
PANDUAN PENGAJUAN KERINGANAN 
UANG KULIAH TUNGGAL 

ATAS DAMPAK BENCANA COVID-19 
UIN WALISONGO SEMARANG 

 
Kunjungi laman http://ukt-covid.walisongo.ac.id/. Kemudian klik Login. 

 
Masukkan user dan password seperti yang digunakan untuk login laman akademik.walisongo.ac.id. 

 
  



Setelah berhasil login, akan muncul halaman dashboard. Pada sisi kiri, ditampilkan beberapa menu 
pilihan. Pada bagian tengah, ditampilkan berita terbaru. Sedangkan pada sisi kanan, ditampilan 
pilihan download, identitas mahasiswa dan besaran UKT. 

 
Menu Besaran UKT. Menu ini digunakan untuk melihat Besaran UKT. 

 
  



Menu Daftar. Menu ini digunakan untuk melihat panduan keringanan UKT. 

 
Menu Input Data. Menu ini digunakan untuk mengisi data yang dibutuhkan. Semua isian wajib 
dijawab. Jika, ada isian yang tidak ada jawabannya, silahkan diisi 0 (nol). 

 
Ketika semua isian telah dijawab semua. Klik Simpan pada bagian bawah halaman. 

 
  



Menu Upload File Pendukung. Menu ini digunakan untuk mengupload dokumen yang sekiranya 
perlu untuk mendukung permohonan keringanan UKT.  

Upload satu persatu dokumen. Mulai dari Surat Permohonan sampai dengan Surat 
Keterangan Pendapatan sebelum dan sesudah terdampak Covid, dengan melampirkan 
Daftar Gaji/Pendapatan Sebelum/Sesudah terdampak Covid. 

 
  



Menu Finalisasi/Cetak Formulir. Menu ini digunakan untuk mengakhiri proses pengajuan keringanan 
UKT. Sekaligus berfungsi untuk melihat daftar dokumen yang sudah di upload atau belum. 

Klik pada tombol Finalisasi untuk melakukan proses finalisasi dan pencetakan formulir 
pengisian data diri Anda. Sebelum melakukan proses finalisasi pastikan terlebih dahulu 
data yang anda masukan sudah sesuai dan benar, Karena setelah proses finalisasi 
dilakukan, Anda TIDAK dapat melakukan pengubahan apapun pada isian data diri Anda. 

 
Tampilan ketika dokumen sudah berhasil diupload semua. Kemudian klik Finalisasi. 

 
Akan muncul persetujuan. Jika saudara telah yakin dengan jawaban yang telah diidikan pilih Ya. Jika 
belum, plih Tidak dan cek kembali jawaban saudara. 

 



Beri tanda v. Kemudian klik Cetak Formulir.  

 
Saudara akan mendapatkan file Bukti Daftar Keringanan UKT. 

  



Menu Tool >>> Ubah Password. Menu ini digunakan untuk merubah password. Masukkan password 
lama, kemudian masukkan password baru sebanyak dua kali. 

 


