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Info penting: Kipin sudah sesuai Juknis
- Kipin adalah solusi tepat yang juga sudah masuk kriteria yang ada di Keputusan 

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3153 Tahun 2022 tentang Petunjuk 
Teknis Pengelolaan Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi Madrasah Tahun 
Anggaran 2022 pada BAB V, pasal 2, dan pada tabel Komponen 2.g “Sumber 
belajar digital yang dapat diakses tanpa koneksi internet”

Kipin adalah sesuai Juknis



https://kipin.id/madrasah/

Kipin dirancang sesuai untuk madrasah

Kipin tepat guna untuk pengembangan madrasah digital

https://kipin.id/madrasah/
https://kipin.id/madrasah/


Ratusan Madrasah memilih Kipin

Bukti kecocokan Kipin dengan Madrasah

Konten Kipin lengkap!

Fitur-fitur Kipin tepat guna!

Kipin bebas ruwet, mudah

Siswa 
senang 
belajar 
pakai Kipin

Hemat biaya internet kuota

Memudahkan 
tugas guru

Madrasah digital menjadi kenyataan tanpa kuatir 
internet lagi

Mudah mengerti dan tepat

Kipin memberikan keberhasilan cepat



Produk Kipin Classroom adalah Sumber belajar digital 
yang dapat diakses tanpa koneksi internet sesuai Juknis 

Kipin memenuhi spesifikasi Juknis 

EduSpot
WiFi Akses Gratis 
tak perlu internetKipin mudah 

digunakan tanpa 
koneksi internet

Akses dari laptop Portable Akses dari HP Guru pilih Kipin



Revolusi 
Madrasah 

Digital

EduSpot
WiFi Access

Kipin juga kompatibel 
dengan Chromebook 
laptop bantuan dari 
Kemdikbud agar madrasah 
tetap lancar tanpa 
memerlukan internet

Guru dan siswa mendapatkan 
maksimum fleksibilitas 
untuk menggunakan gawai 
sendiri. Smartphone, tablet 
dan Windows 10 laptop dapat 
koneksi lewat Kipin wifi spot

Televisi layar besar Siswa yang belum memiliki 
gawai bisa nobar (nonton 
bersama) dengan TV layar 
besar di kelas

Proyektor Kipin membantu guru mengajar 
via proyektor. Guru dapat 
menggunakan ribuan video dari 
guru-guru nasional yang tersedia 
dalam perpustakaan digital 
Kipin

Televisi layar besar

Kipin Classroom adalah Sumber belajar digital yang dapat 
diakses tanpa koneksi internet sesuai juknis. Sumber 

belajar artinya lengkap termasuk 60,000 konten 
Madrasah RA, MI, MTs, dan MA yaitu 4,000 buku, 2,000 

video, 55,000 tryout dan 450 literasi komik pendidikan

Internet

Kipin dapat diakses dari 
berbagai gawai tanpa koneksi 
internet (Internet Opsional)

https://www.youtube.com/watch?v=-6jmOMuYd44


Kipin memiliki fitur-fitur unik dan favorit sebagai Sumber belajar 
digital yang dapat diakses tanpa koneksi internet 

Fitur unik untuk Madrasah

EduSpot
WiFi Akses Gratis 
tak perlu internetUntuk memudahkan 

distribusi materi materi 
tambahan kepada siswa 

sesuai keperluan Madrasah, 
guru-guru dapat mengunggah 
dengan mudah konten konten 
tambahan antara lain video, 
buku, gambar, brosur, dan 
materi pembelajaran lokal 
kedalam Kipin Classroom 

tanpa koneksi internet

UPLOAD AND SHARE DOWNLOAD AND GO

Konten tambahan lokal 
tersebut dapat dengan mudah 

di unduh oleh semua siswa 
Madrasah dengan cepat, 
mudah, dan gratis tanpa 
koneksi internet. Konten 

kemudian juga dapat dibawa 
pulang dalam gawai oleh 

siswa untuk belajar dirumah 
tanpa koneksi internet.



Pesan sekarang juga, stock terbatas
- Untuk informasi detail tentang produk Kipin Classroom silahkan 

kunjungi website https://kipin.id/classroom/

- Atau hubungi sales executive Kipin.id di 
https://wa.me/+6287788898811 atau wa 0811305397

- Untuk pre-order isi formulir pada link dibawah ini
https://bit.ly/3R22wDZ

Banyak untungnya tidak ada ruginya

https://kipin.id/classroom/
https://wa.me/+6287788898811
https://bit.ly/3R22wDZ


Lebih dari 12,000 guru menyukai Kipin

Testimoni dan bukti dari 10,000 guru
Rating


