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Memulai
Sebelum Anda mengakses Sistem Informasi Pengelolaan Beasiswa Pendidikan Indonesia, mohon
perhatikan hal-hal sebagai berikut.
1. Untuk saat ini, Sistem Informasi Pengelolaan Beasiswa Pendidikan Indonesia hanya compatible
untuk diakses melalui PC desktop/Laptop, sehingga belum optimal ketika diakses dengan
menggunakan tablet atau perangkat mobile lainnya.
2. Pastikan bahwa perangkat Anda telah terhubung dengan internet.
3. Disarankan agar Anda menggunakan browser Google Chrome
versi terbaru.
4. Masuk ke alamat www.simonev.lpdp.kemenkeu.go.id seperti contoh gambar berikut:

Tampilan halaman login www.simonev.lpdp.kemenkeu.go.id adalah sebagai berikut:

1 Login
Setelah masuk pada halaman muka dari Sistem Informasi Pengelolaan Beasiswa Pendidikan Indonesia,
penerima beasiswa dapat melakukan Log In dengan langkah-langkah sebagai berikut.
1. Masukkan username dan password Anda yang telah dikirimkan oleh sistem ke alamat email Anda.
Username merupakan nomor induk penerima beasiswa yang terdiri dari 14 digit angka.
2. Apabila Anda belum menerima username dan password tersebut pada kotak masuk email Anda,
periksa kembali folder spam/junk. Apabila tetap tidak ditemukan, Anda dapat meminta
username
dan
password
tersebut
dengan
membuat
Tiket
Bantuan
melalui
bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id.
3. Jika Anda telah mengubah password Anda dan tidak dapat mengingat password Anda kembali,
klik Lupa Kata Sandi dan masukkan alamat email yang digunakan pada saat mendaftar LPDP agar
sistem dapat mengirimkan password ke alamat email Anda. Jika Anda mengalami kendala,
silakan menghubungi petugas kami dengan membuat Tiket Bantuan melalui
bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id
4. Selanjutnya, klik Sign In untuk masuk ke Sistem Informasi Pengelolaan Beasiswa Pendidikan
Indonesia. Apabila tombol Sign In tidak merespon ketika ditekan, mohon dapat mencoba untuk
melakukan zoom out tampilan layar Anda dan mencoba untuk menekan kembali tombol Sign In.

2 Halaman Utama (Home)
Setelah melakukan Log In, Anda akan menemukan tampilan Home yang berisikan News Feed seperti
gambar berikut ini.

Pada halaman Home, terdapat rangkuman data Anda sebagai penerima beasiswa. Pastikan kembali
data yang ditampilkan telah sesuai dengan data Anda. Apabila terdapat ketidaksesuaian, silakan
menyampaikannya
kepada
LPDP
dengan
membuat
Tiket
Bantuan
melalui
bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id.

Selanjutnya, klik tanda panah
Personal Info, dan Academic.

pada gambar di bawah ini untuk memunculkan menu tab Home,

3 Personal Info
Selanjutnya Anda diminta untuk melengkapi data Personal Info melalui beberapa langkah sebagai
berikut.
1. Klik tanda panah ke bawah
ini.

yang terletak di sebelah kanan Home seperti gambar di bawah

2. Setelah Anda klik tanda panah tersebut akan muncul seperti di bawah ini:

3. Klik Personal Info

4. Kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini:

Di dalam Personal Info terdapat 4 (empat) bagian yang perlu dilengkapi, yaitu:

No.
1
2
3
4

Data
Personal Data
University Data
Bank Account
Graduation Report

Keterangan
Berisi data pribadi Anda sebagai penerima beasiswa.
Berisi data terkait Program Studi dan Universitas Anda.
Berisi data bank yang akan digunakan untuk menerima
dana beasiswa.
Berisi data terkait penyelesaian studi Anda (diisi
setelah Anda menyelesaikan studi dengan beasiswa dari
LPDP).

PERSONAL DATA
Pada bagian Personal Data terdapat beberapa data yang sudah terisi secara otomatis oleh
sistem. Namun, ada juga data yang belum terisi dan WAJIB Anda lengkapi. Berikut adalah
penjelasan terkait data yang perlu Anda lengkapi.
GENERAL INFORMATION
Nama Lengkap
Kota
Kelahiran
No. KTP
Jenis Kelamin
Negara
Domisili Asal

Berisi nama lengkap Anda (diisi
oleh sistem)
Diisi dengan kota kelahiran Anda
sesuai dengan Akta Kelahiran atau
KTP.
Diisi dengan No KTP Anda yang
Anda gunakan untuk mendaftar
beasiswa
Diisi dengan jenis kelamin Anda

Nama Panggilan

Diisi dengan negara tempat Anda
tinggal (domisili) sebelum studi
(sesuai KTP)

Kota Domisili
Asal

Tanggal Lahir
No. Pasport
Pekerjaan

Diisi dengan Nama
Panggilan Anda
Diisi dengan tanggal lahir
Anda sesuai dengan Akta
Kelahiran atau pun KTP
Diisi dengan nomor
paspor Anda
Diisi dengan pekerjaan
Anda sebelum studi.
Diisi dengan Kota tempat
Anda tinggal (domisili)
sebelum studi

Alamat
Domisili Asal
Negara
Tinggal
Selama Studi
Alamat
Tinggal
Selama Studi
No. HP
E-mail
Website
Twitter
Batch PK

Diisi dengan alamat tempat Anda
tinggal (domisili) sebelum studi
(sesuai KTP)
Diisi oleh sistem

Telepon

Diisi dengan alamat tempat Anda
tinggal selama menempuh studi

Facebook

Diisi dengan nomor ponsel Anda
yang aktif dan dapat dihubungi
Diisi dengan alamt email Anda yang
aktif digunakan untuk
berkomunikasi
Diisi dengan website personal Anda
(jika ada)

