KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV
Jalan Penghulu Hasan Mustopa No.38 Bandung 40124, Telp. (022) 7275630
Website https://www.lldikti4.or.id, e-mail ; informasi@lldikti4.or.id
Nomor
Lampiran
Perihal

: 1012/LL4/KM.01.00/2022
: 1 (satu Berkas)
: Permohonan Usulan Kuota KIP Kuliah Merdeka Tahun 2022
bagi Perguruan Tinggi Swasta pengusul

12 Mei 2022

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Penyelenggara KIP Kuliah tahun 2022
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah IV
Jawa Barat dan Banten

Sehubungan dengan akan dimulainya penyelenggaraan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Kuliah Merdeka tahun 2022, maka bersama ini kami sampaikan kepada Perguruan Tinggi yang berminat
menyelenggarakan Program KIP Kuliah Merdeka tahun 2022 agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai
berikut :
1. Program KIP Kuliah Merdeka 2022 adalah bantuan sosial beasiswa bagi calon mahasiswa yang
kurang mampu dan telah divalidasi kelayakannya untuk dapat berkuliah diperguruan tinggi secara
gratis dan bebas biaya SPP, sampai batas semester lulus tanpa adanya pungutan biaya apapun.
2. Kuota beasiswa KIP Kuliah Merdeka akan diberikan kepada Perguruan Tinggi yang mempunyai
akreditasi (A)/Unggul, (B)/sangat baik dan (C)/baik yang sudah muncul dan terdata akreditasinya
pada laman PDDIKTI.
3. Biaya pendidikan dan biaya hidup yang diberikan kepada mahasiswa akan disesuaikan dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku pada tahun 2022 oleh PUSLAPDIK Kemendikbudristek.
4. Sebagai file pendukung mohon dikirimkan sesuai (format terlampir) antara lain :
a. Surat permohonan kuota kesanggupan menjadi penyelenggara KIP kuliah
b. Sertifikat akreditasi program dan data akreditasi pada laman PDDIKTI
c. Surat tugas pengelola akun KIP kuliah pada sistem KIP Kuliah.
d. Surat Pernyataan Pakta Integritas Penyelenggaraan KIP 2022.
5. Surat disampaikan kepada bagian Kemahasiswaan LLDIKTI Wilayah IV paling lambat tanggal
Jum’at – 03 Juni 2022.
a. Upload surat permohonan dan lampiran ke aplikasi https:empat.lldikti4.or.id melalui menu
permohonan beasiswa KIP kuliah.
b. Permohonan disampaikan juga melalui link https://bit.ly/UsulanKuotaKIP2022-LL4
c. Softcopy disampaikan juga ke email kemahasiswaan.lldikti4@gmail.com
d. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Yayan Mulyana, MM (0822-1956-1964),
Adis Alannuary (08170072505), Nandang (0813-9556-2732), Candra (0812-2169-1964).
e. Kami juga sedang mengembangkan aplikasi statistik KIP LLDikti4 pada laman
https://tu.lldikti4.or.id/beasiswa/login , anda dapat login dengan menggunakan username
dan password kodepts kami mohon saran dan masukan untuk aplikasi tersebut.
6. Mohon calon mahasiswa segera melakukan pendaftaran akun calon mahasiswa KIP Kuliah yang
dapat dilihat pada laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/siswa/pendaftaran/baru , untuk
Seleksi Mandiri PTS akan dibuka dari 08 Juni 2022 s.d 31 Oktober 2022. Data calon mahasiswa
mohon diverifikasi terlebih dahulu DTKS, NIK, NISN, NPSN dan email mahasiswa aktif secara
benar dan jika terdapat ketidaksesuaian dalam pendaftarannya segera diperbaiki ke Dukcapil atau
Dapodik dan lalukan verval terlebih dahulu.
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7. Perlu kami informasikan bahwa dalam rangka mempercepat proses usuluan pencairan biaya
pendidikan ke lembaga dan biaya hidup kepada mahasiswa, maka untuk mengurangi permasalahan
yang selama ini terjadi terkait kendala dan keterlambatan pencairan tersebut sehubungan penyaluran
dana kepada para mahasiswa dan lembaga maka selanjutnya, akan ada arahan dan sosialisasi untuk
menggunakan 1 (satu) pintu layanan Bank Himbara yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) agar PTS
dapat menyesuaikan untuk beralih ke Bank tersebut pada Tahun 2022.
8. LLDIKTI Wilayah IV akan menyeleksi dan memberikan kuota kepada Perguruan Tinggi yang
memenuhi syarat dan siap untuk menyelenggarakan KIP Kuliah 2022 dengan proporsioanl sesuai
ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Panduan dan bahan informasi KIP Kuliah Tahun 2022 dapat
diunduh pada link berikut http://bit.ly/Bahan-UsulanKIP2022-LL4
9. Perguruan Tinggi pengusul wajib mengikuti kegiatan sosialisasi, bergabung dalam group whatsapps
atau telegram, mengikuti sosmed, website dan Youtube Channel LLDIKTI Wilayah IV agar dapat
mengikuti informasi terbaru dan memahami juknis , pedoman dan ketentuan terkait Program KIP
Merdeka Kuliah Tahun 2022.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,

Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T
NIP 197901142003121001
Tembusan :
1. Kepala Pusat Layanan Bantuan Pendidikan Kemendikbudristek;
2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek.

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI
…………, ………../ 2022
:
:
; Permohonan Usulan Kuota KIP Kuliah Tahun 2022

Nomor
Lampiran
Perihal

Kepada Yth,
Kepala LLDIKTI Wilayah IV
Jawa Barat dan Banten
Jl. Phh. Mustopa No. 38 Bandung

Dengan hormat,
Bersama surat ini kami ingin menyelenggarakan program KIP kuliah merdeka tahun 2022 dan ingin
mengajukan permohonan usulan Kuota KIP Kuliah dengan Kuota usulan sebanyak……………..
Jumlah usulan kuota prodi (A) / Unggul
Jumlah usulan kuota prodi (B) /Baik Sekali
Jumlah usulan kuota prodi (C) / Baik

: ………..
: ………..
: ………..

mahasiswa dengan rincian sebagai berikut :
No.

Program Studi

Jenjang

Akreditasi Prodi

Tgl Kadaluarsa

1
2
dst..

………
………
……..

S1
D3
D4

A/ Unggul
B/ Baik Sekali
C/ Cukup

……….2024
……….2025
……….2026

Jumlah Usulan
Mhs
…
…..
……

Total Usulan
Bersama surat ini kami lampirkan juga persyaratan antara lain :
1.
2.
3.
4.

Surat permohonan kuota kesanggupan menjadi penyelenggara KIP kuliah
Sertifikat akreditasi program dan data akreditasi pada laman PDDIKTI
Surat tugas pengelola akun KIP kuliah pada sistem KIP Kuliah.
Surat Pernyataan Pakta Integritas Penyelenggaraan KIP 2022.

Dan kami sudah sampaikan melalui aplikasi layanan empat.lldikti4.or.id, link pengisian, email dan
kami sudah mengikuti group komunikasi untuk informasi lebih lanjut perihal KIP kuliah. Demikian
surat permohonan ini kami sampaikan.
Atas perhatian dan Kerjasama yang baik kami ucapkan banyak terima kasih.
………… ,…… /………. /2022
Rektor, Ketua / Direktur ….. Nama PTS

TTD + Cap
Nama Jelas Pimpinan PTS

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DAN KESANGGUPAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Lengkap dan Gelar
Nama Perguruan Tinggi
Jabatan
Alamat PTS
Telepon/ WA
Email

: …………………………………………..
: …………………………………………..
: …………………………………………..
: …………………………………………..
: …………………………………………..
: …………………………………………..

Menyatakan bersedia dan sanggup bertanggung jawab untuk menjalankan program Kartu Indonesia
Pintar (KIP) Kuliah Merdeka tahun 2022, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
berdasarkan pedoman dan perjanjian kerjasama KIP Kuliah Tahun 2022. Adapun usulan prodi yang
akan menjalankan program KIP Kuliah Merdeka Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
No.

Program Studi

Jenjang

Akreditasi Prodi

Tgl Kadaluarsa

1
2
dst..

………
………
……..

S1
D3
D4

A/ Unggul
B/ Baik Sekali
C/ Cukup

……….2024
……….2025
……….2026

Jumlah Usulan
Mhs

Total Usulan
Demikian surat pernyataan dan kesanggupan ini di buat dengan sebenar-benarnya dan untuk di
pergunakan sebagai mana mestinya.

