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Assalamu'alaikum Wr. Wb
Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pengajuaan Bantuan
Sarana Prasarana PTKIS untuk rehabilitasi/pembangunan gedung sederhana

pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) Tahun 2017,
dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1.Petunjuk teknis bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung sederhana pendidikan
dapat dilihat di website Kementerian Agama Rl dengan alamat:
http://diktis.kemenaq.go.id/sarprasmahasiswa;
2.Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang ingin mengajukan
permohonan bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung sederhana pendidikan,
harus mendaftar terlebih dahulu secara on line di website Kementerian Agama
Rl dengan alamat: http://diktis.kemenaq.qo.id/sarprasmahasiswa. mulai tanggal

19 Junis.d 24 Juli 2017;
3.Untuk dapat mendaftar pada aplikasi bantuan tersebut, Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) terlebih dahulu meminta user name dan
password pada Kopertais wilayah masing-masing perguruan tinggi;
4.Syarat-syarat yang harus di upload oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Swasta (PTKIS) pada saat mendaftar, meliputi: profil lembaga (dari data EMIS),
surat permohonan bantuan, surat rekomedasi dari kopertais, surat pernyataan
tidak mengajarkan paham radikalisme, surat pernyataan tidak melaksanakan
kelas jauh, RAB, jadwal pelaksanaan, status lahan gedung yang

digunakan/sertifikat, photo kondisi gedung yang dimintakan bantuan (berwama),
NPWP, rekening lembaga;
5.Dokumen hard copy proposal batuan rehabilitasi/pembangunan gedung
sederhana pendidikan, dikirim ke Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Cq. Subdit Sarana Prasaran dan Kemahasiswaan Jl. Lapangan Banteng barat
No. 3-4 Lt. VII Blok C, Jakarta Pusat;
6.Hard copy proposal yang dikirim oleh perguruan tinggi yang telah mendaftar secara
on line, meliputi:

a.Cover proposal harus menampilkan nomor registrasi pendaftaran secara on line
dari aplikasi bantuan;
b.Melampirkan print out bukti tanda registrasi bahwa telah mendaftar secara on line;
c.Proposal harus melampirkan semua persyaratan yang di upload pada aplikasi
bantuan secara on line;
d.Hard copy proposal paling lambat diterima Subdit Sarana Prasarana dan
Kemahasiswaan pada tanggal 31 Juli 2017**
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon Sekretaris Kopertais dapat
menginformasikan ke Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang ada di
wilayah binaan masing-masing.
Demikian kami sampaikan. atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb
ral

lidikan Tinggi
lam,
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