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Pelaksanaan Penetapan dan Pencairan Mahasiswa KIP Kuliah Angkatan 2021

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Penyelenggara KIP Kuliah Tahun 2021
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten
Memperhatikan surat kami Nomor: 3943/LL4/KM/2021 tanggal 24 Juni 2021 perihal Penyerahan Kuota KIP
Tahun 2021 dan berdasarkan informasi pada laman dashboard kip-kuliah.kemdikbud.go.id/sim bahwa mulai
tanggal 02 Agustus 2021 Penetapan dan pencairan KIP kuliah tahun 2021 sudah dapat di proses maka, dengan
hormat kami sampaikan bahwa sesuai dengan alokasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tahun 2021 yang telah
kami sampaikan kepada Saudara melalui sistem kip-kuliah.kemdikbud.go.id/sim, kami mohon untuk
selanjutnya agar segera melakukan langkah - langkah sebagai berikut:
1. Penyerahan dan Jumlah Kuota usulan KIP 2021 yang diberikan dapat dilihat pada menu kuota
penetapan pada laman sistem kip-kuliah.kemdikbud.go.id/sim dan dapat menetapkan jumlah
penerima berdasarkan akreditasi prodi yang muncul. Perguruan tinggi penyelenggara baru atau yang
belum mempunyai akun sebagai admin pengelola penyelenggara KIP kuliah Tahun 2021, segera
membuat surat permohonan akun ke LLDIKTI-IV dan diharapkan pengelola dapat bergabung dalam
forum group Whatsapps/Telegram Pengelola KIP Kuliah LLDIKTI – IV untuk berbagi informasi teknis
pelaksanaan serta selalu mengecek informasi terkait pengumuman KIP kuliah tahun 2021 di web
lldikti4.or.id.
2. Perguruan Tinggi melakukan seleksi dan verifikasi kelayakan ekonomi calon penerima KIP Kuliah di
lingkungan perguruan tinggi Saudara dengan berdasar kepada Pedoman Pendaftaran Kartu Indonesia
Pintar Kuliah (KIP Kuliah) 2021 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbudristek.
3. Membuat rekening atas nama lembaga pendidikan dan mahasiswa berdasarkan surat edaran Kepala
Puslapdik nomor: 0760/J5/KM.01.00/2021 tanggal 04 Juni 2021 untuk mempermudah penyaluran
biaya pendidikan ke rekening lembaga dan biaya hidup kepada rekening mahasiswa maka wajib
menggunakan Bank himbara dan disesuaikan dengan rekening mahasiswa. Data nomor rekening
lembaga dan mahasiswa dikirim ke LLDIKTI-IV untuk proses pencairan KIP Kuliah semester Ganjil
2021/2022 ke link berikut : https://bit.ly/RekeningPT-KIP2021-LL4
4. Dalam
memudahkan
pembuatan
rekening
mahasiswa,
Perguruan
Tinggi
dapat
berkoordinasi/kerjasama dengan Bank yang dipilih dan menginformasikan kepada mahasiswa untuk
membuat rekening dan langsung mengaktifasi rekeningnya dengan menggunakan produk khusus untuk
penerima KIP Kuliah dengan file pendukung ke Bank dari Perguruan Tinggi sebagai berikut :
a. Bank BNI dengan produk rekening Tabunganku.
b. Bank BRI dengan produk rekening Britama Bantuan Kerjasama.
c. Bank BTN dengan produk rekening Tabungan BTN Juara KIP Kuliah.
d. Bank Mandiri dengan produk rekening Tabunganku.
5. Mencalonkan lalu menetapkan calon mahasiswa melalui admin pengelola pada sistem kip melalui
alamat https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/sim pada menu mahasiswa ditetapkan dan jangan memilih
pilihan Afirmasi ADik atau Pengganti tetapi pilihan di kosongkan saja untuk mahasiswa KIP reguler.
Calon mahasiswa KIP Kuliah untuk tahun 2021 yang dapat mendaftar dan ditetapkan pada laman
https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/siswa/pendaftaran/baru, adalah mahasiswa lulusan tahun 2019,
2020 dan 2021 selain itu tidak dapat didaftarkan.
6. Membuat Surat Keputusan dari pimpinan mahasiswa hasil seleksi calon penerima KIP Kuliah 2021 dan
berkas softcopy penetapan disampaikan melalui link berikut https://bit.ly/PenetapanMHSKIP2021-LL4
sementara berkas fisik/hardcopy dapat disampaikan ke Sub Bagian Kemahasiswaan melalui pos atau
ke Unit Layanan Terpadu LLDIKTI Wilayah IV paling lambat tanggal 30 September 2021.

