
  



APLIKASI BANTUAN TAHFIDZ AL-QUR’AN 

 

Proses Penentuan Kuota Tahfidz PTKI tahun 2016 pada Aplikasi diawali dengan penentuan 

Kuota Tahfidz PTKI  yang ditetapkan oleh Kemenag Pusat. Quota tersebut selanjutnya 

didistribusi ke Kopertais, kemudian kopertias akan memberikan quota terhadap PTKIS. Proses 

selanjutnya, PTKIS melakukan seleksi  yang dilakukan oleh pihak PTKIS. Setelah Calon Penerima 

Bantuan Tahfidz sudah ditetapkan,   proses selanjutnya  kopertais akan melakukan approval 

terhadap Calon Penerima Bantuan Tahfidz yang diajukan oleh PTKI. 

Untuk memulai melakukan updating data, mahasiswa dapat menggunakan browser IE, Firefox, 

Chrome ataupun yang lainnya. Kemudian ketikan alamat http://diktis.kemenag.go.id/, setelah 

itu akan terlihat tampilan seperti dibawah ini :  

 

Gambar  1 Website Diktis 

 

Klik Menu Bantuan kemudian pilih sub menu  Sarana Prasana PTKI,  Bidikmisi dan SBSN,  

Kemahasiswaan, Tahfizh Al-Qur'an (seperti tampilan diatas), kemudian akan terlihat halaman 

muka/beranda dari website Subdit Sarpras dan Mahasiswa seperti gambar diawha ini : 

 



 

Gambar  2.  Halaman Utama Sarprasmahasiswa 

 

Adapun langkah-langkah penggunaannya adalah: 

a. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan login/masuk aplikasi melalui 

menu: 

  

Gambar  3.  Masuk ke Aplikasi 

 Pilihlah “Tahfidz” pada combo/dropdown/pilihan jenis aplikasi, 



 Masukan username/nama pengguna  

 Masukan password/sandi 

 Kemudian klik “Masuk Aplikasi” 

 

 

 

 

 

b. Setelah login, akan terlihat menu disebelah kiri dan sebelah kanan merupakan 

jendela untuk bekerja.  

adapun tampilannya dapat dilihat seperti dibawah ini : 

 

Gambar  4  Daftar Bantuan 

Kliklah pada bagian “detail” seperti gambar diatas, selanjutkan akan terihat 

tampilan formulir isian seperti dibawah ini : 

 

Gambar  5 Daftar Mahasiswa Penerima Bantuan 

 nama pengguna  dan password Kopertais dapat diperoleh dari Subdit 

Sarpras dan Mahasiswa 

 nama pengguna  dan password PTKIS dapat diperoleh dari Kopertais 

Sarpras dan Mahasiswa 

Menu Utama 

Daftar Bantuan 

Klik untuk melihat detail 



c. Kemudian Klik Tambah pada, daftar  (seperi gambar dibawah ini) :  

 

Gambar  6 Menu pada Daftar 

Kemudian akan terlihat tampilan formulir isian dibawah ini : 

 

Gambar  7 Formulir Isian 

 

 

Klik untuk menambah data 

Klik untuk menambah meruah data 

Klik untuk upload/unggah file 

pendukung 



Adapun isian dari formulir tersebut adalah : 

 Data Umum 

 Nama Mahasiswa, diisi dengan nama mahasiswa, maks 50 Karakter. 

 KTM, diisi dengan KTM Mahasiwa 

 NISN, diisi dengan NISN Mahasiswa pada sekolah Dasar menengah  

 Alamat, diisi dengan Jalan No, Rumah, Provinsi, Kab/kota, kecamatan. 

Maks 200 Karakter 

 Kode POS,  angka 5 karakter. 

 Jenis Kelamin, pilihan. 

 Tempat Lahir, maks 50 karakter. 

 Tanggal Lahir, diisi dengan dd/mm/yyyy 

 Penghasilan, pilihan 

 

 Data Akademik 

 IPK, diisi dengan 2 digit dibelakang koma 

 Hafidz, kelompok Hafidz dari Mahasiswa, pilihan 

 

 Data Bank 

 Nomor Rekening, diisi dengan nomor rekening sesuai tang tertera 

dibuku rekening. 

 Nama Bank, pilihan, bank pemerintah 

 Cabang Bank, diisi dengan bank tempat membua rekekning. 

Setelah itu disimpan. 

d. Upload dokumen Pendukung Mahasiswa,  

 

 

Gambar  8 Menu pada Daftar 

Klik untuk upload/unggah file 

pendukung 



Kemudian akan terlihat tampilan sebagai berikut : 

 

Gambar  9 Unggah File Pendukung 

 

File yang diupload/unggah adalah : 

1. Buku Rekening (terdapat keterangan nama bank dan cabang) 

2. Surat keterangan Rekening Aktif 

3. KTM 

4. Surat Keterangan sedang tidak menerima bantuan lain (APBN/APBD) dari 

rector/ketua 

5. Surat Keterangan Hafidz dari Ketua/Rektor 

6. Surat Keterangan Hafidz dari Ustadz. 

Dengan ketentuan File : 

 File Gambar (JPG, GIF, PNG) 

 Ukuran Maks 200Kb 

 

Selanjutnya, dokumen Hardcopy dikirim sesuai dengan ketentuan yang tertuang 

didalam juknis. 


