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PENGUMUMAN 

Penyelesaian Periode Tinggal 1 Agustus s.d. 31 Desember 2019 
dan Pendaftaran Calon Penghuni Periode Tinggal 1 Januari s.d. 31 Mei 2020 

Untuk Semua Asrama ITB 
Nomor: 835/I1.B01.10/KM/2019 

                         
 
Berikut merupakan informasi penyelesaian periode 1 Agustus s.d. 31 Desember 2019 dan 
pendaftaran penghuni asrama, baik penghuni lama maupun baru untuk periode 1 Januari 
s.d. 31 Mei 2020. 
 
1. Seluruh penghuni asrama periode 1 Agustus s.d. 31 Desember 2019 sudah harus 

menyelesaikan seluruh tagihan asrama pada periode ini dan periode-periode 
sebelumnya (jika ada) selambat-lambatnya 30 November 2019 dan mengunggah 
bukti pembayaran di akun website asrama masing-masing serta menyerahkan bukti 
pembayaran ke Ibu Erlia (untuk asrama Bandung) di Sekretariat UPT Asrama, Gedung 
CC Timur Lantai 2 atau Bapak Danar (untuk asrama Jatinangor) di Sekretariat UPT 
Asrama Jatinangor. Jika pembayaran tidak dilakukan dalam batas tesebut, maka akan 
dilakukan blokir terhadap pendaftaran perkuliahan semester 2 2019/2020. 

Catatan: kecuali bagi Mahasiswa TPB angkatan 2019 penerima beasiswa Bidikmisi. 

2. Penghuni lama seluruh Asrama ITB periode 1 Agustus s.d. 31 Desember 2019 yang 
masih akan memperpanjang masa tinggal pada periode tinggal 1 Januari s.d. 31 Mei 
2020 diharapkan melakukan pendaftaran ulang secara online di website 
www.asrama.itb.ac.id selambat-lambatnya 13 Desember 2019. Prosedur 
pendaftaran ulang dapat dilihat di lampiran butir A. 

3. Penghuni lama seluruh Asrama ITB periode 1 Agustus s.d. 31 Desember 2019 yang 
ingin keluar dari asrama setelah 31 Desember 2019 dapat mengajukan permohonan 
untuk keluar asrama selambat-lambatnya 13 Desember 2019. Prosedur keluar 
asrama dapat dilihat di lampiran butir B. 

Catatan: mahasiswa TPB angkatan 2019 penerima beasiswa Bidik Misi, Beasiswa 
Afirmasi, dan Mahasiswa ITB Cirebon angkatan 2019 diwajibkan tinggal di asrama. 

  

http://www.asrama.itb.ac.id


4. Asrama ITB di Bandung (Kanayakan, Kidang Pananjung, Sangkuriang) dan di

Jatinangor (TBl s.d. TB 5) membuka pendaftaran baru bagi mahasiswa ITB untuk

menempati asrama sebagai penghuni baru setama masih tersedia tempat kosong.

Asrama ITB di Bandung hanya untuk mahasiswa TPB atau mahasiswa penerima

beasiswa Bidik Misi (semua angkatan). Asrama ITB di Jatinangor dapat digunakan oteh

mahasiswa dari semua angkatan yang berkutian di kampus ITB Jatinangor. Prosedur

untuk mendaftar sebagai penghuni baru dapat dil,ihat di lampiran butir C.

Demikian pengumuman ini'disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang

diberikan.

Mengetahui,
Kepata UPT Asrama ITB

Tembusan:
1. Wakit Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan (sebagai laporan);
2. Direktur Pendidikan;
3. Arsip.

Bandung, 25 November 2019

Kabid Manajemen dan Sistem Informasi

Dr. Fazat Nur Azizah, S.T., M.Sc

NlP. 1 9790210 Z009',lZ 2001
, M.Eng
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Lampiran pengumuman  
Nomor  : 835/I1.B01.10/KM/2019 
Perihal  : Penyelesaian Periode Tinggal 1 Agustus s.d. 31 Desember 2019 dan 

Pendaftaran Calon Penghuni Periode Tinggal 1 Januari s.d. 31 Mei 2020 
Untuk Semua Asrama ITB 

 
A. Pendaftaran Penghuni Lama (untuk Semua Asrama) 

Prosedur: 
a. Penghuni menyelesaikan pembayaran asrama untuk periode 1 Agustus s.d. 31 

Desember 2019 selambat-lambatnya 30 November 2019 sesuai dengan ketentuan 
pada butir 1. 
Catatan: 
 Penghuni yang belum dapat menyelesaikan pembayaran asrama untuk periode 

1 Agustus s.d. 31 Desember 2019 selambat-lambatnya 30 November 2019 akan 
dilakukan blokir pendaftaran sem. 2 2019/2020. Pemblokiran akan dibuka 
hanya jika penghuni telah melunasi tunggakan sewa asrama. 

