
 

PANDUAN PENDAFTARAN  

KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH) 

UNIVERSITAS DINAMIKA 

TAHUN AKADEMIK 2021/2022 

 

A. PERSYARATAN PENDAFTARAN 

1. Penerima KIP Kuliah adalah siswa SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat yang 

akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya; 

2. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung 

bukti dokumen yang sah; 

3. Keterbatasan ekonomi calon pendaftar KIP Kuliah dibuktikan dengan: 

a. Kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia 

Pintar (KIP); atau 

b. Berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); atau 

c. Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau 

d. Mahasiswaa dari panti sosial/panti asuhan, atau 

e. Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 

4 (empat) pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 

f. Jika calon pendaftar tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria di atas, maka tetap 

dapat mendaftar asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai 

dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali 

paling banyak Rp 4.000.000,- setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang 

tua/wali dibagi anggota keluarga paling banyak Rp 750.000,-. 

4. Lulus seleksi Mandiri PTS KIP Kuliah penerimaan mahasiswa baru Universitas 

Dinamika 

 



 

B. PROSEDUR PENDAFTARAN 

1. Siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di web Sistem KIP 

Kuliah pada laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id atau secara mobile dengan 

melakukan pengunduhan dan instalasi KIP Kuliah mobile apps berbasis android di Play 

Store; 

2. Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN dan alamat email yang 

valid dan aktif; 

3. Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN dan NPSN serta 

kelayakan mendapatkan KIP Kuliah; 

4. Jika proses validasi berhasil, Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan mengirimkan Nomor 

Pendaftaran dan Kode Akses ke alamat email yang didaftarkan; 

5. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah dan memilih jalur seleksi Mandiri 

PTS Universitas Dinamika dan pilih program studi yang diminati; 

6. Daftar Online di alamat: https://penmaru.dinamika.ac.id Pilih tombol  

dengan mengisi biodata dan upload dokumen sebagai berikut: 

a.  Fotokopi rapor, Ijazah / NUN dengan ketentuan sbb: 

 Foto copy rapor (legalisir) kelas X & XI bagi lulusan tahun berjalan  

 Foto copy Ijazah / NUN (legalisir) dan foto copy nilai rapor kelas X sd XII 

(legalisir)  bagi lulusan 2 tahun sebelumnya; 

  b. Fotokopi sertifikat prestasi akademik dan atau non-akademik. 

  c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah setempat. 

  d. Fotokopi Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau PKH atau KKS. 

  e. Surat Keterangan Penghasilan (SKP) Orang tua/wali atau slip gaji terakhir. Jika    

Bapak/Ibu dua-duanya bekerja disertakan keduanya dan apabila tidak ada slip gaji 

https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id 
https://penmaru.dinamika.ac.id/


 

dari perusahaan, maka dibuktikan dengan Surat Keterangan Penghasilan (SKP) dari 

Kelurahan. 

    f.   Fotokopi Kartu Keluarga (KK). 

    g. Fotokopi tagihan rekening listrik, air, telp, bukti pembayaran PBB terakhir             

(apabila ada). 

    h.  Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 (terbaru).  

    i.  Surat Keterangan Tidak Buta Warna dari Dokter (Bagi yang memilih Prodi S1       

Desain Komunikasi Visual) 

 

C. JADWAL PENTING 

Pendaftaran dan Upload Dokumen : 20 Mei – 30 Juni 2021 

Tes : Jadwal menyusul 

Survey  : Jadwal menyusul 

Pengumuman Diterima : Jadwal menyusul 

 

 

D. CONTACT PERSON 

Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Dinamika Lt.1 

Jl. Raya Kedung Baruk 98 Surabaya 

Telp. 031-8721731 Fax. 031-8710218 

Contact Person KIP-Kuliah : 

 0856-4592-2289 (EKA) 

 08-222-5555-456 (Official PMB) 

Website: www.dinamika.ac.id ; penmaru.dinamika.ac.id 

Email: penmaru@dinamika.ac.id 
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