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PROGRAM 
BEASISWA

BEASISWA ON GOINGBEASISWA REGULER

Beasiswa on going adalah program

beasiswa yang diperuntukkan bagi

mahasiswa on going yang diterima

di Politeknik LPP sebagai

mahasiswa jalur reguler.

Kategori program beasiswa ini

diantaranya:

1. Bantuan UKT/SPP

Kemendikbud

2. Bantuan UKT/SPP Internal

Kampus

3. Beasiswa Peningkatan Prestasi

Akademik (PPA)

4. Beasiswa Disdikpora

Beasiswa reguler adalah program 

beasiswa yang diperoleh pada saat

pertama kali aktif menjadi

mahasiswa baru. 

Kategori program beasiswa ini

diantaranya:

1. Beasiswa Internal Kampus

Politeknik LPP 

2. Beasiswa BPDP Kelapa Sawit

3. Beasiswa Perusahaan 

BUMN/Swasta

4. Beasiswa Instansi Pemerintah

Daerah

5. Beasiswa KIP-K

Kategori Beasiswa



PROGRAM BEASISWA ON GOING

4. BeasiswaKu

Pada menu beasiswaku, mahasiswa
yang telah memilih program 

beasiswa selanjutnya melengkapi
berkas sesuai persyaratan dan 

menunggu verifikasi oleh Admin
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1. Aktivasi Akun

Mahasiswa yang akan mengajukan 
program beasiswa on going mendaftar 

melalui website Kemahasiswaan
dengan mengisi data pendaftaran untuk 

aktivasi akun.
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2. Update Data Diri

Mahasiswa yang telah mendaftar, 
kemudian log in dan melengkapi data 
diri dan data orang tua pada menu 
biodata
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3. Beasiswa On Going

Pada menu beasiswa on going, 
mahasiswa memilih program 
beasiswa yang aktif dibuka sesuai
periode pendaftaran
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PROGRAM BEASISWA REGULER

Seluruh mahasiswa wajib melengkapi
data diri dan data orang tua sesuai
dengan permintaan data yang ada.

Update 
Data Diri2

Pada menu ini mahasiswa melengkapi
Laporan perkembangan studi baik secara
akademik maupun non-akademik

Laporan 
Kegiatan3

Pada menu ini, mahasiswa dapat
melaporkan dan mengajukan klaim
prestasi yang dimiliki selama memenuhi
kriteria kejuaraan yang telah ditentukan

Prestasi 
Mahasiswa4

Mahasiswa program beasiswa reguler
secara real time sudah terdaftar pada
sistem sehingga langsung Log in dengan
NIM dan password default.

Log In1





LOG IN MAHASISWA



MENU 
BEASISWA 
REGULER
Mahasiswa yang telah diterima
dan aktif sebagai mahasiswa di
Politeknik LPP melalui Penerimaan
Mahasiswa Baru Jalur Beasiswa
maka, memiliki kewajiban untuk
membuat dan melaporkan
perkembangan studi nya baik
kegiatan akademik dan non-
akademik



MENU 
BEASISWA ON 
GOING

• Mahasiswa yang akan
mengajukan program beasiswa
on going dapat memilih program
yang dibuka sesuai periode
pendaftaran.



Menu 
Beasiswa On 
Going

• Mahasiswa yang telah memilih program beasiswa on Going yang dibuka
selanjutnya memilih menu Beasiswaku untuk melengkapi berkas dengan
memilih Upload Berkas. 

• Berkas yang diupload kemudian akan di veriifkasi oleh Admin.

• Apabila berkas yang diupload sudah sesuai dan terverifikasi maka akan
muncul tampilan “Sesuai”; namun apabila berkas salah dan masih perlu
diperbaiki, maka akan muncul tampilan keterangan “Tidak Sesuai”.
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