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Pelaksanaan Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memiliki keunggulan dalam 

bidang 

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama 

Tujuan  SOP prosedur pemabayaran ini dibuat sebagai prosedur standar  yang 

harus diikuti dan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan perkuliahan terkait 

dengan sistem pembayaran bisa berjalan dengan baik dan lancar. 

Kebijakan  

SOP ini mengatur tata cara pembayaran SPP, UAS, Skripsi, Yudisium, dan 

Wisuda. 

Prosedur  

1. Mahasiswa mengambil slip pembayaran untuk melaksanakan 

pembayaran SPP, UAS, Skripsi di ruang Pelayanan Terpadu 

kemudian membayar ke bank yang telah ditetapkan 

2. Setelah melaksanakan pemabayaran SPP atau UAS mahasiswa tersebut 

kembali ke ruang Pelayanan Terpadu untuk melakukan penginputan 

kwitansi  tersebut agar mendapatkan kartu aktif atau kartu ujian. Bagian 
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Pelayanan Terpadu mengumpulkan dan menyerahkan kwitansi SPP atau 

UAS yang diserahlan mahasiswa kepada bagian keuangan untuk 

diarsipkan 

3. Untuk slip pembayaran Skripsi langsung diserahkan mahasiswa ke 

bagian keuangan untuk di paraf kemudian diperlihatkan kepada bagian 

pengajaran untuk pengambilan SK Bimbingan skripsi atau  ujian skripsi 

4. Bagi mahasiswa yang minta dispensasi penangguhan pembayaran SPP, 

UAS, Skripsi, Yudisium dan Wisuda harus mengisi blanko yang telah 

disediakan oleh bagian keuangan kemudian meminta persetujuan 

kepada Wakil Ketua II tentang batas tanggal penangguhan setelah 

disetujui oleh Wakil Ketua II. Mahsiswa yang bersangkutan 

menggandakan surat dispensasi tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar dan 

distempel di ruang Pelayanan Terpadu untuk kemudian diserahkan pada 

bagian keuangan, pengajaran dan arsip mahasiswa yang bersangkutan 

5. Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan ingin 

mengikuti yudisium dan wisuda diharuskan melaksankan pengecekan 

semua pembayaran di bagian keuangan agar dinyatakan tidak ada 

tunggakan dan mendpatkan tanda bukti lunas pemabayaran SPP, UAS 

Skripsi, dan lain-lain sebagai syarat pendaftaran yudisium 

Dokumen terkait  SOP prosedur pemabayaran ini dibuat sebagai prosedur standar  yang 

harus diikuti dan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan perkuliahan terkait 

dengan sistem pembayaran bisa berjalan dengan baik dan lancar. 

Unit Terkait  

SOP ini mengatur tata cara pembayaran SPP, UAS, Skripsi, Yudisium, dan 

Wisuda. 

  