Skype

Email Alternatif

Tahun SK
Tahun PK

Diisi dengan nomor
telepon tempat tinggal
Anda
Diisi dengan alamat
email Anda yang bisa
dihubungi selain email
utama
Diisi dengan akun
facebook Anda (jika ada)
Diisi dengan akun Skype
Anda (jika ada)
Diisi dengan tahun
kelulusan wawancara
beasiswa Anda
Diisi dengan tahun ketika
Anda mengikuti
Persiapan Keberangkatan

Diisi dengan akun twitter Anda
(jika ada)
Diisi dengan Batch Angkatan Anda
dalam kegiatan Persiapan
Keberangkatan (kosongkan jika
tidak ada)

Apabila terdapat field yang tidak dapat Anda isi, mohon tetap diisi dengan tanda strip (-).
OTHER CONTACT DOMISILI ASAL
Nama Lengkap
Alamat Domisili
Asal
Telepon

Diisi dengan nama lengkap anggota
keluarga yang dapat dihubungi di
domisili asal
Diisi dengan alamat tempat tinggal
anggota keluarga yang dapat
dihubungi di domisili asal
Diisi dengan nomor telepon anggota
keluarga/rumah yang dapat
dihubungi di domisili asal

Email

Diisi dengan alamat email
anggota keluarga yang dapat
dihubungi

OTHER CONTACT SELAMA STUDI
Nama Lengkap
Alamat Tinggal
Selama Studi
Telepon

Isikan nama lengkap orang terdekat
yang dapat dihubungi di tempat
Anda menjalani studi
Isikan alamat lengkap orang terdekat
yang dapat dihubungi di tempat
Anda menjalani studi

Email

Isikan alamat email orang
terdekat yang dapat dihubungi
di tempat Anda menjalani
studi

Isikan nomor telepon lengkap orang
terdekat yang dapat dihubungi di
tempat Anda menjalani studi

Untuk mengisi informasi di atas, mohon dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.
1. Klik tombol Edit pada pojok kanan atas.

Tombol Edit berfungsi untuk mengubah data yang diperlukan.
2. Pada beberapa field terdapat tanda panah ke bawah. Pada field tersebut Anda bisa menekan
tombol dropdown untuk mencari pilihan data yang sesuai dengan data diri Anda.
3. Pada bagian foto, Anda wajib mengunggah foto terbaru Anda (formal) dengan menekan tombol
choose file. File foto yang diunggah harus berformat .jpeg dengan ukuran maksimum 1 MB.

4. Setelah Anda selesai mengubah data Anda, klik tombol Save di bagian paling bawah untuk
menyimpan data.

5. Tampilan setelah Anda berhasil menyimpan laporan adalah sebagai berikut. Pastikan kembali
seluruh bagian telah terisi dan dokumen telah terunggah dengan sempurna.

UNIVERSITY DATA
Pada bagian University Data, Anda harus mengisi semua field terkait dengan Universitas dan
Program Studi di tempat Anda menempuh studi dengan penjelasan sebagai berikut.
UNIVERSITAS
Negara
Telepon

Diisi oleh sistem
Diisi dengan nomor telepon
universitas yang dapat dihubungi

Universitas
Alamat

Email

Diisi dengan alamat email resmi
universitas yang dapat dihubungi

Faks
Website

Diisi oleh sistem
Diisi dengan alamat
universitas tempat Anda
menempuh studi
Diisi dengan nomor faksimili
Universitas tempat Anda
menempuh studi (jika ada)
Diisi dengan situs resmi
universitas tempat Anda
menempuh studi

PROGRAM STUDI
Bidang
Keilmuan
Program Studi
Contact
Person (CP)
Telp CP

Diisi oleh sistem

Jabatan CP

Diisi dengan jabatan CP

Diisi dengan nomenklatur program
studi yang Anda tempuh
Diisi dengan nama contact person
untuk program studi ini di universitas
Anda
Diisi dengan nomor telepon CP

Alamat CP

Diisi dengan alamat kantor
CP
Diisi dengan alamat email
CP atau alamat email resmi
program studi

Email CP

DATA DOSEN PEMBIMBING
Nama Dosen
Pembimbing
1,2,3,4
Alamat
Telp

Diisi dengan nama dosen
pembimbing Anda (menyesuaikan
dengan jumlah dosen pembimbing
Anda, maks. 4)
Diisi dengan alamat dosen
pembimbing Anda
Diisi dengan nomor telepon dosen
pembimbing Anda

Email

Diisi alamat email dosen
pembimbing Anda

DATA LAINNYA
No Induk
Mahasiswa

Diisi dengan Nomor Induk
Mahasiswa/Student ID Anda (wajib
diisi)

Kartu Mahasiswa

Lama Kuliah
(bulan)

Diisi dengan durasi kuliah Anda
sesuai LoA

Dokumen
LoA/Surat Tanda
Diterima di
Universitas

Mulai Kuliah
sesuai LoA
Prediksi
Selesai

Diisi dengan tanggal mulai studi Anda
sesuai LoA
Diisi dengan tanggal prediksi Anda
menyelesaikan studi/sesuai dengan
LoA
Diisi dengan judul penelitian Anda
(apabila melakukan penelitian, jika
-

Judul
Penelitian

Unggah kartu mahasiswa
Anda dengan format JPEG
(.jpg) dengan ukuran
maksimum 1 MB.
Unggah bukti dokumen
diterima di universitas yang
memuat waktu mulai dan
akhir studi dengan ukuran
maksimum 1 MB.

Dalam melakukan pengisian data di atas, mohon dapat mengikuti langkah-langkah berikut.
1. Klik tombol Edit pada bagian pojok kanan atas.

Tombol Edit berfungsi untuk mengubah data yang diperlukan.
2. Setelah Anda selesai mengubah data Anda, klik tombol Save untuk menyimpan data.

3. Tampilan setelah Anda berhasil menyimpan data adalah sebagai berikut. Pastikan kembali
seluruh bagian telah terisi dan dokumen telah terunggah dengan sempurna.

