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PENGUMUMAN 
Nomor 96/UNISNU/X/2020 

 
TENTANG 

 
PENDAFTARAN KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN 

DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020 USULAN MASYARAKAT 
 
 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Dalam membantu mahasiswa baru program sarjana tahun akademik 2020/2021 yang 
memiliki keterbatasan ekonomi, beberapa unsur masyarakat berinisiatif mengajukan 
tambahan kuota KIP Kuliah untuk Unversitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara 
kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).  

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Unisnu Jepara membuka pendaftaran KIP Kuliah 
Kemdikbud Tahun 2020 Usulan Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:  

A. Persyaratan Pendaftar 
Persyaratan untuk mendaftar KIP Kuliah Usulan Masyarakat adalah sebagai 
berikut:  
1. mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021 pada program studi berikut:  

No. Program Studi Program 

1.  Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Sarjana (S-1) 

2.  Perbankan Syariah Sarjana (S-1) 

3.  Pendidikan Agama Islam Sarjana (S-1) 

4.  Pendidikan Bahasa Inggris Sarjana (S-1) 

5.  Komunikasi dan Penyiaran Islam Sarjana (S-1) 

6.  Manajemen Sarjana (S-1) 

7.  Akuntansi Sarjana (S-1) 

8.  Ekonomi Islam Sarjana (S-1) 

9.  Teknik Elektro Sarjana (S-1) 

10.  Teknik Sipil Sarjana (S-1) 

11.  Teknik Informatika Sarjana (S-1) 

12.  Desain Produk Sarjana (S-1) 

13.  Desain Komunikasi Visual Sarjana (S-1) 

2. lulus SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain sederajat pada tahun 2020, 2019, 
atau 2018; 

3. memiliki potensi akademik baik; 
4. memiliki keterbatasan ekonomi yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam 

program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk:  
a. Kartu Indonesia Pintar (KIP);  
b. berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); 
c. kepala keluarga memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); atau  
d. penerima manfaat dari panti sosial/panti asuhan. 

5. dalam hal mahasiswa belum memiliki KIP atau orang tua/wali belum memiliki 
KKS, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah Usulan 
Masyarakat asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi 
sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan:  
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a. pendapatan kotor gabungan orang tua/wali sebesar Rp 4.000.000,00 (empat 
juta rupiah) atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah 
anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu 
rupiah); 

b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/kelurahan; 
6. belum ditetapkan sebagai penerima KIP Kuliah; 

 
B. Tata Cara Pendaftaran  

Pendaftaran KIP Kuliah dilaksanakan dua tahap yaitu: 

1) Tahap Pertama  
Pendaftaran tahap pertama dilakukan secara daring (online) dengan cara: 
a. mendaftar melalui laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id menggunakan NIK, 

NISN, NPSN dan alamat email yang aktif 
b. mengisi data: 

a) Biodata 
b) Data Keluarga (wajib unggah foto keluarga) 
c) Rumah  
d) Ekonomi 
e) Aset Keluarga 

(Jika sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesehjateraan Sosial, data 
Rumah, Ekonomi, dan Aset Keluarga tidak dimunculkan sehingga 
tidak perlu diisi) 

f) Prestasi 
g) Rencana Tinggal 
h) Seleksi (Pilih secara urut: Seleksi Mandiri -> Seleksi Mandiri PTS -> 

pilih “Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara” -> pilih program 
studi). 

Catatan: 

Program studi pilihan 1 di akun KIP Kuliah harus disamakan dengan 
program studi tempat kuliah saat ini.  

Apabila karena pendaftaran KIP Kuliah terdahulu, program studi di 
akun KIP Kuliah berbeda dengan tempat kuliah saat ini, pendaftar dapat 
meminta perubahan pilihan di akun KIP Kuliah dengan mendatangi:  

Bagian Kemahasiswaan dan Alumni 
Ruang Biro III, Gedung Pascasarjana lantai dasar  

 
2) Tahap Kedua 

Pendaftaran tahap kedua dilakukan dengan cara pendaftar mengunggah berkas 
digital sebagai berikut: 

No Berkas Digital Keterangan 

1.  Ijazah Wajib ada, khusus bagi 
lulusan tahun 2020 apabila 
ijazah belum terbit, dapat 
melampirkan surat 
keterangan lulus dari 
kepala sekolah 

