
BEASISWA KIP-KULIAH TAHUN 2021 

CALON PENERIMA BIDIKMISI TA. 2021/2022 

1. Calon mahasiswa lulusan SMA atau bentuk lain yang sederajat tahun berjalan dan 

tamat TA. 2021/2022 atau TA. 2020/2021 yang memiliki keterbatasan ekonomi 

dibuktikan dengan kepemilikan KIP atau PKH atau KKS atau terdaftar dalam DTKS 

Kementrian Sosial 

2. Mendaftar KIP Kuliah melaluai web site https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/ 

3. Mengikuti seleksi masuk di Universitas Lancang Kuning dan dinyatakan lulus seleksi 

masuk dan memiliki nomor induk mahasiswa (NIM) 

4. Usia paling tinggi pada saat pendaftaran adalah 21 tahun 

5. Pendidikan orang tua/ wali setinggi-tingginya S1 (strata 1) atau Diploma 4 

BERKAS YANG HARUS DILENGKAPI MELIPUTI 

1. Bukti terdaftar di sistem Kip-Kuliah, dibuktikan dengan print out biodata yang dicetak 

melalui https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/ 

2. Bukti terdaftar sistem informasi akademik UNILAK yang dibuktikan dengan print out 

biodata yang dicetak melalui https://smart.unilak.ac.id/spmbfront/login 

3. Fotocopi ijazah dan SKHUN / Surat Keterangan Lulus (SKL) bagi lulusan tahun 2021 

yang dilegalisir oleh kepala sekolah 

4. Fotocopi rapor semester 1 (satu) s.d semester 6 (enam) yang dilegalisir oleh kepala 

sekolah 

5. Surat keterangan tentang prestasi / peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung 

prestasi lainnya dikegiatan ekstra kurkuler yang disahkan (legalisir) oleh kepala 

sekolah (jika ada) 

6. Fotocopi KIP atau PKH atau KKS atau mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan atau 

terdaftar dalam DTKS Kementrian Sosial, jika calon tidak ada salah satu dari 5 

kriteria tersebut, maka melampirkan bukti keterangan surat tidak mampu secara 

ekonomi dari Lurah sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan pendapatan kotor 

gabungan orang tua/wali paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap 

bulannya atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota 

keluarga paling banyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 

7. Foto Kopi KTP dan KK 1 Lembar 

8. Surat keterangan rekomendasi kepala sekolah 

9. Surat pernyataan tidak menuntut hasil seleksi (materai 10.000) Downlod disini 

10. Foto rumah tampak depan tampak samping dan di dalam rumah bersama anggota 

keluarga diketahui RT/RW setempat. 

NB : Berkas dikumpul di BAAK Unilak 
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