
MEKANISME DAN PROSEDUR PENGGUNAAN 

APLIKASI BKD ONLINE   

Sebelum Saudara mengoperasikan aplikasi BKD Online, ada beberapa hal yang harus di perhatikan 

antara lain : 

1. Pastikan Saudara telah terdaftar dan melakukan pengisian data lengkap pada aplikasi 

SIMPEGKEU, jika belum maka saudara dapat melakukan pendaftaran sesuai tahapan berikut: 

a. formulir pendaftaran SIMPEGKEU dapat di akses pada laman 

https://lldikti1.ristekdikti.go.id/ , 

sehingga akan tampil seperti gambar berikut. 

 

 

b. Setelah selesai melakukan pendaftaran, Saudara dapat mengunduh aplikasi SIMPEGKEU 

c. Lakukan Login ke Aplikasi SIMPEGKEU dengan menggunakan username (NIDN) dan 

password yang dikirim ke alamat email pada saat melakukan pendaftaran pengisian 

pendataan Dosen, seperti pada gambar berikut. 

https://lldikti1.ristekdikti.go.id/
https://lldikti1.ristekdikti.go.id/


 
 

d. Lakukan Input data beserta lampiran berkas (softcopy) secara lengkap mulai dari biodata, 

riwayat keluarga, pendidikan sampai dengan seterusnya. Bahwa kelengkapan isian aplikasi 

SIMPEGKEU merupakan persyaratan wajib dalam sinkronisasi aplikasi BKD Online.  

2. Sebelum mengoperasikan aplikasi BKD Online, Saudara diwajibkan terlebih dahulu menscan 

seluruh bukti penugasan dan bukti dokumen pelaksanaan Tri Dharma 

3. Setelah data sudah selesai diisi di aplikasi SIMPEGKEU, Saudara dapat login ke Aplikasi BKD 

Online di laman https://lldikti1.ristekdikti.go.id/bkd/ , sehingga akan muncul seperti gambar 

berikut. 

 

https://lldikti1.ristekdikti.go.id/bkd/
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Tampilan Login BKD Online 

 

 
Username BKD Online  

(NIDN) 

Password 

(123456) 

 

4. Setelah proses login berhasil maka akan tampil peringatan dengan tulisan dengan latar belakang 

merah,kemudian lakukan pengisian data dengan mengklik tombol “disini” sehingga akan muncul 

tampilan gambar sebagai berikut: 

 

 



 
 

Selanjutnya lakukan pengisian Identitas Dosen dengan lengkap dan simpan. 

 

5. Setelah Selesai melakukan input Identitas Dosen, selanjutnya Saudara dapat menginput kegiatan 

Tri Dharma melalui menu Kinerja Dosen, seperti pada gambar berikut:  

 
 

6. Lakukan pengisian Kenerja Dosen beserta lampiran kelengkapan berkasnya (Softcopy) 



 

 

 
  

 



7. Bagi Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar Wajin melakukan 

pengisian pada menu “kewajiban khusus“ 

8. Setelah Proses input data dan Upload berkas selesai, selanjutnya mengklik menu Laporan “Print 

& Upload BKD” mulai dari rencana, kinerja, kesimpulan, surat pernyataan dan kewajiban 

khusus(Khusus Lektor Kepala dan Guru Besar) seperti pada gambar berikut. 

 
9. Setelah melakukan pencetakan rencana, kinerja, kesimpulan, surat pernyataan dan kewajiban 

khusus(Khusus Lektor Kepala dan Guru Besar), selanjutnya untuk di tanda tangani oleh dosen, 

dua orang Asesor, Ketua Program Studi, Dekan dan Rekor Universitas Medan Area.  

10. Berkas yang telah ditandatangani selanjutnya di Scan dan di Upload ke dalam menu Upload 

dan laporkan, seperti  pada gambar berikut. 

 



Demikian tahapan atau proses pelaporan BKD Online. 

Untuk informasi dan pertanyaan selanjutnya dapat menghubung pihak LLDIKTI 1 melalui 

email info@kopertis1sumut.or.id dengan subject di bawah ini: 

ASK_BKD_NAMA PT_NIDN 
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