
CONTOH SURAT PERMOHONAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL

Lampiran : 1 Berkas ..... Juni 2020
Hal : Permohonan Keringanan Uang Kuliah Tunggal

Yth :
Rektor IAIN Kendari
di - Kendari

Dengan Hormat,
Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :
NIM :
Fakultas/Program Studi :
No. HP :
Mengajukan permohonan keringanan Uang Kuliah Tunggal semester gasal tahun
akademik 2020/2021 atas dampak bencana wabah pandemi covid-19 dengan alasan
terkait status orang tua/wali, yang*) :

Meninggal dunia pada tahun ..............;
Mengalami pemutusan hubungan kerja;
Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
Mengalami penutupan tempat usaha; atau
Menurun pendapatannya secara signifikan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan asli dokumen sebagai
berikut**) :
1. Surat keterangan kematian orang tua dari pemerintah setempat;
2. Surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari pejabat terkait;
3. Surat keterangan mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit dari

asosiasi/perusahaan/pejabat berwenang/pemerintah setempat;
4. Surat keterangan penutupan tempat usaha dari pemerintah setempat;
5. Surat keterangan menurunnya pendapatan secara signifikan dari perusahaan

tempat bekerja/pejabat berwenang/pemerintah setempat.

Demikian permohonan kami, atas kebijakannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya
Yang Mengajukan

(nama mahasiswa)

*)  Pilih salah satu
**) Lengkapi sesuai pilihan kategori status orang tua/wali



CONTOH SURAT KETERANGAN

SURAT KETERANGAN
KONDISI SOSIAL EKONOMI ORANG TUA/WALI MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemerintah Desa (Lurah)/Pimpinan Perusahaan
..................................
Nama :
Alamat :
Jabatan :

menerangkan bahwa Bapak/Ibu/Sdr an. .............................. adalah orang tua/wali dari
mahasiswa :
Nama :
NIM :
Fakultas/Prodi :
No. HP :
Alamat :
Mengalami penurunan kondisi sosial ekonomi atas dampak wabah Covid-19 karena*) :
1. Orang tua/wali meninggal dunia sejak Bln .......... Tahun ..........
2. Mengalami pemutusan hubungan kerja sejak Bln .......... Tahun ..........
3. Mengalami kerugian usaha atau pailit atas usaha .......... sejak Bln ...... Tahun .......
4. Mengalami penutupan tempat usaha ................ sejak Bln ...... Tahun .......
5. Mengalami penurunan pendapatan secara signifikan dengan kisaran :

Pendapatan sebelum pandemi covid-19 : Rp. .............................
Pendapatan setelah pandemi covid-19 : Rp. .............................
Rata-rata penurunan pendapatan : Rp. .............................

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

................ Juni 2020

Pemerintah Desa(Lurah)/
Pimpinan Perusahaan

(Nama Cap dan Tandatangan)

*) Pilih salah satu


