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Akses Aplikasi
Gunakan peramban yang biasa digunakan, direkomendasikan menggunakan Google Chrome.
Masukkan URL https://bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id/ untuk mengakses aplikasi.

Gambar 1.1 Keandalan Aplikasi Sehingga Dapat Diakses Lintas Perangkat
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Halaman Utama Aplikasi

Gambar 1.2 Halaman Utama

Menampilkan menu-menu yang dapat diakses oleh pengguna sesuai dengan peruntukannya
masing-masing.
•

•
•

•

Semua Artikel
Menampilkan seluruh konten dari basis pengetahuan yang menjadi sumber informasi
bagi pengunjung sebelum memutuskan untuk mengajukan tiket terkait pertanyaan
maupun permasalahan yang dialami.
Buat Tiket
Halaman untuk mengajukan tiket-tiket terkait pertanyaan maupun permasalahan yang
dialami.
Daftar
Halaman untuk melakukan pendaftaran pengguna baru yang belum pernah
mengakses aplikasi Bantuan LPDP atau belum memiliki akun untuk mengakses
aplikasi.

Login

Halaman untuk melakukan proses login untuk dapat mengakses aplikasi dan
mengajukan tiket.
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Menu Basis Pengetahuan

Gambar 1.3 Menu Basis Pengetahuan

Menu yang dapat diakses oleh pengguna untuk menemukan informasi terkait permasalahanpermasalahan maupun pertanyaan umum yang sering ditanyakan.
Menu ini terbagi berdasarkan kategori layanan yang ada di LPDP.

Proses Pendaftaran dan Login ke Aplikasi
Daftar
1. Klik menu Daftar yang ada di halaman utama aplikasi.
2. Masukkan data yang diminta untuk melengkapi proses pendaftaran. Pastikan data
yang dimasukkan adalah data yang valid agar proses registrasi dapat berjalan dengan
baik.
Catatan: Jika sebelumnya sudah memiliki akun di bantuan lpdp, silakan untuk memasukkan
alamat email yang pernah didaftarkan sebelumnya agar history tiket dapat dimunculkan
kembali.
3. Tekan tombol Daftar.
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Gambar 1.4 Halaman Registrasi

4. Cek email verifikasi untuk menyempurnakan proses registrasi akun Anda.
5. Setelah akun terverifikasi dan aktif, maka akun anda tersebut sudah dapat digunakan
untuk mengakses aplikasi Bantuan LPDP dan dapat melakukan pengajuan tiket
permasalahan.

Login
1. Klik tombol Login yang ada di halaman utama aplikasi.
2. Masukkan data yang diminta untuk melengkapi proses login. Pastikan data yang
dimasukkan adalah akun yang valid sudah aktif agar proses login dapat berjalan
dengan baik.
3. Tekan tombol Masuk untuk melakukan login.
4. Gunakan menu lupa kata sandi jika dibutuhkan.
5. Anda akan diminta untuk memasukkan email yang digunakan pada saat pendaftaran
untuk melakukan proses lupa kata sandi. Sistem akan mengirimkan tautan yang bisa
diakses untuk melakukan proses reset password ke email yang terdaftar di sistem.
6. Akses tautan tersebut untuk melakukan reset password kemudian gunakan password
baru tersebut untuk login ke aplikasi Bantuan LPDP.
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Gambar 1.5 Halaman Login

Buat Tiket
1. Setelah mencari informasi di bagian basis informasi terkait informasi atau pertanyaan
yang diinginkan terkait layanan LPDP dan tidak menemukan perihal tersebut, dapat
dilanjutkan dengan mengajukan tiket untuk mencari solusi maupun jawaban terkait
permasalahan yang Anda alami.
2. Akses halaman buat tiket dengan menekan tombol Buat Tiket yang ada di halaman
utama aplikasi.
3. Masukkan data yang diminta sesuai dengan kondisi yang ingin disampaikan terkait
pertanyaan maupun permasalahan yang dialami. Sampaikan informasi se-detail
mungkin dan lengkapi dengan harapan penyelesaian masalah atau jawaban yang
diinginkan agar penyelesaian masalah bisa sesuai dengan kebutuhan.
4. Lampirkan dokumen/file pelengkap guna memberi informasi yang lebih jelas atau
untuk melengkapi berkas yang diminta untuk pemenuhan kebutuhan.
5. Akhiri dengan menekan tombol Submit untuk mengirim tiket yang telah dibuat ke
aplikasi Bantuan LPDP.

6

Gambar 1.6 Halaman Buat Tiket

Monitoring Tiket
1. Untuk memantau setiap tiket yang sudah pernah dibuat, sistem menyediakan satu
halaman khusus untuk melakukan hal tersebut yaitu halaman Monitoring Tiket yang
menunya tersedia sebagai sub menu dari menu data profil yang ada di bagian kanan
atas halaman Profil.
2. Klik foto profile pengguna yang ada di bagian kanan atas halaman Profil kemudian
lanjutkan dengan menekan menu Tiket Saya.
3. Sistem akan menampilkan seluruh tiket yang sudah pernah dibuat lengkap dengan
status terkini dari masing-masing tiket tersebut.
4. Klik pada tiket yang ingin dilihat detail informasinya maka sistem akan menampilkan
detail dari tiket yang dipilih.
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Gambar 1.7 Halaman Monitoring Tiket

Gambar 1.8 Halaman Detail Tiket

5. Halaman detail tiket akan menampilkan beberapa informasi yang dimiliki oleh tiket
yang ditampilkan, seksi 1 pada Gambar 1.7 adalah deskripsi dari tiket dimana tiket ini
memiliki beberapa opsi tindak lanjut yang dapat dipilih oleh pengguna, yaitu
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membalas tiket atau pilihan kedua adalah menutup tiket apabila pengguna merasa
tiket yang dibuat tersebut sudah terselesaikan.
6. Kemudian di seksi 2 merupakan bagian halaman yang menampilkan informasi atribut
dari tiket (Status Tiket, Nomor Referensi, Daftar pengguna yang terlibat, Keterangan
waktu pembuatan tiket)
7. Seksi 3 merupakan form yang harus dilengkapi saat pengguna ingin membalas tiket
ataupun memberikan tambahan keterangan yang dibutuhkan guna memberikan
informasi yang lebih jelas terkait permasalahan maupun pertanyaan yang dialami.
Masukkan data yang diminta untuk melengkapi informasi, lampirkan file tambahan
jika diperlukan kemudian tekan tombol Reply untuk mengirimkan pesan.
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