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1. Akses Aplikasi PTKIS
Untuk membuka aplikasi KIP Kuliah PTKIS, Jalankan Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari,
Opera, atau Internet Explorer. Kemudian buka tautan https://kipkuliah.kemenag.go.id/ disarankan
Menggunakan peramban web Google Chrome.
1.1. Akses Log In
Untuk melakukan pengajuan PTKIS sebagai PTP program Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Kuliah maka perlu melakukan login terlebih dahulu. Langkah untuk login adalah klik tombol
login berwarna kuning.

2

Kemudian Isi pada kotak teks Email dan Password dengan benar (Perhatikan besar atau
kecil huruf dan karakter huruf selain abjad dan angka yang di ketikan). Email dan Password yang
digunakan adalah sama dengan email dan password yang digunakan pada sistem aplikasi
pendataan EMIS PTKI. Klik Login, apabila username dan password yang diketik benar maka akan
ditampilkan halaman utama sesuai dengan hak akses yang diberikan.

1.2. Dashboard
Setelah login akan dialihkan pada halaman dashboard, halaman ini berisi berbagai menu
untuk melihat data teraktual dari akun PTKIS. Pada halaman dashboard akan ditampilkan pula
data jumlah Dosen, Mahasiswa Reguler dan juga Mahasiswa Pasca, terdapat pula tombol
untuk memperbaharui data PTKIS dan juga tahun pelaksanaan KIP berjalan
serta status pengajuan PTP.
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1. 3. Ajukan PTP
Untuk dapat menjadi PTP, PTKIS perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu dengan
klik menu PTP lalu klik tombol
sesuai dengan tanhun pelaksaan terkini. Adapun
persyaratan PTP program KIP kuliah adalah sebagai berikut :
1. PTKI memiliki program studi yang sudah terakreditasi minimal terkareditasi baik
2. Mampu menyelenggarakan dan mengelola program KIP Kuliah secara profesional, transparan,
akuntabel, dan tepat sasaran
3. Tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili tanpa izin
4. Memiliki mahasiswa minimal 300 (tiga ratus) orang
5. Ketentuan nomor 4 dikecualikan bagi PTKI untuk kepentingan afirmasi pengembangan
pendidikan Islam
6. Mendapatkan rekomendasi dari Kopertais bagi PTKIS
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1. 4. Unggah Dokumen
Setelah klik
, maka akan diarahkan pada halaman pengkinian data dimana
terdapat kolom-kolom untuk mengunggah seluruh data yang dibutuhkan sebagai syarat
pengajuan PTP, file yang di unggah berbentuk PDF,JPEG atau BMP dengan ukuran maksimal
2MB. Bagi PTKIS diharuskan mengunggah dokumen rekomendasi dari Kopertais sebagai syarat
mengajukan PTP.

Selesai mengunggah seluruh dokumen silahkan klik
notifikasi PTP Diajukan : Mengajukan seperti dibawah ini:

, maka akan muncul tampilan
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Bila pengajuan PTP direvisi maka pada dashboard PTKI akan menampilkan notifikasi revisi,
kemudian untuk merevisi klik menu PTP lalu Pengajuan PTP akan terlihat notifikasi alasan PTP
direvisi, bila user PTKI ingin merevisi klik Ajukan Ulang PTP kemudian pastikan dokumen sudah
lengkap dan benar sesuai alasan revisi lalu klik Ajukan PTP.
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Bila pengajuan ditolak maka aka muncul notifikasi pada dashboard user PTKI disertai alasan
penolakan yang terdapat pada menu PTP
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Bila pengajuan diterima maka akan muncul notifikasi pada dashboard user PTKI
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2. Akses Aplikasi PUSAT
Untuk membuka aplikasi KIP Kuliah PTKIS, Jalankan Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari,
Opera, atau Internet Explorer. Kemudian buka tautan https://kipkuliah.kemenag.go.id/ disarankan
Menggunakan peramban web Google Chrome.
2.1. Akses Log In
Langkah untuk login adalah klik tombol login berwarna kuning.

Kemudian Isi pada kotak teks Email dan Password dengan benar (Perhatikan besar atau
kecil huruf dan karakter huruf selain abjad dan angka yang di ketikan). Email dan Password yang
digunakan adalah sama dengan email dan password yang digunakan pada sistem aplikasi
pendataan EMIS PTKI. Klik Login, apabila username dan password yang diketik benar maka akan
ditampilkan halaman utama sesuai dengan hak akses yang diberikan.
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2.2. Dashboard
Pada halaman menu Dashboard ini Administrator Pusat betugas untuk melakukan
konfigurasi awal terhadap seluruh data referensi yang dibutuhkan. Pada halaman ini ditampilkan
Total Kopertais, Total PTKI, Total PTKI yang menjadi PTP, Jumlah Mahasiswa Penerima, Rekap
PTKI, dan juga Laporan. Berikut adalah tampilan dari halaman administrator Pusat saat pertama
kali login. Di halaman ini Administrator Pusat juga dapat mengunduh semua data mahasiswa
yang ada di berbagai PTKI dengan mengklik tombol

dan jika ingin

mengunduh data mahasiswa disuatu PTKI, Administrator Pusat dapat klik tombol
maka akan terunduh dengan sendirinya menjadi file Excel.
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2.3. Verifikasi
Administrator Pusat bertugas memverifikasi pengajuan PTP yang diajukan oleh PTKI,
untuk melakukan verifikasi silahkan klik Data PTKI kemudian klik Verifikasi PTKI. Pada laman
Verifikasi PTKI, akan muncul daftar status pengajuan PTKI berdasarkan tiap Kopertais, bila
pengajuan sudah terverifikasi maka akan muncul status
statusnya masih

bila belum maka

. Administrator Pusat dapat menekan tombol

untuk

memverifikasi atau
untuk merivisi pengajuan disertai dengan informasi alasan di revisi,
bila pengajuan di revisi maka PTKI perlu melakukan pengajuan kembali, atau menekan tombol
untuk menolak pengajuan PTP,

Tampilan bila user pusat menerima pengajuan PTP
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Tampilan bila user pusat merevisi pengajuan PTP

Tampilan bila user pusat menolak pengajuan PTP
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