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PETUNJUK PENGISIAN 
 Isilah dengan huruf kapital pada kolom yang disediakan dan berikan tanda silang (X) pada kotak pilihan dengan menggunakan 

ballpoint. Isian Anda harus benar dan mudah dibaca.  
K-01           Diisi nama Anda dengan ejaan sesuai yang tercantum pada ijazah / surat keterangan lain yang bersifat legal 
K-02           Diisi tempat lahir Anda sesuai yang tercantum pada ijazah atau surat keterangan lain yang bersifat legal. 
K-03           Diisi tanggal lahir Anda sesuai yang tercantum pada ijazah atau surat keterangan lain yang bersifat legal.  
K-04           Beri tanda silang (X) pada Agama sesuai yang Anda anut. 
K-05-07     Beri tanda silang (X) pada kotak pilihan yang sesuai. 
K-08           Diisi alamat rumah atau alamat tempat Anda bekerja yang mudah dijangkau Pos. 
K-09           Diisi kode kabupaten/kota alamat pengiriman Anda (K-08). Kode kabko dapat dilihat pada lampiran Katalog UT. 
K-10           Diisi kode pos alamat pengiriman Anda sesuai dengan isian K-08. 
K-11           Diisi nomor telepon rumah / nomor telepon tempat Anda bekerja / nomor HP. 
K-12           Diisi alamat e-mail Anda.  
K-13           Diisi nama lengkap ibu kandung. 
K-14           Diisi kode program studi yang Anda pilih. Kode program studi dapat dilihat pada lampiran Katalog UT. 
K-15           Beri tanda silang (X) pada kotak pilihan yang sesuai. 
K-16           Beri tanda silang (X) pada kotak pilihan yang sesuai.  
K-17           Diisi dengan nama Perguruan Tinggi asal, yang menerbitkan ijazah atau tempat Anda pernah belajar. 
K-18           Diisi dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM/NIRM) yang pernah Anda peroleh/gunakan di Perguruan Tinggi asal.  
K-19           Diisi dengan Kode Jurusan/Program Studi pendidikan akhir yang Anda miliki, lihat pada lampiran Katalog UT. 
K-20           Diisi dengan nomor ijazah yang telah dimiliki dan tahun ijazah diterbitkan. 
K-21-24     Beri tanda silang (X) pada kotak pilihan yang sesuai. 
K-25           Diisi dengan bidang studi yang diajarkan saat ini. 
K-26           Diisi dengan tempat mengajar saat ini 
K-27           Beri tanda silang (X) pada kotak pilihan yang sesuai. 
K-28           Diisi dengan NUPTK / peg.ID 
K-29           Beri tanda silang (X) pada kotak pilihan yang sesuai.  
K-30-35     Kosongkan, diisi oleh petugas registrasi UPBJJ-UT 
 
Catatan: Isian K-01, K-02, dan K-03 akan digunakan sebagai dasar penulisan pada ijazah jika Anda sudah dinyatakan lulus,  
               oleh karenanya pengisian data tersebut harus sesuai dengan dokumen yang dimiliki. 


