
 

  

 

 

      

User Manual 

Pendaftaran Beasiswa 

Online LPDP 
Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) 



Panduan Registrasi Akun 

Berikut ini adalah halaman awal ketika mengakses halaman http://www.lpdp.depkeu.go.id/beasiswa 

 

Langkah pertama, peserta harus membuat akun terlebih dahulu dengan memilih menu Buat Akun 

disini.  Kemudian, isi form yang telah disediakan, sebagai berikut: 

 

http://www.lpdp.depkeu.go.id/beasiswa


 

 

Pastikan data diri peserta diisi dengan lengkap dan benar. Setelah selesai mengisi formulir registrasi, 

klik Buat Akun. Sistem akan melakukan validasi dan penyimpanan data, kemudian memunculkan 

pesan berhasil. Berikut ini tampilan ketika buat akun baru berhasil: 

 

Selanjutnya anda dapat masuk ke dalam sistem menggunakan Email dan Password yang telah 

didaftarkan sebelumnya. Klik Login untuk masuk. 

Pesan  setelah berhasil 

registrasi akun 



setelah login,  anda akan masuk ke halaman profile. Di halaman profile, anda dapat melihat, 

mengubah, ataupun melengkapi informasi terkait identitas diri dan identitas orang tua. Pastikan 

data profil anda diisi dengan lengkap (termasuk foto). 

Berikut ini halaman profile: 

 

Peserta dapat menambahkan/mengubah informasi identitas diri dari submenu Update Informasi 

Data Diri dan informasi orang tua dari submenu Update Informasi Keluarga. Selain ubah informasi 

identitas, di menu profil peserta dapat merubah password. Merubah password dapat dilakukan dari 

submenu Ganti Password. 

  

Submenu profile 

Tombol untuk logout 

menu 



Panduan Pendaftaran Beasiswa 

Pilih menu Daftar untuk melakukan pendaftaran beasiswa, berikut ini tampilan yang muncul: 

 

Pilih Program Beasiswa yang ingin diajukan. Informasi isian yang muncul akan disesuaikan dengan 

pilihan Program Beasiswa tersebut.  

Untuk pilihan Magister dan Doktor Dalam Negeri, maka informasi pendaftaran yang harus diisikan 

adalah sebagai berikut: 

 

Untuk pilihan Magister dan Doktor Luar Negeri, maka informasi pendaftaran yang harus diisikan 

adalah sebagai berikut: 

 



Untuk pilihan Tesis dan Disertasi Dalam Negeri dan Luar Negeri, maka informasi pendaftaran yang 

harus diisikan adalah sebagai berikut: 

 

Catatan :  

 Untuk Bidang Keilmuan, jika tidak ada bidang keilmuan yang cocok, anda bisa memilih 

pilihan Bidang Lainnya. 

 Untuk Magister dan Doktor Dalam Negeri, pilihan Program Studi Tujuan, disesuaikan dengan 

bidang keilmuan dan perguruan tinggi yang dipilih. Jika program studi yang anda maksudkan 

tidak ada pada daftar pilihan, artinya program studi tersebut tidak termasuk dalam daftar 

program studi yang dapat dipilih. 

 

 

Isikan informasi yang tertera dengan lengkap. kemudian klik Daftar. Dengan menekan tombol 

daftar, maka anda telah dinyatakan mengajukan diri pada program beasiswa tersebut. Sebagai 

informasi, satu peserta hanya dapat mendaftarkan satu program beasiswa.  

Setelah peserta klik daftar maka akan dilanjutkan dengan mengisikan form pendaftaran dan 

mengunggah dokumen kelengkapan sesuai persyaratan.  

 

Berikut ini tampilan yang muncul setelah klik daftar: 



 

Halaman pertama yang muncul adalah halaman Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan. Isikan informasi 

riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan.  

Keterangan isian: 

 Kolom Nilai SD, SMP, dan SMA diisi dengan nilai ujian akhir. 

 Kolom Nilai pada S1 dan S2, diisi dengan nilai IPK. IPK diisi dengan format titik (misal: 3.67) 

dalam skala 4.00. 

Jika sudah, klik tombol Save yang ada dibawah form untuk menyimpan data yang telah anda isi. Save 

bertujuan untuk menyimpan data sementara. Sebagai informasi dengan adanya fungsi save peserta 

dapat melakukan registrasi berhari-hari tanpa harus khawatir informasi yang diisikan dihari 

sebelumnya hilang. Karena, selama informasi yang diisikan di-save maka informasi tersebut telah 

tersimpan di database. Anda masih bisa kembali pada halaman sebelumnya dengan memilihnya 

dalam Submenu daftar.  