BANK ACCOUNT
Pada bagian ini Anda melengkapi data mengenai rekening bank yang Anda gunakan untuk
menerima dana beasiswa. Data akun bank ini akan menjadi acuan bagi LPDP ketika melakukan
pencairan dana beasiswa untuk Anda.
Untuk mengisi informasi terkait Bank Account, perlu diperhatikan hal-hal di bawah ini.
1. Klik tombol Edit pada pojok kanan atas.

Tombol Edit berfungsi untuk mengubah data yang diperlukan.
2. Bank Personal - DN dan/atau Bank Personal - LN merupakan rekening pribadi Anda yang akan
digunakan untuk menerima dana beasiswa. Anda diminta untuk mengisi salah satu saja dari
akun bank yang Anda miliki untuk menerima transfer dana beasiswa Anda. Akun Bank yang
Anda isikan wajib atas nama Anda pribadi dan bukan atas nama orang lain (ibu, ayah, adik,
suami, istri, teman, dll.).
3. Bank Universitas merupakan rekening bank universitas tujuan studi Anda yang digunakan untuk
menerima pembayaran Dana SPP (Tuition Fee).
4. Bank Pihak Ketiga merupakan rekening bank pihak ketiga yang digunakan untuk menerima
dana beasiswa sesuai dengan ketentuan LPDP.
5. Apabila Anda adalah Penerima Beasiswa tujuan studi luar negeri, selain melengkapi nama
bank, nomor rekening, serta nama pemilik rekening, Anda juga harus mencantumkan kode
bank yang berlaku untuk masing-masing negara dengan rincian sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.

Eropa
Amerika
Asia dan Selandia Baru
Australia
Timur Tengah dan Afrika

: IBAN number dan swift code.
: ABA/routing number dan swift code
: swift code
: BSB number dan swift code
: swift code dan IBAN number

6. Pada setiap bagian yang dilengkapi, Anda wajib mengunggah pindaian buku tabungan bank
yang Anda gunakan terutama yang memuat No Account, Swift Code dll. File yang diunggah
harus berformat .jpg dengan ukuran maksimum 1 MB.
7. Apabila nama bank yang Anda pilih tidak tersedia pada sistem, mohon dapat membuat
permohonan untuk menambahkan nama bank pada sistem dengan membuat Tiket Bantuan
melalui bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id.

8. Setelah Anda selesai mengubah data Anda, klik tombol Save di bagian paling bawah untuk
menyimpan data.

9. Tampilan setelah Anda berhasil menyimpan data adalah sebagai berikut. Pastikan kembali
seluruh bagian telah terisi dan dokumen telah terunggah dengan sempurna.

GRADUATION REPORT
Bagian Graduation Report WAJIB dilengkapi oleh penerima beasiswa yang telah selesai
menempuh studi sesuai dengan jenjang dan kualifikasi yang telah ditetapkan. Bagian-bagian
yang perlu diisi adalah sebagai berikut.
GRADUATION REPORT
Tanggal
Kelulusan

Diisi dengan tanggal kelulusan
Anda sesuai dengan ijazah/SKL.

Nama dengan
Gelar

Judul
Tesis/Diser
tasi

Diisi dengan judul tesis/disertasi
Anda. Jika Anda tidak menyusun
tesis, silakan diisi dengan tanda
strip.

Predikat
Kelulusan

Area of
Interest

Diisi dengan bidang-bidang yang
menjadi keahlian atau ketertarikan
Anda.

Rencana Setelah
Kelulusan

Diisi dengan nama lengkap
Anda sesuai dengan nama
pada menu Personal Data
diikuti dengan gelar yang
Anda peroleh (contoh:
Yogi Kurnia, S.Kom,
M.Sc.)
Diisi dengan predikat
kelulusan yang Anda
peroleh (contoh: Cum
Laude, Sangat
Memuaskan, Merit,
Distinction, dsb.)
Diisi dengan rencana
kegiatan yang akan Anda
lakukan setelah
menyelesaikan studi..

Untuk mengisi bagian ini, mohon dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.
1. Klik tombol Edit untuk mengubah data.

2. Setelah tombol Edit diklik, Anda akan mendapatkan tampilan seperti di bawah ini.

3. Anda wajib melengkapi seluruh field yang harus diisi dan paling sedikit mengunggah
pindaian ijazah, transkrip nilai akhir, dan dokumen tesis/disertasi.
a. Pada bagian Ijazah/SKL, Anda wajib mengunggah pindaian ijazah Anda apabila Anda
telah menerima ijazah dari universitas. Jika ijazah belum diperoleh, Anda dapat
menggunakan surat keterangan resmi dari universitas bahwa Anda telah lulus dan
mendapatkan gelar. Setelah ijazah diperoleh, Anda dapat memperbarui bagian ini
dengan mengunggah pindaian ijazah Anda.
b. Pada bagian Dokumen Tesis atau Disertasi, Anda wajib mengunggah file softcopy
akhir tesis/disertasi Anda (setelah revisi dan sudah ditandatangani) secara utuh
dengan ukuran maksimum 8 MB. Apabila ukuran file melebihi 8 MB, Anda dapat
memperkecil ukuran file terlebih dahulu hingga berukuran di bawah 8 MB. Apabila
Anda tidak menyusun tesis (full course work), Anda tidak perlu mengunggah file
apapun.
c. Pada bagian Penghargaan, Anda dapat mengunggah sertifikat penghargaan atas
prestasi akademik yang diraih terkait kelulusan Anda pada program studi yang
ditempuh.
d. Pada bagian Transkrip Nilai Akhir, Anda wajib mengunggah pindaian transkrip nilai
akhir resmi Anda (official transcript) yang disahkan oleh universitas.
e. Pada bagian Konversi Nilai, Anda dapat mengunggah hasil konversi nilai akhir Anda
ke skala 4 apabila skala penilaian yang digunakan oleh universitas tujuan studi Anda
tidak menggunakan skala 4.
4. File pindaian ijazah/SKL, Transkrip Nilai Akhir, dan Dokumen Tesis/Disertasi, Penghargaan,
dan Konversi Nilai dapat Anda unggah dengan mengklik tombol Choose File.

