
Panduan Pengisian
Kontrak BKD



1. Login ke laman : https://bkd-lldikti3.kemdikbud.go.id/

Panduan pengisian Kontrak BKD

https://bkd-lldikti3.kemdikbud.go.id/


1. Pilih menu Dosen – BKD Dosen lalu klik Kontrak

2. Klik tombol “Sinkron Data Profil” dan “Sinkron Data 
Riwayat Pendidikan”

3. Klik Tombol SIMPAN

Panduan pengisian Kontrak BKD



Bidang A – Pelaksanaan Pendidikan

Untuk memunculkan Riwayat pengajaran, klik sinkron data ajar dosen
pada menu bidang A



• Masukkan tanggal Surat Tugas Mengajar dan upload SK Mengajar yang dapat diambil
di link: http://shorturl.at/gyCOT

• Pilih nama mata kuliah yang diampu sesuai SK Mengajar, dan masukkan nama kelas
• Klik save

http://shorturl.at/gyCOT


Contoh pengisian Membimbing



• Jika ditugaskan sebagai dosen pembimbing skripsi/thesis/disertasi
silakan isikan uraian masukkan nama mahasiswa

Contoh Uraian Kegiatan :

Membimbing skripsi sebanyak 1 mahasiswa : 12345 - Antonio

• Klik Save



Bidang B – Pelaksanaan Penelitian

• Pilih kategori sesuai kegiatan
• Klik tambah



• Isi uraian kegiatan

Contoh uraian kegiatan:

Menulis “judul XXX” yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi “nama jurnal, 
volume dan nomor jurnal, tanggal/bulan dan tahun terbit, ISSN/ISBN sebagai penulis ke-X

• Klik Save



Bidang C – Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat

• Pilih kategori sesuai kegiatan
• Klik tambah



• Isi uraian kegiatan

Contoh uraian kegiatan:

Menjadi Narasumber pada pelatihan “X” kepada “nama peserta” pada tanggal “tanggal
kegiatan” di “lokasi kegiatan” secara insidental

• Klik Save



Bidang D – Pelaksanaan Penunjang Tridarma

• Pilih kategori sesuai kegiatan
• Klik tambah



• Isi uraian kegiatan

Contoh uraian kegiatan:

Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah topik: “Nama kegiatan” pada “tanggal kegiatan” di 
“lokasi kegiatan” di lingkungan perguruan tinggi sebagai anggota.

• Klik Save



• Setelah data terisi Kembali ke menu “Identitas Dosen”

• Klik Cetak Kontrak BKD

• Setelah dicetak kemudian ditandatangani (tanda tangan dosen
HARUS asli)

• Setelah ditandatangani kemudian dipindai dan dikirimkan ke
LRC (bkd.lrc@gmail.com) untuk diteruskan tandatangan Kaprodi

• Setelah ditandatangani Kaprodi, LRC akan mengirimkan Kembali
ke Bapak/Ibu untuk kemudian diupload Kembali di SIBKD

mailto:bkd.lrc@gmail.com


Batas akhir pengumpulan kontrak
BKD ke LRC tanggal 16 Juli 2021

Kirim ke : bkd.lrc@gmail.com

mailto:bkd.lrc@gmail.com



