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PERSYARATAN PENDAFTARAN BEASISWA KIP-K

Persyaratan peserta berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam

dengan Nomor : 2581 tentang Petunjuk Teknis Program Studi Kartu Indonesia Pintar

Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2020 adalah

sebagai berikut :

1. Mahasiswa baru lulusan MA/MAK/Diniyah Formal/SMA/sederajat angkatan

tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020;

2. Mahasiswa yang sedang menempuh studi pada tahun angkatan 2019/2020;

3. Memiliki keterbatasan ekonomi tetapi memiliki potensi akademik baik yang

didukung bukti dokumen yang sah;

4. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang

bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas. (Lampiran form 1);

5. Sanggup tidak menikah selama menerima program KIP Kuliah. (Lampiran form

1)

CARA PENDAFTARAN KIP-K

Pendaftar mengakses halaman https://kipk.uinsgd.ac.id/ ,setelah masuk halaman, bagi

pendaftar yang sudah memiliki NIM bisa login menggunakan NIM dan Password

untuk login ke Salam sedangkan pendaftar yang belum memiliki NIM dalam hal ini

mahasiswa baru angkatan 2020 bisa melakukan registrasi terlebih dahulu

menggunakan no pendaftaran.

https://kipk.uinsgd.ac.id/


Pendaftar yang belum memiliki NIM register dengan melengkapi Nomor

Pendaftaran, Nama Lengkap, Email dan Password, kemudian pilih register dan

logout halaman

Pendaftar login kembali dengan NIM dan Password sesuai ketentuan.

Setelah berhasil login pendaftar melengkapi biodatanya dengan klik Edit Biodata

kemudian klik Lanjut setelah edit biodata berhasil. Ada 11 tahap yang harus diisi

dan perhatikan point-point penting dalam pengisian biodata



Pada step 1 pendaftaran merupakan kelengkapan profil pendaftar, peserta

mengupload foto sesuai ketentuan. Klik Choose file>pilih foto yang akan di

upload>upload foto terlebih dahulu>simpan.

Setelah berhasil upload, foto akan muncul kemudian pendaftar klik Tahap 2 pada

menu dibawah atau tombol angka 2 diatas

Pada step 2 tentang Identitas Diri, lengkapi biodata sesuai dengan ketentuan dengan

klik Edit identitas Diri setelah selesai klik Tahap 2 dibawah

Tahap 3 merupakan identitas orang tua, pendaftar melengkapi biodata orang tua

sesuai dengan ketentuan klik Edit identitas untuk mengedit



Setelah itu simpan dan klik Tahap 4 atau tombol angka 4 diatas

Tahap 4 tentang Kondisi Rumah, pendaftar melengkapi sesuai dengan ketentuan

baik itu jenis file maupun ukuran filenya, klik Edit Kondisi Rumah setelah selesai

klik Simpan kemudian klik Tahap 5 atau angka 5 yang ada diatas.

Tahap 5 tentang data pesantren, bagi pendaftar yang pernah mondok klik Data

pesantren untuk melengkapi biodata, setelah selesai klik Simpan kemudian klik

Tahap 6 atau angka 6 yang ada diatas.



Tahap 6 tentang data pesantren, bagi pendaftar yang pernah mondok klik Data

pesantren untuk melengkapi biodata, setelah selesai klik Simpan kemudian klik

Tahap 7 atau angka 7 yang ada diatas.

Tahap 7 tentang Data Keterampilan, klik Edit Data Keterampilan untuk edit

biodata setelah itu klik Simpan kemudian klik Tahap 8 atau angka 8 yang ada

dibagian atas.

Tahap 8 mengenai Data KIP, edit data dengan klik Edit Data KIP kemudian

Simpan dan klik Tahap 9 apabila telah selesai edit.

Tahap 9 mengenai Data Dokumen Pendukung, edit data dengan klik Edit Data

KIP kemudian Simpan dan klik Tahap 9 apabila telah selesai edit.



Tahap 10 mengenai Data Dokumen Persyaratan, edit data dengan klik Edit Data

KIP kemudian Simpan dan klik Tahap 9 apabila telah selesai edit.

Tahap 11 mengenai Verifikasi, edit data dengan klik Edit Data KIP kemudian

Simpan dan klik Tahap 9 apabila telah selesai edit.

Cek kembali biodata yang telah diisi, setelah itu klik Verifikasi kemudian klik OK



Pendaftar mengirimkan berkas persyaratan melalui jasa pengiriman, setelah itu

upload bukti pengiriman dengan klik Choose File>Simpan Bukti