5. Setelah Anda selesai melengkapi seluruh Data, klik Simpan dan Laporkan di bagian paling
bawah. Selanjutnya, Anda akan menerima email notifikasi dari sistem bahwa Anda telah
berhasil membuat laporan penyelesaian studi. Apabila Anda menerima email notifikasi
tersebut, laporan penyelesaian studi Anda telah terkirim ke LPDP dan selanjutnya
menunggu untuk diverifikasi.

6. Apabila laporan penyelesaian studi Anda telah diverifikasi dan disetujui, Anda akan
menerima email notifikasi yang dikirimkan secara otomatis oleh sistem.
7. Apabila laporan penyelesaian studi Anda memerlukan perbaikan, Anda akan menerima
email notifikasi dari sistem yang memuat catatan perbaikan. Selanjutnya, Anda perlu
memperbaiki laporan penyelesaian studi Anda sesuai dengan catatan perbaikan tersebut
dan menekan tombol Simpan dan Laporkan agar laporan penyelesaian studi Anda dapat
diverifikasi dan disetujui oleh LPDP.

4 Academic
Setelah melengkapi bagian Personal Info, selanjutnya Anda perlu melengkapi bagian Academic.
Di dalam menu Academic terdapat 4 (empat) bagian yang perlu dilengkapi, yaitu:

No.
1

Data
Study Activities

2

Publication and
Awards

3

Seminar and
Training

4

Social Activities

Keterangan
Memuat informasi tentang kemajuan studi Anda selama
pelaksanaan studi. Bagian ini wajib diisi setiap semester
sebagai syarat pencairan beasiswa.
Merangkum tentang capaian publikasi (artikel ilmiah,
buku, publikasi pada media massa) dan penghargaan
yang Anda peroleh selama melaksanakan studi dengan
pembiayaan dari LPDP.
Merangkum tentang kegiatan seminar dan training yang
Anda ikuti selama melaksanakan studi dengan
pembiayaan dari LPDP.
Merangkum keterlibatan Anda pada organisasi profesi
atau organisasi sosial kemasyarakatan selama
melaksanakan studi dengan pembiayaan dari LPDP.

Untuk mengakses menu Academic, ikuti langkah-langkah sebagai berikut.
1. Klik tanda panah ke bawah
di sebelah Home seperti gambar di bawah ini.

2. Setelah Anda klik tanda panah tersebut akan muncul tampilan seperti di bawah ini:

3. Klik Academic

4. Lalu akan muncul tampilan di bawah ini:

STUDY ACTIVITIES
Pada bagian ini, Anda dapat menyampaikan laporan perkembangan studi Anda kepada LPDP untuk
keperluan monitoring dan evaluasi. Kelengkapan pengisian laporan perkembangan studi menjadi
syarat bagi penerima beasiswa untuk menerima pencairan dana beasiswa.
Untuk melakukan pengisian, Anda dapat menekan tombol tab Term di bagian atas yang dapat diisi
dan ditambahkan sesuai dengan jumlah semester atau term yang Anda tempuh selama
melaksanakan studi.

Anda WAJIB mengisi seluruh field yang ada pada menu Study Activities setiap semester atau term
yang Anda tempuh, dengan panduan pengisian sebagai berikut.
1. Semester/Term Dilaporkan diisi dengan semester/term ke-n yang sedang ditempuh dan total
jumlah semester/term yang ditempuh dalam perkuliahan.
2. Tanggal Awal dan Akhir Semester/Term Dilaporkan diisi dengan tanggal dimulainya dan
berakhirnya semester/term yang sedang ditempuh sesuai dengan kalender akademik di
perguruan tinggi masing-masing.
3. Status Akademik diisi dengan status akademik Anda di perguruan tinggi pada semester/term
terkait.
term terkait.
tidak melakukan registrasi pada semester/term
ketika Anda telah memperoleh izin untuk melaksanakan cuti dari
perguruan tinggi pada semester/term
dinyatakan lulus dari program studi Anda pada semester/term terkait (di semester/term
Dropped Out
oleh perguruan tinggi pada semester/term terkait. Ketika status akademik Anda adalah
Dropped Out
bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id.
4. Metode Perkuliahan diisi dengan metode perkuliahan Anda di perguruan tinggi pada
semester/term terkait
5. Keberadaan Saat Ini diisi dengan lokasi keberadaan Anda pada semester/term terkait. Apabila
Anda berada di negara tujuan studi Anda, pilih
negara tujuan studi Anda (dalam rangka melaksanakan penelitian di luar negara tujuan studi
atau melaksanakan perkuliahan daring dari Indonesia), pilih
a. Alasan Berada di Luar Negara Studi diisi dengan penjelasan mengenai alasan Anda
berada di luar negara tujuan studi.
b. Tanggal Mulai Berada di Luar Negara Studi diisi dengan tanggal Anda mulai berada di
luar negara tujuan studi.
c. Tanggal Kembali ke Negara Studi diisi dengan tanggal Anda berencana untuk kembali
ke negara tujuan studi.
6. Untuk menambahkan Course (mata kuliah yang diambil pada semester/term tersebut), klik
tombol

.