 Penghuni yang belum menyelesaikan pembayaran asrama selama minimum 2 
periode tidak dapat tinggal di asrama sampai menyelesaikan kewajibannya. 
 

b. Penghuni wajib melakukan registrasi ulang (pendaftaran asrama) di website 
asrama www.asrama.itb.ac.id mulai tanggal 25 November 2019 s.d. 13 
Desember 2019 dengan masuk ke akun asrama masing-masing. 

c. Calon penghuni melakukan pembayaran asrama di awal periode. Mekanisme 
pembayaran akan diumumkan kemudian. 

d. Penghuni melakukan daftar ulang pada tanggal 6-10 Januari 2020 pukul 08.00 – 
16.00 WIB di masing-masing asrama. Penghuni menyerahkan 1 (satu) buah Surat 
Kontrak Tinggal di Asrama (form dapat diunduh di akun asrama masing-masing) 
dan bukti pembayaran sewa asrama ke panitia pendaftaran ulang. 

e. Selama tidak ada masalah, penghuni tetap dapat menempati kamar yang 
ditinggalkan pada periode tinggal sebelumnya. 
 

B. Keluar Asrama (untuk Semua Asrama) 
Prosedur: 
a. Penghuni menyelesaikan pembayaran asrama untuk periode 1 Agustus s.d. 31 

Desember 2019 selambat-lambatnya 30 November 2018 sesuai dengan 
ketentuan pada butir 1. 
Catatan: 
 Penghuni yang belum dapat menyelesaikan pembayaran asrama untuk periode 

1 Agustus s.d. 31 Desember 2019 selambat-lambatnya 30 November 2019 akan 
dilakukan blokir pendaftaran sem. 2 2019/2020. Pemblokiran akan dibuka 
hanya jika penghuni telah melunasi tunggakan sewa asrama. 

 Penghuni yang belum menyelesaikan pembayaran asrama selama minimum 2 
periode tidak dapat tinggal di asrama sampai menyelesaikan kewajibannya. 

b. Penghuni yang keluar asrama dan tidak melanjutkan tinggal pada periode 
selanjutnya, wajib membuat Form Keluar Asrama selambat-lambatnya 13 
Desember 2019. Form Keluar Asrama dapat di-unduh di akun asrama masing-

http://www.asrama.itb.ac.id
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masing. Form keluar asrama Asrama diserahkan kepada koordinator karyawan 
asrama masing-masing untuk dilakukan pengecekan sarana dan prasarana kamar. 

c. Penghuni diminta untuk meninggalkan kamar yang ditempati selambat-lambatnya 
29 Desember 2019. 

 
C. Pendaftaran Penghuni Baru 

Prosedur: 
a. Calon penghuni baru mendaftarkan diri dengan cara memilih menu Registrasi di 

web Asrama ITB www.asrama.itb.ac.id mulai tanggal 25 November s.d. 13 
Desember 2019. 

b. Selanjutnya calon penghuni login dengan menggunakan username dan password 
yang diset pada saat Registrasi. Pada menu Dashboard, pilih Registrasi Asrama, 
dan tentukan ingin tinggal di asrama mana. 

c. Penghuni yang mendaftar akan dikontak melalui email mengenai apakah 
diterima/ditolak untuk tinggal di asrama ITB selambat-lambatnya 25 Desember 
2019. 

d. Calon penghuni yang diterima tinggal di asrama diwajibkan melakukan 
pembayaran asrama di awal periode. Mekanisme pembayaran akan diumumkan 
kemudian. 

e. Calon penghuni melakukan pendaftaran ulang di masing-masing asrama pada 
tanggal 6-9 Januari 2020 dengan membawa kelengkapan sebagai berikut: 
 Surat Kontrak Tinggal di Asrama (di-unduh di akun asrama masing-masing) 
 Bukti pembayaran sewa asrama. 

http://www.asrama.itb.ac.id