2.  Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN)  Wajib bagi lulusan tahun 
2018 atau 2019 

3.  Daftar nilai Ujian Sekolah Wajib ada 

4.  Rapor semester 1 (satu) s.d. 5 (lima) Wajib ada 

http://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/
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No Berkas Digital Keterangan 

5.  Surat keterangan/piagam/sertifikat 
tentang: 
a. prestasi/peringkat siswa di kelas; dan 
b. bukti pendukung prestasi lain di 

kegiatan ekstrakurikuler/lomba 

Jika ada 

6.  a. Kartu Indonesia Pintar (KIP)  
b. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) 
c. Kartu Keluarga Sejahtera  
d. Surat keterangan dari panti sosial/panti 

asuhan 

e. Asli surat keterangan dari kepala 
desa/lurah, menerangkan bahwa 
orangtua merupakan warga 
miskin/tidak mampu   

 Jika memiliki salah satu 
bukti dimaksud dalam 
huruf a, b, c, atau d, 
tidak perlu melampirkan 
surat dimaksud dalam 

huruf e  

 Surat dimaksud dalam 
huruf e wajb bagi yang 
tidak punya satupun 
bukti dimaksud dalam 
huruf a, b, c, atau d 

7.  Surat keterangan penghasilan orang 
tua/wali yang dikeluarkan oleh kepala desa 
atau instansi tempat orang tua bekerja 

Wajib ada 

8.  KTP atau Surat Keterangan Perekaman 
KTP 

Wajib ada 

9.  Kartu keluarga  Wajib ada 

10.  Bukti pembayaran terakhir rekening listrik   Wajib ada 

 Jika tidak memiliki aliran 
listrik, wajib mengunggah 
surat keterangan dari 
RT/RW/desa/kelurahan 

11.  Bukti pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan dari orang tua/wali 

 Wajib ada 

 Jika tidak memiliki tanah 
atau rumah, wajib 
mengunggah surat 
keterangan dari 
RT/RW/desa/kelurahan 

12.  Foto rumah tampak depan Wajib ada 

13.  Foto ruang tamu atau ruang keluarga Wajib ada 

14.  Foto dapur Wajib ada 

Berkas digital tersebut di atas diunggah melalui tautan s.id/kipk20um-unisnu 
paling lambat Rabu, 14 Oktober 2020 pukul 15.00 WIB. 

 
C. Seleksi 

Ketentuan mengenai mekanisme, tahapan, dan hasil seleksi akan diumumkan di 
laman https://unisnu.ac.id dan diinformasikan ke pendaftar melalui telepon, 
whatsapp dan/atau sms. Pendaftar diharap aktif memantau laman tersebut dan 
menjaga nomor ponselnya tetap aktif. 

 
D. Lain-Lain 

1) Mulai dari tahap pendaftaran hingga tahap terakhir, pendaftar tidak dipungut 
biaya apapun. 

2) Dengan telah berjalannya semester gasal tahun akademik 2020/2021, pindah 
program studi untuk alasan apapun, termasuk untuk bisa mendaftar KIP 
Kuliah, tidak diperbolehkan. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUViFUpAm8nr3lHuaz8TCQAth_l3hrqky6nHwNP_uuWmo7TA/viewform
https://unisnu.ac.id/
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3) Apapun keputusan Kemdikbud mengenai usulan tambahan kuota KIP Kuliah 
bagi Unisnu Jepara, wajib diterima dan dihormati setiap pendaftar. 

4) Keputusan Unisnu Jepara tentang hasil akhir seleksi bersifat mutlak dan tidak 
dapat diganggu gugat. 

5) Mahasiswa yang menerima KIP Kuliah melalui jalur usulan masyarakat, hak dan 
kewajibannya sama dengan penerima KIP Kuliah pada umumnya. 

6) Mahasiswa Kelas Reguler II yang dinyatakan lolos sebagai penerima KIP Kuliah, 
wajib pindah ke Kelas Reguler I pada program studi yang sama. 

 
Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan dijadikan perhatian. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 
 

 8 Oktober 2020  

 20 Safar 1442  

a.n. Rektor, 
 Wakil Rektor III, 
 
 
  

 
 
 
 
Ir. H. Mustofa Muhtar, M.T. 
NIY 3 520517 05 113 

 