Setelah klik save, selanjutnya akan masuk ke halaman Pengalaman Organisasi. Berikut ini tampilan 

halaman pengalaman organisasi: 

 

Seperti sebelumnya, Isikan form Pengalaman Organisasi kemudian klik tombol Save.  

Submenu daftar 

Tombol tambah atau hapus 

baris 



Selanjutnya, peserta akan masuk ke halaman Informasi Lainnya. Berikut adalah tampilan 

halamannya: 

 

Seperti sebelumnya, isikan kolom yang disediakan. 

Keterangan isian: 

 Untuk pilihan Bahasa Inggris, skor yang dimaksud adalah Skor TOEFL. Pastikan masa berlaku 

TOEFL belum habis. 

 Untuk pilihan Bahasa Arab, skor yang dimaksud adalah Skor TOAFL. Pastikan masa berlaku 

TOAFL belum habis. 

Setelah selesai mengisikan form informasi lainnya kemudian peserta klik tombol Save.  

Selanjutnya, peserta akan masuk pada halaman dokumen. Berikut ini tampilan halaman dokumen: 



 

Ada dua jenis dokumen, yaitu: 

1. Dokumen yang langsung diunggah. 

Untuk mengunggah dokumen, klik tombol Browse dan pilih file yang ingin diunggah. Jika 

terjadi kesalahan unggah, anda dapat mengunggah ulang file.  

Keterangan:  

 Semua data unggahan wajib dilengkapi kecuali LOA (Letter of Acceptance). LOA 

boleh diunggah bagi yang sudah memiliki.  

 Jika file yang anda unggah memiliki kapasitas yang besar, anda bisa melakukan 

unggahan satu persatu (unggah satu file kemudian klik tombol Save) 

2. Dokumen isian yang diketikan dalam kolom dokumen yang disediakan. 

 

Tombol ‘paste’ dalam 

format Word 



Untuk memudahkan anda, anda dapat membuat isian di Word kemudian menempel (paste) 

hasil pekerjaan tersebut kedalam kolom yang disediakan dengan klik pada icon .  

 

Setelah selesai melakukan unggahan file dan mengisi dokumen isian, klik tombol Save. Tombol Save 

pada bagian ini melakukan aksi mengunggah file. Tunggu hingga semua file yang anda masukkan 

berhasil diunggah.  

 

Selanjutnya, anda akan masuk ke halaman terakhir dari registrasi beasiswa yaitu pada halaman 

Submit Data. Di halaman Submit Data, anda dapat melihat rangkuman informasi yang telah diisikan 

sebelumnya. Selama peserta belum melakukan submit data, maka semua informasi dari halaman 

Riwayat Pendidikan hingga Dokumen masih dapat diedit. Proses edit dapat dilakukan secara 

langsung ke halaman masing-masing form yang ingin diedit. Setelah anda yakin untuk melakukan 

pendaftaran, centang pernyataan kemudian klik Submit. 

 

Sebelum menekan tombol Submit, pendaftaran anda belum akan diproses oleh tim penyeleksi 

beasiswa. Dengan di kliknya tombol Submit, maka anda dinyatakan telah mengirimkan formulir 

pendaftaran secara resmi dan proses pendaftaran telah selesai.  

Setelah submit, maka anda tidak bisa lagi melakukan edit informasi-informasi yang berkaitan dengan 

pendaftaran.  

Apabila anda ingin membatalkan pendaftaran yang telah anda buat, maka anda dapat masuk pada 

halaman Daftar (melalui menu) kemudian klik Batalkan Pendaftaran. Maka, seluruh informasi 

pendaftaran akan dihapus dari database dan proses pendaftaran dapat dimulai dari awal kembali. 

 

  



Panduan Monitoring Pendaftaran Beasiswa 

Setelah klik Submit, anda akan diarahkan pada Halaman Status. Halaman Status adalah halaman 

yang menunjukkan status pendaftaran yang anda lakukan. Anda bisa melihat nomer registrasi 

pendaftaran, status pendaftaran, membatalkan pendaftaran, dan lain sebagainya melalui halaman 

ini. Halaman Status akan digunakan sebagai halaman untuk memonitor perkembangan seleksi dan 

melihat pengumuman terkait beasiswa yang telah anda ajukan.  

Halaman Status dapat ditampilkan sebagai berikut: 

 

   
 

 

Data diri pendaftar 
Foto pendaftar 

Aksi yang bisa 

dilakukan. 

Anda bisa  

melihat detail 

pendaftaran 

ataupun 

membatalkan 

pendaftaran 

yang telah 

anda ajukan 

dari halaman 

ini. 

 

Status 

Pendaftaran 

Ringkasan 

Pendaftaran 

Status 

Unggahan 

Kolom Catatan. Akan tampil jika nantinya 

ada catatan dari penyeleksi beasiswa 


