpasar;  
2. Mahasiswa membuat surat pernyataan bahwa orangtua/wali/penanggung biaya 

kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi covid-19 
3. bukti penghasilan perbulan orang tua yang dikeluarkan oleh instansi tempat bekerja 

atau surat keterangan penghasilan/perubahan penghasilan/kehilangan penghasilan 
perbulan dari Kepala Dusun/Kepala Desa/Lurah; 

4. bukti PHK/dirumahkan dari instansi tempat bekerja 
5. bagi penanggung sendiri : bukti penghasilan perbulan/PHK/dirumahkan yang 

dikeluarkan oleh instansi tempat bekerja atau surat keterangan penghasilan 
perbulan dari Kepala Dusun/Kepala Desa/Lurah; 

6. surat pernyataan Dosen Pembimbing  Tugas Akhir  
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