Alamat : Jalan Penghulu H. Hasan Mustafa No. 38 Kota Bandung 40124
Telepon (022) 7275630 / (022) 7274377, FAX. (022) 7207812
Website: http://www.lldikti4.or.id, E-Mail: informasi@lldikti4.or.id

7. Membuat kontrak perjanjian dan pernyataan kesanggupan menyelenggarakan KIP 2021 dengan
komitmen agar mahasiswa penerima konsisten kuliah sampai dengan mereka lulus, disampaikan
dengan materai Rp. 10.000 di cap dan tanda tangan pimpinan, dibuat 2 rangkap dikirim ke LLDIKTI – IV
melalui pos/ke ULT.
8. Jika Penetapan kuota dianggap tidak dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi dikarenakan masalah teknis
akreditasi ataupun terkendala teknis yang memang tidak sanggup untuk dipenuhi kami mohon agar
perguruan tinggi membuat surat pengembalian sisa kuota tersebut ke LLDIKTI agar dapat kami
salurkan kembali Perguruan Tinggi lain yang membutuhkan.
9. Memperhatikan surat dari Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbudristek nomor:
0672/J5/KM.01.00/2021 tanggal 28 Mei 2021, perihal Calon penerima KIP-Kuliah mahasiswa yang
berasal dari program studi Agama dibawah Kementerian Agama yang berada pada perguruan tinggi
dibawah binaan Kemendikbudristek dapat ditetapkan sebagai penerima KIP-Kuliah dengan alokasi
kuota yang telah diberikan.
10. Mahasiswa KIP 2021 dari usulan aspirasi masyarakat akan ditetapkan oleh (tenaga ahli) TA dari Dewan
bukan/jangan ditetapkan dari PTS selanjutnya harus diberikan konfirmasi kelayakannya oleh Perguruan
Tinggi dan verifikasi data-data mahasiswa tersebut pada menu usulan masyakarat pada sistem KIP
kuliah 2021 selanjutnya membuatkan SK keputusan dari perguruan tinggi untuk proses pencairan
mahasiswa tersebut ke sistem KIP dan LLDIKTI-IV.
11. Admin pengelola mengecek kembali status akreditasi pada laman PDDIKTI, jika akreditasi masih
kosong maka segera melakukan permohonan ke BAN-PT untuk ditampilkan di direktori akreditasi prodi
BAN-PT sehingga data akreditasi akan tersinkron ke PDDIKTI dan sistem KIP Kuliah dapat tampil,
lakukan sinkronisasi pada menu manajemen prodi di sistem KIPK ke PDDIKTI agar mahasiswa dapat
memilih prodi yang telah dibuka pada seleksi mandiri.
12. Jika terkendala pendaftaran mahasiswa terkait NIK dan NISN tidak di temukan pada sistem, agar
mencoba verval data mahasiswa dahulu pada laman http://pd.data.kemdikbud.go.id/vervalLulusan/
atau https://nisn.data.kemdikbud.go.id/ dengan email yang valid ataupun dapat menghubungi
operator DAPODIK pada sekolah asal untuk mengupdate data terkait NIK ataupun NISNnya.
13. Penyampaian aduan, kendala pendaftaran/penetapan ataupun kendala mengenai KIP Kuliah perihal
terkait pencairan yang belum selesai ke rekening mahasiswa atau ke rekening lembaga agar dapat
menginformakasikan segera kepada kami.
14. Petunjuk, pedoman, aspirasi masyarakat, Surat Edaran dan format lainnya diatas dapat di unduh
melalui link berikut : https://bit.ly/PetunjukKIP2021-LL4
15. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Yayan Mulyana, MM (0822-1956-1964) atau Adis Alannuary
(08170072505), Chandra (0812-2169-1964) atau melalui email kemahasiswaan.lldikti4@gmail.com.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.
Plt. Kepala Lembaga Layanan
PendidikanTinggi Wilayah IV,

Ir. Dharnita Chandra, M.Si.
NIP. 19610071989032002