………… ,…… /………. /2022
Yang membuat pernyataan
Rektor, Ketua / Direktur ….. Nama PTS

ttd + Cap
Nama Jelas Pimpinan PTS

Catatan ;
Mohon lampirkan foto akreditasi dari BANPT/LAMPTKES yang berlaku dan data Akreditasi pada
laman PDDIKTI

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

LAMPIRAN AKREDITASI DAN DATA AKREDITASI PDDIKTI

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Lengkap dan Gelar
Nama Perguruan Tinggi
Jabatan
Alamat PTS
Telepon/ WA
Email

: …………………………………………..
: …………………………………………..
: …………………………………………..
: …………………………………………..
: …………………………………………..
: …………………………………………..

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :
1. Kami taat azas tidak melakukan praktik/ pelanggaran pembelajaran (kelas jauh, kelas instan/
pelangaraan lainnya) serta tidak dalam pembinaan/sanksi oleh Ditjen Dikti
Kemendikbudristek atau tidak dalam sengketa/ bermasalah
2. Kami bertangggung jawab dan sanggup membuat menyampaikan laporan pertanggung
jawaban bantuan sosial beasiswa KIP Kuliah Merdeka tahun 2022 tepat waktu, tepat sasaran
dan bersedia diperiksa oleh Instansi Pemeriksa terkait atas kebenaran data yang kami kirimkan
3. Menjamin mahasiswa bebas biaya SPP kuliah dan tidak melakukan pemungutan biaya apapun
kepada mahaiswa KIP kuliah dan tidak menahan ATM dan Buku rekening mahasiswa
Penerima KIP Kuliah
4. Kami memastikan mahasiswa tidak akan berhenti ditengah jalannya perkuliahan ataupun
melakukan pelanggaran perkuliahan dan memastikan bahwa mahasiswa lulus tepat waktu dan
tidak ada yang mengundurkan diri kecuali dalam keadaan tertentu.
5. Kami memastikan bahwa mahasiswa penerima akan terdaftar aktif dan terdata valid history
perkuliahannya serat melakukan update dan pemantauan prestasi akademik dan IPK serta
memastikan bahwa NIK, NISN, NIM, Nama dan Prodi sesuai dengan data PDDIKTI.
6. Memastikan bahwa mahasiswa penerima tidak menerima beasiswa lainnya / Double Funding
dari Anggaran Pemerintah.
Demikian surat pernyataan dan kesanggupan ini di buat dengan sebenar-benarnya dan untuk di
pergunakan sebagai mana mestinya dan apabila dikemudian hari kami menyalahi peraturan yang tidak
sesuai dengan pedoman dan ketentuan kami bersedia mengembalikan dan di sanksi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

………… ,…… /………. /2022
Yang membuat pernyataan
Rektor, Ketua / Direktur ….. Nama PTS

Materai + ttd + Cap
Nama Jelas Pimpinan PTS

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

…………, ………../ 2022
Nomor
Lampiran
Perihal

:
:
; Permohonan Usulan Kuota KIP Kuliah Tahun 2022

Kepada Yth,
Kepala LLDIKTI Wilayah IV
Jawa Barat dan Banten
Jl. Phh. Mustopa No. 38 Bandung
Up. Koordinator Fungsi Kemahasiswaan

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan adanya KIP Kuliah / perubahan bentuk atau penggabungan perguruan tinggi kami
yaitu… menjadi…. / atau bahwa kami baru mengusulkan program KIP kuliah , maka kami mengajuka
permohonan Akun KIP baru atau Update Akun dengan rincian Pengelola yang bertugas sebagai
berikut ;
A. Pergurruan Tinggi
a. Kode PTS
b. Nama PTS
c. Alamat
d. Email aktif
B. Nama Pengelola KIP Kuliah
a. Nama Lengkap
b. Nomor Wa
c. Jabatan
d. Email
C. Nama Operator
a. Nama Lengkap
b. Nomor Wa
c. Jabatan
d. Email

: …………..
:…………..
:…………..
:…………
:………….
:………….
:…………
:………….
:………….
:………….
:…………
:………….

Demikian Surat Permohonan in kami sampaikan , atas segala perhatian dan Kerjasama yang baik kami
ucapkan terima kasih
………… ,…… /………. /2022
Yang membuat pernyataan
Rektor, Ketua / Direktur ….. Nama PTS

ttd + Cap
Nama Jelas Pimpinan PTS

