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SIM KIP-Kuliah



Persyaratan untuk mendaftar Program KIP Kuliah Tahun 2020:

1. Penerima KIP-KULIAH adalah siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan 
lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun 
sebelumnya, serta memiliki NISN, NPSN dan NIK yang valid;

2. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang 
didukung bukti dokumen yang sah;

3. Siswa SMA/ SMK/ MA atau sederajat yang lulus  pada tahun berjalan  dengan  
potensi akademik baik dan mempunyai Kartu Indonesia Pintar;

4. Siswa SMA/ SMK/ MA atau sederajat yang lulus  pada tahun berjalan  dengan  
potensi akademik baik dan mempunyai Kartu Keluarga Sejahtera;

5. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, dan diterima di PTN atau PTS pada 
Prodi dengan Akreditasi A atau B, dan dimungkinkan dengan pertimbangan 
tertentu pada Prodi dengan Akreditasi C.



SIM KIP-KULIAH
Dapodik/PDSPK Kemendikbud
EMIS Kemenag*

NISN, 
NPSN

Data Akademik 
dan KIP

NIK

Dukcapil Kemendagri - Data 
Kependudukan

PARAMETER UTAMA

Skema Integrasi Data 

Input siswa:
NIK, NISN, NPSN, Alamat email

PDDIKTI - Profil PT 
dan Prodi, Akreditasi, 
status aktif, status 
kelulusan, ipk

BDT Kemensos

Bansos

Data sosial-ekonomi termasuk 
status bantuan pemerintah

LTMPT & lainnya  
Data dan status seleksi

NISN, 
NPSN

[Kode PT,KodeProdi] 
hasil seleksiNIK

KodePT, 
KodeProdi,



● KIP merupakan kartu bantuan yang diberikan kepada 
siswa SD, SMP dan SMA

● KKS merupakan kartu yang diberikan kepada warga 
negara yang membutuhkan bantuan sosial. Dikelola 
secara terpusat oleh Kementerian Sosial

● KIP dan KKS akan dijadikan salah satu parameter untuk 
seleksi penerima (sesuai amanat undang-undang dan 
rekomendasi KPK)

Tentang KIP dan KKS



Bagaimana bagi siswa yang tidak 
memiliki KIP dan KKS namun secara 
ekonomi butuh bantuan ?



Perluasan akses KIP-Kuliah
1. Daftar KIP-kuliah → cari kampus
2. Cari kampus → daftar KIP-Kuliah*

*untuk kasus mahasiswa tidak mampu yang ditemukan oleh pihak kampus tetapi sudah 
berhasil diterima di kampus tersebut



PROSES SINKRONISASI DATA
Dilakukan secara host-to-host. Server KIP-Kuliah akan 
berbagi data dengan pihak terkait

a. Kemensos
b. Dapodik
c. PDDikti
d. LTMPT dan penyelenggara seleksi lainnya (contoh: 

SNMPN)



Tahapan Pendaftaran KIP K
1. Siswa langsung melakukan pendaftaran secara 

mandiri di laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id atau 
melalui KIP-Kuliah mobile apps yang dapat 
diunduh di Play Store;

2. Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, 
NISN, NPSN dan alamat email yang aktif;
a. Sistem KIP-Kuliah selanjutnya akan 

melakukan validasi NIK, NISN dan NPSN 
3. Jika proses validasi berhasil, Sistem KIP-Kuliah 

akan mengirimkan Nomor Pendaftaran dan Kode 
Akses ke alamat email yang didaftarkan;

4. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran 
KIP-Kuliah dan memilih proses seleksi yang akan 
diikuti (SNMPTN/SBMPTN/SMPN/Mandiri);



Tahapan Pendaftaran KIP K
5. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di 

portal atau sistem informasi seleksi nasional 
masuk perguruan tinggi sesuai jalur yang dipilih;

6. Bagi calon penerima KIP-Kuliah yang telah 
dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi, dapat 
dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh Perguruan 
Tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa 
penerima KIP-Kuliah.



PERANAN PERGURUAN TINGGI DI KIP-KULIAH

Membantu verifikasi dan validasi 
data mahasiswa serta melakukan 
pembinaan

03
● Menunjuk operator pengelola KIP-Kuliah
● Memverifikasi dan validasi data mahasiswa
● Aktif memasukkan data ke pddikti
● Melakukan pembinaan terstruktur bagi 

mahasiswa

Mencari siswa dan  talenta 
terbaik untuk masuk ke 
perguruan tinggi

02
● Berkomitmen memberikan 20% alokasi sesuai 

ketentuan dan arahan pemerintah
● Menjaring secara aktif talenta-talenta terbaik 

untuk masuk ke perguruan tinggi

Menjadi penyambung dan pusat 
informasi bagi KIP- Kuliah01

● Memberikan info KIP-Kuliah
● Memberikan info jalur masuk PT
● Memberikan jadwal seleksi



PERANAN OPERATOR PERGURUAN TINGGI

TRACER STUDY05 ● Pelacakan lulusan

PELAPORAN04 ● IP, IPK, status aktif, prestasi, 

PENCAIRAN03 ● Pencairan berdasarkan status aktif di 
PDDIKTI

PENETAPAN02 ● Penetapan dilakukan dengan pencocokan 
data PDDIKTI

PENCALONAN01 ● Proses verifikasi dan validasi 
mahasiswa



https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id







Helpdesk KIP-K



KIPK - Login / Daftar KIPK - Daftar

NISN, NPSN dan NIK untuk validasi status siswa di Dapodik Kemendikbud
NIK untuk memperoleh status siswa di Basis Data Terpadu Kemensos 



KIPK - Halaman pengisian berkas siswa
(Siswa TERDAFTAR di BDT )



KIPK - Halaman pengisian berkas siswa
(Siswa BELUM TERDAFTAR di BDT )



Portal Manajemen



KIPK - Admin - Dashboard



KIPK - Admin - Manajemen Siswa



KIPK - Admin - Manajemen Siswa - Detail Informasi Siswa 



KIPK - Admin - Manajemen Siswa - Detail Informasi Siswa 





KIPK - Admin - Manajemen Prodi



Sistem Pendaftaran Berbasis Mobile

KIP Kuliah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

24 Februari 2020





Informasi Headline

Jadwal Penting terkait KIPK

Menu untuk mengunduh panduan & melihat 
daftar FAQ

Berita & pengumuman seputar KIPK



Jika sudah memiliki kode akses dan 
sudah mendaftar, siswa dapat langsung 
masuk ke dalam aplikasi, jika belum 
silahkan mendaftar terlebih dahulu 
dengan menginputkan NIK, kode akses, 
memilih sekolah dan nomor induk 
sekolah.

Daftar



Setelah mendaftar, masukkan email 
untuk aktivasi akun pendaftaran Anda.

Email Konfirmasi



Kemudian akan tampil dashboard siswa yang berisi 
menu-menu. Siswa diharuskan mengisi semua form 
yang ada di masing-masing menu yang ada. 
• Icon centang hijau adalah tanda form sudah diisi
• Icon centang abu adalah tanda form belum diisi

Dashboard



Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta, 24 Februari 2020

Terima kasih


