


 

1. Apa KIP Kuliah Merdeka itu? 

Jawab:  

Rangkaian peluncuran dari Merdeka Belajar, tepatnya dalam Episode 

Kesembilan. KIP Kuliah Merdeka sebagai wujud komitmen Kemendikbud dalam 

memberikan akses pendidikan tinggi yang merata, berkualitas, dan berkesinambungan. 

Pendidikan tinggi berpotensi memberikan dampak positif tercepat dalam pembangunan 

SDM unggul sesuai visi Presiden Joko Widodo.  

2. Apakah KIP Kuliah Merdeka berbeda dengan KIP Kuliah di tahun 

sebelumnya? 

Jawab:  

Iya, berbeda. Total anggaran KIP Kuliah dinaikkan sampai Rp2,5 triliun, namun 

jumlah penerimanya tetap 200.000 mahasiswa. Letak perbedaannya di pemberian 

bantuan biaya pendidikan (uang kuliah) dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi. Biaya 

pendidikan akan disesuaikan dengan program studi masing-masing. Untuk prodi 

berakreditasi A, mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka ini akan bisa mendapatkan 

maksimal 12 juta rupiah. Kemudian, prodi berakreditasi B bisa mendapatkan maksimal 

4 juta rupiah. Dan prodi berakreditasi C bisa mendapatkan maksimal 2,4 juta rupiah.  

Biaya hidup bagi penerima KIP Kuliah Tahun 2021 disesuaikan dengan indeks 

harga daerah. Indeks ini disesuaikan dengan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(Susesnas) tahun 2019. “Besaran biaya hidup yang diterima mahasiswa pemegang KIP 

Kuliah Merdeka ini dibagi ke dalam lima klaster daerah. Klaster pertama sebesar 

Rp800.000, klaster kedua sebesar Rp950.000, klaster ketiga sebesar Rp1.100.000 

Sedangkan untuk klaster keempat sebesar Rp1.250.000, dan klaster kelima sebesar 

Rp1.400.000,” jelas Bapak Nadiem. 

Perubahan ini berlaku untuk mahasiswa baru yang menerima KIP Kuliah pada 

tahun 2021. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses pada pendidikan tinggi 

sehingga calon mahasiswa kurang mampu agar memiliki masa depan yang baik. 



 

3. Bagaimana cara mendaftar KIP Kuliah Merdeka? 

Jawab:  

Ada beberapa kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa 

penerima KIP Kuliah Merdeka, di antaranya melalui jalur seleksi UTBK-SBMPTN. 

Kemudian, bagi siswa kurang mampu yang tidak lolos SNMPTN dan SBMPTN masih 

bisa mendaftar KIP Kuliah melalui jalur seleksi mandiri PTN yaitu pada bulan Agustus – 

Oktober 2021, tergantung jadwal seleksi mandiri di setiap PTN. Ataupun melalui seleksi 

masuk PTS, bagi siswa kurang mampu yang  berminat masuk ke PTS. Informasi dan 

pendaftaran KIP Kuliah bagi calon mahasiswa baru tahun 2021 dapat ditemukan pada 

kip-kuliah.kemdikbud.go.id. 

4. Apakah KIP Kuliah Merdeka bisa dicabut/dihentikan/diganti? 

Jawab:  

Bantuan dari KIP Kuliah bisa dicabut atau dialihkan ke mahasiswa lain dengan 

beberapa alasan. Salah satu alasan penerimaan bantuan dari KIP Kuliah itu berhenti 

karena prestasinya menurun. Standar prestasi dalam hal ini merupakan ketentuan dari 

pihak kampus. Selain itu, bantuan juga bisa dihentikan jika mahasiswa penerima KIP 

Kuliah menyelesaikan studi lebih dari empat tahun. Namun, pada semester selanjutnya, 

mahasiswa akan dikenakan uang kuliah tunggal (UKT) terendah. Tak hanya itu, KIP 

Kuliah ini juga bisa dialihkan ke mahasiswa lain dengan beberapa catatan. Misalnya 

mahasiswa penerima KIP Kuliah meninggal dunia, mahasiswa mengundurkan diri atau 

tidak mendaftar pada semester tersebut. Namun begitu, ada penjelasan kasus per 

kasus terkait alasan pergantian penerimaan tersebut. Adapun penggantinya juga harus 

sama tingkat semesternya dengan mahasiswa yang diganti. 

“Proses dan prosedur harus minta izin kementerian, dan nanti akan ada SK-nya 

apakah dia berhak menerima atau tidak. Selain itu yang dapat penggantian juga 

semesternya harus sama dengan penerima sebelumnya dan dilaporkan di awal 

semester, agar tidak mengganggu proyeksi anggaran yang sudah kita rencanakan” 

terang Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Abdul Kahar. 



 

5. Apa yang harus kita lakukan ketika sebagai mahasiswa lama penerima 

Bidikmisi dan KIP Kuliah menghadapi kebijakan KIP Kuliah Merdeka? 

Jawab:  

Tetap menjadi pribadi yang selalu waspada dan tidak gegabah dalam 

menanggapi suatu hal, ya. Tentunya suatu kebijakan ini pasti dilalui dengan berbagai 

proses dan pertimbangan. 

Kita mengikuti kebijakan pemerintah terlebih dahulu karena pemerintah yang 

berwenang dan memutuskan. Jika dirasa kebijakan tersebut tidak sesuai atau tidak 

setuju, kita bisa menyampaikan aspirasi kita ke pimpinan kampus agar disampaikan ke 

pusat.  


