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Kepada yth
Para Mahasiswa-mahasiswa
STIKOM Yos Sudarso Purwokerto
di tempat
Bersama dengan surat ini, saya selaku ketua STIKOM Yos Sudarso pertama-tama
merasa prihatin atas situasi pandemi Covid-19 yang menimpa kita semua dan belum berakhir
sampai sekarang. Situasi ini memang menjadi situasi yang menyulitkan kita semua khususnya para
mahasiswa dalam melakukan perkuliahan. Yang kedua saya berterima kasih atas masukanmasukan dari mahasiswa yang dengan tulus diberikan kepada kampus STIKOM demi kebaikan
kita semua. Setelah kami mencermati situasi dan membawanya dalam rapat khusus, kami
memutuskan beberapa kebijakan terkait dengan pembiayaan perkuliahan selama satu semester
kedepan (semester ganjil 2020/2021):
1. Tagihan pembiayaan UKM selama satu semester ganjil 2020/2021 DITIADAKAN untuk
semua mahasiswa.
2. Terkait dengan tagihan pembiayaan UKP (Uang Kuliah Pokok) semester ganjil 2020/2021
kami memberikan kebijakan sebagai berikut:
a. Akan ada pengurangan biaya UKP sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
untuk semua mahasiswa aktif STIKOM yang tidak sedang menerima beasiswa
apapun jenisnya dari STIKOM Yos Sudarso: BIDIKMISI, PPA, KIP Kuliah,
Beasiswa WKRI, Beasiswa Prestasi, Beasiswa BIDIKMISI difabel, Beasiswa
bantuan SPP/UKT dll.
b. Bagi mahasiswa yang sudah terlanjur membayar tagihan UKP penuh untuk
semester ganjil 2020/2021 kelebihan pembayaran akan diperhitungkan untuk
pembiayaan semester berikutnya.
c. Dengan adanya pengurangan biaya UKP ini, maka rencana bantuan paket data
untuk mahasiswa DIBATALKAN.
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3. Untuk mahasiswa semester IX yang hanya tinggal mengambil mata kuliah Tugas Akhir
kami memberikan kebijakan sebagai berikut:
a. Tagihan pembiayaan UTS dan UAS DITIADAKAN
b. Tagihan pembiayaan bimbingan dan biaya ujian tugas akhir DITIADAKAN tetapi
tagihan biaya UKV semester ganjil 2020/2021 tetap ada dengan penyesuaian
jumlah nominalnya per SKS (khusus untuk mata kuliah TA ini) sebesar Rp.
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Jadi total tagihan untuk mata kuliah TA
dengan 6 SKS sebesar Rp. 900.000,- untuk tiga proses / tahap pembiayaan ujian:
(i) Tahap bimbingan awal sampai dengan ujian proposal (2 SKS)
(ii) Tahap setelah proposal sampai dengan ujian seminar hasil (2 SKS)
(iii) Tahap ujian pendadaran / komprehensif (2 SKS)
4. Untuk mengurangi pembiayaan, selama sidang seminar proposal, seminar hasil, dan ujian
komprehensif tidak perlu disediakan konsumsi untuk penguji dan mahasiswa yang hadir.
Demikianlah surat edaran yang kami sampaikan semoga bisa menjadi pengertian bagi
kita semua dan bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Terima kasih atas perhatian dan
kerjasamanya.
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