7. SKS/Credit diisi dengan jumlah kredit yang ditempuh dalam semester/term tersebut. Apabila
perkuliahan yang ditempuh tidak menggunakan sistem kredit, silakan diisi dengan tanda strip
(-).
8. IPS/GPA (skala 4.00) diisi dengan Indeks Prestasi Sementara/Grade Point Average yang
diperoleh dalam skala 4.00 pada semester/term terkait.
9. IPK/CGPA (skala 4.00) diisi dengan Indeks Prestasi Kumulatif/Cumulative Grade Point Average
yang diperoleh dalam skala 4.00 pada semester/term terkait.
10. IPS/GPA (Sebelum Konversi) dan IPK/CGPA (Sebelum Konversi) diisi dengan nilai yang
diperoleh sesuai dengan sistem penilaian/grading di universitas masing-masing (khususnya
universitas luar negeri) sebelum dikonversi ke skala 4.00. Jika nilai yang diperoleh tidak berupa
angka, bagian ini dapat diisi dengan huruf (A, B, C) atau predikat lainnya yang diperoleh dari
universitas.
11. File Transkrip diisi dengan unggahan file scan transkrip nilai pada semester/term terkait.
Apabila file scan transkrip nilai sulit diperoleh, Anda dapat menggunakan screenshot daftar
nilai yang ditampilkan pada portal akademik universitas. Pastikan screenshot tersebut memuat
tanggal akses portal akademik universitas (tanggal akses pada portal atau tanggal yang ada
pada PC/laptop saat Anda mengambil screenshot).
12. Upload Progress Penelitian (Tesis/Disertasi) diisi dengan unggahan file scan progress report
penelitian yang dilengkapi dan ditandatangani oleh penerima beasiswa dan
promotor/supervisor dengan format yang dapat diunduh dengan menekan tombol template.
Apabila penerima beasiswa menempuh perkuliahan berbasis riset/jenjang Doktor. Untuk
penerima beasiswa pada jenjang Magister, bagian ini dapat diisi dengan unggahan file tesis
yang sedang disusun menyesuaikan perkembangannya pada semester/term terkait.
13. Upload KRS diisi dengan unggahan file scan Kartu Rencana Studi atau daftar mata kuliah yang
ditempuh pada semester/term terkait yang disahkan oleh pihak universitas. Apabila file
tersebut sulit diperoleh, Anda dapat menggunakan screenshot daftar mata kuliah yang diambil
pada semester/term terkait yang disediakan secara resmi dari portal akademik universitas.
Pastikan screenshot tersebut memuat tanggal akses portal akademik universitas (tanggal akses
pada portal atau tanggal yang ada pada PC/laptop saat Anda mengambil screenshot).
14. Upload Bukti Konversi GPA diisi dengan unggahan file screenshot bukti konversi GPA dari nilai
asli ke dalam skala 4.00 (US Grading). Konversi dapat menggunakan bantuan situs
www.foreigncredits.com/Resources/GPA-Calculator/ atau menggunakan alat bantu konversi
resmi lainnya.
15. SKMA (Surat Keterangan Mahasiswa Aktif) (confirmation of enrollment) diisi dengan
unggahan file surat keterangan dari pihak universitas yang menyatakan bahwa Anda terdaftar
aktif menjalani perkuliahan di universitas tersebut pada semester/term terkait. Apabila file
tersebut sulit diperoleh, Anda dapat menggunakan screenshot status aktif pada semester/term
terkait yang disediakan secara resmi pada portal akademik universitas. Pastikan screenshot
tersebut memuat tanggal akses portal akademik universitas (tanggal akses pada portal atau
tanggal yang ada pada PC/laptop saat Anda mengambil screenshot).
16. Deskripsi untuk Semester/Term Ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian yang terkait dengan
deskripsi kegiatan akademik Anda, deskripsi nonakademik Anda, serta beberapa pertanyaan
yang perlu Anda isi terkait pelaksanaan studi Anda. Bagian pertama memuat deskripsi atas
pelaksanaan studi, capaian dan hambatan Anda pada semester/term terkait. Sedangkan,
bagian kedua memuat deskripsi atas kegiatan nonakademik yang diikuti Anda selama studi
serta capaian dan hambatan nonakademik pada semester/term terkait. Bagian ketiga berisi

pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui kendala yang Anda alami terkait bahasa,
kesehatan, dan penilaian Anda terhadap kemampuan Anda dalam menyelesaikan studi secara
tepat waktu.
17. Rencana untuk Semester/Term Berikutnya diisi dengan rencana kegiatan akademik dan
nonakademik yang akan Anda laksanakan pada semester/term yang akan datang serta rencana
aksi Anda untuk mempertahankan/meningkatkan capaian akademik pada semester/term
terkait atau mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi pada semester/term terkait.
18. Sebelum mengunggah dokumen pada menu Study Activities, mohon pastikan bahwa file yang
diunggah memiliki format .pdf, nama file tidak menggunakan special character (contoh:*,#,%,
dll.). Pastikan dokumen tersebut terunggah secara sempurna.
19. Setelah selesai, Anda dapat menyimpan data yang telah dilengkapi dengan menekan tombol
Save yang berada di bagian paling bawah.
20. Anda dapat melihat Riwayat Catatan Perbaikan atas laporan perkembangan studi yang Anda
sampaikan yang diberikan oleh LPDP ketika melakukan verifikasi atas laporan Anda dalam
rangka pencairan Dana Hidup Bulanan atau Dana Tunjangan Buku. Secara default, catatan yang
ditampilkan hanya dua catatan terakhir yang disampaikan LPDP. Untuk melihat seluruh

Perhatian!
1. Apabila periode studi Penerima Beasiswa di universitas tujuan studi dibagi berdasarkan
kegiatan semesteran, istilah term pada menu Study Activities merujuk pada semester.
Apabila periode studi di universitas tujuan studi dibagi berdasarkan kegiatan selain
semesteran, mohon dapat menambahkan penjelasan mengenai pembagian periode studi Anda
pada kolom Deskripsi untuk Semester/Term Ini.
2. Laporan Perkembangan Studi wajib dilengkapi untuk setiap semester/term yang telah
ditempuh dan/atau sedang ditempuh oleh Penerima Beasiswa mulai dari awal memulai studi
sampai dengan menyelesaikan studi. Apabila pada semester/term terkait Anda masih
menjalani studi dan belum menerima hasil studi (transkrip nilai), Anda wajib sekurangkurangnya melengkapi bagian Upload KRS dan SKMA (Surat Keterangan Mahasiswa Aktif)
pada semester/term terkait sesuai ketentuan pengisian di atas. Apabila Anda tidak melengkapi
kedua bagian tersebut, LPDP dapat menganggap laporan perkembangan studi Anda tidak
lengkap.
3. Anda wajib memperhatikan kesesuaian periode laporan perkembangan studi dengan tab Term
terkait. Contohnya, perkembangan studi pada semester 2 wajib diunggah pada tab Term 2 dan
tidak diperkenankan menimpa laporan perkembangan studi semester 1 yang telah diunggah
pada tab Term 1. Apabila Anda melakukan hal ini, LPDP dapat menganggap laporan
perkembangan studi Anda tidak lengkap.
4. Jika Anda hendak memperbarui laporan perkembangan studi Anda sebelum semester/term
yang sedang ditempuh berakhir dan Anda sudah pernah membuat laporan perkembangan studi
pada tab Term tersebut sebelumnya, Anda cukup memperbarui isian dan file unggahan yang
ada pada tab Term tersebut dan Anda tidak diperkenankan untuk menambah tab Term baru.
5. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa Penerima Beasiswa melampirkan dokumen palsu
atau menyampaikan informasi yang tidak benar pada laporan perkembangan studi yang
disampaikan pada menu Academic - Study Activities, Penerima Beasiswa dapat dikenakan
Sanksi Administrasi Berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PUBLICATION & AWARD
Pada Bagian Publication and Award terdapat enam bagian yang dapat diisi, yaitu:

No.

Data

Keterangan

1

Publikasi Artikel Ilmiah Dalam
Jurnal dan Proceedings

2

Publikasi Penulisan Buku

3

Memperoleh HAKI

4

Memperoleh Penghargaan

5

Memperoleh Publikasi Media
Massa
Publikasi Dalam Media

Diisi dengan Artikel Ilmiah Anda yang sudah published
ataupun yang masih dalam proceedings selama menjadi
Penerima Beasiswa.
Diisi dengan buku tulisan Anda yang sudah published selama
menjadi Penerima Beasiswa
Diisi untuk karya-karya Anda yang sudah dipatenkan selama
menjadi Penerima Beasiswa.
Diisi dengan penghargaan yang Anda peroleh baik akademik
maupun non akademik selama menjadi Penerima Beasiswa
Diisi dengan tulisan Anda yang dimuat di media massa selama
menjadi Penerima Beasiswa
Diisi dengan tulisan Anda yang dimuat di media massa selama
menjadi Penerima Beasiswa
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1. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dan Proceedings

Keterangan:

No.
1
2
3
4
5
6

Data
Judul Jurnal
Website Penerbit
ISSBN ISBN
Urutan Penulis
Tahun
File

Keterangan
Isi/tuliskan judul artikel ilmiah Anda
Isi/tuliskan website yang menerbitkan jurnal Anda
Isi/tuliskan nomor ISSN/ISBN jurnal Anda
Isi/tuliskan urutan Anda sebagai penulis
Isi/tuliskan tahun jurnal Anda diterbitkan
Unggah artikel ilmiah Anda pada field ini dengan menu Upload

2. Publikasi Penulisan Buku

Keterangan:

No.
1
2
3
4
5
6

Data
Judul Buku
Penerbit
ISSBN ISBN
Urutan Penulis
Tahun
File

Keterangan
Isikan dengan judul buku yang Anda tulis
Isikan dengan penerbit yang menerbitkan buku Anda
Isi/tuliskan nomor ISSN/ISBN buku Anda
Isi/tuliskan urutan Anda sebagai penulis
Isi/tuliskan tahun buku Anda diterbitkan
Upload/Unggah buku Anda pada field ini dengan menu Upload

3. Memperoleh HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)

Keterangan:

No.
1
2
3
4
5
6

Data
Judul HAKI
Jenis HAKI
Nomor Registrasi
Urutan Kepemilikan
Tahun
File

Keterangan
Isikan dengan judul HAKI yang Anda dapatkan
Isikan dengan jenis HAKI yang Anda dapatkan
Isikan dengan nomor registrasi HAKI yang Anda dapatkan
Isikan dengan Anda pemilik ke berapa untuk HAKI tersebut
Isikan dengan tahun ketika Anda mendapatkan HAKI ini
Unggah bukti HAKI Anda pada field ini dengan menu Upload

4. Memperoleh Penghargaan

Keterangan:

No.

Data

1
2

Nama Penghargaan
Pemberi Penghargaan

3
4

Kategori
Urutan Penerima

5

Tahun

6

File

Keterangan
Isikan dengan nama penghargaan yang Anda peroleh
Isikan dengan nama pihak/Institusi yang memberi Anda
penghargaan
Isikan dengan kategori penghargaan yang Anda peroleh
Isikan dengan peringkat penghargaan Anda (kalau ada)
contoh: juara 1, 2 atau 3
Isikan dengan tahun ketika Anda menerima penghargaan
tersebut
Unggah sertifikat/bukti atas penghargaan yang Anda
terima

5. Memperoleh Publikasi Media Massa

Keterangan:

No.
1
2

Data
Judul Publikasi
Nama Media

Keterangan
Isikan dengan judul publikasi yang sudah terbit di media
Isikan dengan nama media yang menerbitkan publikasi
Anda

3

Jenis Media

4
5

Tahun
File

Isikan Dengan jenis media yang menerbitkan publikasi
Anda
Isikan dengan tahun publikasi Anda
Upload bukti publikasi

SEMINAR & TRAINING
Pada bagian ini, Anda dapat mencantumkan kegiatan seminar/training yang diikuti selama
menjadi Penerima Beasiswa.
1. Seminar

Keterangan:

No.
1

Data

2

Nama
Seminar/Konferensi
Penyelenggara

3

File

4

Negara

5

Tahun

Keterangan
Diisi dengan nama kegiatan seminar/konferensi yang diikuti
selama studi
Diisi dengan nama institusi penyelenggara kegiatan
seminar/konferensi
Dapat diunggah file bukti pendukung keikutsertaan dalam
kegiatan seminar/konferensi
Diisi dengan nama negara tempat diselenggarakannya kegiatan
seminar/Konferensi
Diisi dengan tahun keikutsertaan pada kegiatan
seminar/konferensi

2. Training

Keterangan:

No.

