
KETERANGAN ISIAN DATA PADA SISTEM 
sipmb.isi-dps.ac.id 

 
Isian Data Diri 
 

Jenis Data Keterangan Format 

Nama Lengkap 
Sesuai Ijazah terakhir (Huruf awal harus ditulis dengan huruf kapital, 
contoh : I Made Bagus Genjing) 

 

Tempat Lahir Sesuai Ijazah terakhir  

Tanggal Lahir Sesuai Ijazah terakhir  

Jenis Kelamin Sesuaikan  

Nomor KTP/NIK Jika belum memiliki KTP nomor NIK bisa dilihat di Kartu Keluarga  

Agama Sesuaikan  

Nama Ibu Kandung Nama Gadis Ibu Kandung  

Alamat Alamat rumah tinggal asal  

Provinsi Sesuaikan  

Kabupaten Sesuaikan  

Kecamatan Sesuaikan  

No. Hp Mahasiswa Sesuaikan  

E-mail Email harus aktif  

Foto 
Pas foto resmi berwarna dengan kemeja/jas, boleh menggunakan foto 
ijazah SMA 

JPEG ukuran maksimal 500KB 

Sekolah 
Sesuai pilihan di sistem, jika data sekolah tidak ditemukan, silahkan 
email ke akademik@isi-dps.ac.id 

 

Tahun Ijazah jika ijazah belum terbit bisa menggunakan surat keterangan lulus PDF/JPEG ukuran maksimal 500KB 

Scan Tidak Buta Warna Khusus pilihan program studi dibawah fakultas seni rupa dan desain PDF/JPEG ukuran maksimal 500KB 

Scan Ijazah/SKL Jika belum mendapat ijazah, scan Surat Keterangan Lulus PDF/JPEG ukuran maksimal 500KB 

 
 
  



Isian Data Uang Kuliah Tunggal (UKT) 
 

Jenis Data Keterangan 

Nama Ayah Lengkap dengan gelar akademik 

Nama Ibu Lengkap dengan gelar akademik 

Alamat Orang Tua Alamat tempat tinggal 

Pendidikan Terakhir Ayah Sesuaikan 

Pendidikan Terakhir Ibu Sesuaikan 

Pekerjaan Ayah Sesuaikan 

Pekerjaan Ibu Sesuaikan 

Status Orang Tua Sesuai pilihan di sistem 

Status Rumah Tinggal Sesuai pilihan di sistem 

Nilai Jual Objek Pajak Isikan nilai NJOP gabungan antara tanah dan bangunan 

Rekening Air 
Rata-rata rekening air (Rp) dalam 3 bulan terakhir, jika tidak menggunakan PAM harus 
melampirkan surat keterangan dari kepala dusun/desa/lurah 

Rekening Listrik 
Rata-rata rekening listrik (Rp) dalam 3 bulan terakhir, untuk listrik prabayar gunakan bukti 
pembelian pulsa listrik di mini market, jika tidak menggunakan PLN harus melampirkan surat 
keterangan dari kepala dusun/desa/lurah 

Pajak Mobil Nilai total pajak mobil dalam keluarga (gabungan dari seluruh pajak mobil yang dimiliki keluarga)  

Pajak Motor Nilai total pajak mobil dalam keluarga (gabungan dari seluruh pajak motor yang dimiliki keluarga)  

Tanggungan Orang Tua 
Jumlah tanggungan orang tua berdasarkan KK (orang) contoh : ayah, ibu, kaka, adik dan calon 
mahasiswa ditulis tanggungan keluarga berjumlah 5 (lima) orang 

Total Penghasilan 
Wajib melampirkan petikan/kitir gaji atau surat keterangan penghasilan ayah/ibu/saudara dari 
kepala dusun/desa/lurah yg memiliki penghasilan dalam sebulan, bisa dirata-ratakan jika 
penghasilan tidak tetap (pedagang, petani, dstnya) 

 
  



Berkas yang Diunggah Uang Kuliah Tunggal (UKT) 
 

Nilai Jual Objek Pajak 
Isikan nilai NJOP gabungan antara tanah dan 
bangunan, bisa dilihat pada SPPT Pajak Bumi dan 
Bangunan 

PDF/JPEG ukuran maksimal 500KB 

Kondisi Rumah 
Sesuai pilihan di sistem, jika 
kontrak/kos/menumpang harus melampirkan surat 
keterangan dari kepala dusun/desa/lurah 

PDF/JPEG ukuran maksimal 500KB 

Rekening Air 
Rata-rata rekening air (Rp) dalam 3 bulan terakhir, 
jika tidak menggunakan PAM harus melampirkan 
surat keterangan dari kepala dusun/desa/lurah 

PDF/JPEG ukuran maksimal 500KB 

Rekening Listrik 

Rata-rata rekening listrik (Rp) dalam 3 bulan 
terakhir, untuk listrik prabayar gunakan bukti 
pembelian pulsa listrik di mini market, jika tidak 
menggunakan PLN harus melampirkan surat 
keterangan dari kepala dusun/desa/lurah 

PDF/JPEG ukuran maksimal 500KB 

Pajak Mobil 
Nilai total pajak mobil dalam keluarga (gabungan 
dari seluruh pajak mobil yang dimiliki keluarga)  

PDF/JPEG ukuran maksimal 500KB 

Pajak Motor 
Nilai total pajak mobil dalam keluarga (gabungan 
dari seluruh pajak motor yang dimiliki keluarga)  

PDF/JPEG ukuran maksimal 500KB 

Tanggungan Orang Tua 

Jumlah tanggungan orang tua berdasarkan KK 
(orang) contoh : ayah, ibu, kaka, adik dan calon 
mahasiswa ditulis tanggungan keluarga berjumlah 5 
(lima) orang 

PDF/JPEG ukuran maksimal 500KB 

Total Penghasilan 

Wajib melampirkan petikan/kitir gaji atau surat 
keterangan penghasilan ayah/ibu/saudara dari 
kepala dusun/desa/lurah yg memiliki penghasilan 
dalam sebulan, bisa dirata-ratakan jika penghasilan 
tidak tetap, contoh : pedagang, petani, sulinggih dll. 

PDF/JPEG ukuran maksimal 500KB 

 
 