Data

1
2
3

Nama Pelatihan
Penyelenggara
File

4
5

Negara
Tahun

Keterangan
Diisi dengan nama kegiatan pelatihan yang diikuti selama studi
Diisi dengan nama institusi penyelenggara kegiatan pelatihan
Dapat diunggah file bukti pendukung keikutsertaan dalam
kegiatan pelatihan
Diisi dengan nama negara diselenggarakannya kegiatan pelatihan
Diisi dengan tahun keikutsertaan pada kegiatan pelatihan

SOCIAL ACTIVITIES
Pada bagian ini, Anda dapat mengisi organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan yang Anda
ikuti selama menjadi Penerima Beasiswa.
1. Organisasi Profesi

Keterangan:

No.

Data

1
2
3
4

Nama Organisasi Profesi
Bidang Profesi
Jabatan/Keanggotaan
Tahun

5

File

Keterangan
Diisi dengan nama organisasi profesi yang diikuti
Diisi dengan bidang profesi yang diikuti
Diisi dengan jabatan di organisasi yang diikuti
Diisi dengan tahun keanggotaan pada organisasi yang
diikuti
Dapat diunggah dengan file bukti keanggotaan dalam
organisasi

2. Sosial Kemasyarakatan

Keterangan

No.
1

Data

2

Nama Organisasi
Kemasyarakatan
Bidang Aktivitas

3

Jabatan/Keanggotaan

4

Tahun

5

File

Keterangan
Diisi dengan nama organisasi kemasyarakatan yang
diikuti
Diisi dengan bidang aktivitas pada organisasi
kemasyarakatan yang diikuti
Diisi dengan jabatan di organisasi kemasyarakatan yang
diikuti
Diisi dengan tahun keanggotaan pada organisasi
kemasyarakatan yang diikuti
Dapat diunggah dengan file bukti keterlibatan dalam
organisasi kemasyarakatan

5 Financial
FUND REQUEST
Pada bagian ini, Anda dapat mengajukan pencairan dana beasiswa sesuai dengan ketentuan yang
tercantum pada Buku Panduan Pencairan Beasiswa.
Untuk mengakses menu Fund Request, ikuti langkah-langkah sebagai berikut.
1. Klik tanda panah ke bawah

di sebelah Home seperti gambar di bawah ini.

2. Setelah Anda klik tanda panah tersebut akan muncul tampilan seperti di bawah ini:

3. Klik Financial

4. Untuk mengajukan pencairan dana beasiswa, klik New Fund Request, dan kemudian akan
muncul tampilan sebagai berikut.

Penjelasan untuk masing-masing field yang perlu Anda lengkapi adalah sebagai berikut:
1. Cost Item. Pada bagian ini Anda dapat memilih komponen dana beasiswa yang akan Anda
ajukan pencairannya.
2. Currency. Pada bagian ini Anda dapat memilih mata uang dana beasiswa yang akan Anda
terima, disesuaikan dengan mata uang negara tujuan studi Anda.
3. Request Amount. Pada bagian ini Anda mengisi nominal pencairan dana beasiswa yang Anda
ajukan dalam mata uang negara tujuan studi Anda.
4. Request Amount (IDR). Pada bagian ini Anda mengisi nominal pencairan dana beasiswa
yang Anda ajukan dalam Rupiah. Bagi Penerima Beasiswa yang mengajukan pencairan dalam
mata uang asing, nominal yang diisikan pada bagian ini dapat berupa estimasi dalam Rupiah
dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada waktu pengajuan.
5. Bank Account. Pada bagian ini Anda dapat memilih akun bank yang akan digunakan oleh
LPDP untuk mentransfer dana beasiswa Anda. Pilihan Bank Account pada saat pengajuan
hanya akan muncul jika Anda telah melengkapi informasi Bank Account di bagian Personal
Info.
6. Jenis Pendanaan Melalui Bank. Pada bagian ini Anda dapat memilih untuk menerima
pencairan dana beasiswa yang bersumber dari bank syariah atau konvensional.
7. Payment Description. Pada bagian ini Anda dapat memberikan penjelasan tambahan
terkait pengajuan pencairan dana beasiswa Anda jika diperlukan.
8. Remarks. Pada bagian ini Anda dapat menuliskan informasi yang dipersyaratkan oleh
penerima dana, seperti nomor invoice, nomor polis asuransi, atau pun nomor pokok
mahasiswa.
9. Lampiran. Pada bagian ini Anda dapat melampirkan dokumen pendukung persyaratan
pencairan (dalam format .pdf) sesuai dengan Buku Panduan Pencairan Beasiswa. Dokumen
pendukung tersebut dilampirkan dan dirangkum dalam Template Pengajuan Dana
Beasiswa yang dapat diunduh dengan klik kanan
Save Link As.
10. Setelah selesai melengkapi fields di atas, berikan tanda centang pada pernyataan terkait
tanggung jawab kebenaran dokumen yang dilampirkan, kemudian klik tombol Complete the
Form.
Perhatian! Sebelum Anda membuat pengajuan pencairan dana beasiswa, khususnya
pencairan Dana Hidup Bulanan, mohon dapat memperbarui laporan perkembangan studi Anda
sesuai dengan ketentuan pengisian pada bagian Academic - Study Activities.
Status Pencairan:
Pada halaman Fund Request, Anda dapat memantau status pencairan dana beasiswa Anda.
Status pencairan dimaksud antara lain terdiri atas:
1.

. Pengajuan Baru. Dalam tahap ini, pengajuan yang telah Anda buat telah
berhasil dibuat dan masih menunggu untuk diverifikasi oleh LPDP.

2.

. Diproses oleh LPDP. Dalam tahap ini, pengajuan Anda telah diverifikasi
dan sedang diproses oleh LPDP untuk dikirimkan kepada pihak Bank mitra.

3.

. Diproses oleh Bank. Dalam tahap ini, dana beasiswa Anda telah selesai
diproses LPDP dan sedang diproses pencairannya oleh pihak Bank mitra.

4.

. Ditolak. Apabila Anda menerima pesan ini, pengajuan pencairan dana beasiswa
Anda ditolak dan Anda diminta untuk memperbaiki pengajuan sesuai dengan catatan yang
diberikan. Catatan penolakan tersebut akan dikirimkan secara otomatis ke alamat email
Anda dalam bentuk notifikasi.

SCHEDULED FUNDS
Pada bagian ini, Anda dapat mengetahui status pencairan Dana Hidup Bulanan ke-2 serta Dana
Tunjangan Buku ke-2 dan periode-periode berikutnya yang terjadwal untuk dicairkan oleh LPDP
tanpa perlu membuat Fund Request apabila Anda telah melengkapi laporan perkembangan studi
Anda setiap term/semester pada menu Academic Study Activities.
Untuk mengakses menu Scheduled Funds, ikuti langkah-langkah sebagai berikut.
1. Klik tanda panah ke bawah

di sebelah Home seperti gambar di bawah ini.

2. Setelah Anda klik tanda panah tersebut akan muncul tampilan seperti di bawah ini:

3. Klik Financial

4. Klik Scheduled Funds yang terletak di bawah Fund Request, dan kemudian akan muncul
tampilan sebagai berikut.

Penjelasan untuk masing-masing kolom yang ada pada tabel pada gambar di atas adalah
sebagai berikut:
1. Periode. Pada bagian ini Anda dapat melihat periode pencairan Dana Hidup Bulanan atau Dana
Tunjangan Buku yang terjadwal untuk dicairkan oleh LPDP.
2. Komponen. Pada bagian ini Anda dapat melihat komponen beasiswa yang terjadwal untuk
dicairkan oleh LPDP. Komponen tersebut dapat berupa Dana Hidup Bulanan atau Dana
Tunjangan Buku.
3. Nominal. Pada bagian ini Anda dapat melihat nominal dari komponen Dana Hidup Bulanan atau
Dana Tunjangan Buku yang akan dicairkan oleh LPDP.
4. Status Verifikasi. Pada bagian ini Anda dapat melihat status verifikasi atas laporan
perkembangan studi Anda di menu Academic Study Activities sebagai syarat pencairan Dana
Hidup Bulanan atau Dana Tunjangan Buku Anda. Status Verifikasi terdiri atas Sudah
Diverifikasi dan Belum Diverifikasi. Verifikasi atas laporan perkembangan studi akan
dilakukan pada tanggal 16 20 untuk Penerima Beasiswa Luar Negeri dan tanggal 21 - 25 untuk
Penerima Beasiswa Dalam Negeri. Tanggal tersebut adalah tanggal pada bulan sebelum bulan
pertama periode pencairan Dana Hidup Bulanan Anda. Contoh: Untuk pencairan Dana Hidup
Bulanan periode Oktober Desember 2021, periode verifikasi untuk Penerima Beasiswa Luar
Negeri adalah 16 20 September 2021.
5. Rekomendasi Pencairan. Pada bagian ini Anda dapat melihat rekomendasi pencairan yang
diberikan oleh LPDP untuk komponen Dana Hidup Bulanan atau Dana Tunjangan Buku Anda
berdasarkan hasil verifikasi laporan perkembangan studi Anda serta catatan evaluasi dari
LPDP. Rekomendasi Pencairan terdiri atas:
a. Dicairkan, yaitu Dana Hidup Bulanan atau Dana Tunjangan Buku Anda yang telah
terjadwal untuk dicairkan akan dicairkan oleh LPDP.
b. Ditunda (Perbaiki Laporan Perkembangan Studi), yaitu Dana Hidup Bulanan atau Dana
Tunjangan Buku Anda yang telah terjadwal untuk dicairkan tidak akan dicairkan hingga
Anda memperbaiki laporan perkembangan studi Anda pada laman Academic Study
Activities, sepanjang tidak melewati tanggal 20 (bagi Penerima Beasiswa Luar Negeri)
serta 25 (bagi Penerima Beasiswa Dalam Negeri). Jika melewati tanggal tersebut, Anda
wajib membuat Fund Request untuk mengajukan pencairan Dana Hidup Bulanan atau
Dana Tunjangan Buku pada periode tersebut.

c. Tidak Dicairkan, yaitu Dana Hidup Bulanan atau Dana Tunjangan Buku Anda yang telah
terjadwal tidak dicairkan oleh LPDP.
6. Catatan. Pada bagian ini Anda dapat melihat catatan yang diberikan oleh LPDP apabila
Rekomendasi Pencairan pada tabel di atas memiliki status Tidak Dicairkan.
7. Tujuan Bank. Pada bagian ini Anda dapat melihat bank yang Anda gunakan untuk menerima
pencairan Dana Hidup Bulanan atau Dana Tunjangan Buku dari LPDP. Bagi Penerima Beasiswa
Luar Negeri, bank tersebut akan secara otomatis memilih bank yang Anda input pada menu
Personal Info Bank Account pada bagian Bank Personal LN. Sementara, bagi Penerima
Beasiswa Dalam Negeri, bank yang terpilih adalah Bank Personal DN.
8. Aksi. Pada bagian ini Anda dapat mengubah pilihan bank yang akan digunakan untuk menerima
pencairan Dana Hidup Bulanan atau Dana Tunjangan Buku dari LPDP dari Bank Personal LN
ke Bank Personal DN dan sebaliknya. Perubahan bank tersebut hanya dapat dilakukan selama
kolom Status Verifikasi

6 Change Password
Change Password adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengubah password akun Anda. Untuk
alasan keamanan, Anda disarankan untuk segera mengubah password Anda ketika Anda menerima
password pertama kali dari sistem.

Ketika Anda mengklik Change Password maka akan muncul tampilan sebagai berikut.

Masukkan password lama Anda, password baru Anda, konfirmasi password baru Anda, kemudian klik
Save changes untuk menyimpan password Anda yang baru.

7 Penutup
Apabila Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut terkait teknis penggunaan Sistem Informasi
Pengelolaan Beasiswa Pendidikan Indonesia, mohon dapat membuat Tiket Bantuan melalui
bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id atau menghubungi Call Center LPDP melalui 1500652.
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