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Untuk mengikuti program bantuan dana, pengusul harus memiliki akun terlebih dahulu. 

Pendaftaran akun dilakukan melalui laman https://spada.kemdikbud.go.id/ pada menu 

register. 

 
 

Masukkan data sesuai permintaanUntuk Occupation, pilih LECTURE.  Agar akun Spada 

Indonesia anda dapat tetap terhubung dengan layanan di perguruan tinggi anda, 

sebaiknya gunakan email yang sama. Pada isian University/ Insitution, silakan diketikkan 

nama perguruan tinggi home base. Opsi ini auto completed sehingga harus memilih 

berdasarkan daftar yang tersedia. 

 

 
 

Untuk program studi, pilih sesuai home base 

https://spada.kemdikbud.go.id/


PANDUAN TEKNIS PENDAFTARAN PROGRAM PENGEMBANGAN IMD 2022 
 

 

https://spada.kemdikbud.go.id     2 

 

 
Jika muncul informasi “Email sudah pernah digunakan. Pendaftaran tidak bisa dilanjutkan” 

maka langkah selanjutnya adalah login menggunakan akun yang pernah terdaftar 

sebelumnya. Jika lupa passwordnya, silakan klik halaman login 

 

 

 
Klik menu lupa password di bagian bawah 

 
 

Masukkan email yang pernah didaftarkan, Klik lupa password, maka password terbaru 

akan dikirimkan ke email tersebut 
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Untuk melakukan login di spada dapat melalui laman https://spada.kemdikbud.go.id 

dengan menggunakan akun yang telah didaftarkan sebelumnya  

 

 
 

Login juga dapat langsung menggunakan akun Google yang terdaftar. Jika menggunakan 

Akun Google, klik Login with Google kemudian pilih akun gmail yang terdaftar atau Klik 

Continue yang terdapat pada popup di kanan atas. 

 

 
 

Jika berhasil akan muncul halaman dashboard seperti berikut: 

 

 

https://spada.kemdikbud.go.id/
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Untuk melihat dan mengikuti program bantuan dana, silakan pilih menu hibah spada yang 

ada di menu atas atau menu ikon gambar Program hibah Spada 

 

 
 

Program Hibah SPADA : Melihat daftar program bantuan dana yang terbuka dan 

mendaftar program tersebut 

Usulan Lanjutan : Pengiriman laporan kemajuan dan laporan akhir, khusus bagi 

tim pengusul yang telah didanai 

 

Daftar program bantuan dana yang terbuka akan muncul seperti gambar berikut ini: 

 

Pilih menu buka untuk melihat informasi terkait bantuan dana tersebut 

 

Dan pilih menu daftar untuk mendaftar program tersebut 
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Keterangan 

 

Nama Hibah : Sesuai skema bantuan dana yang diikuti 

Perguruan Tinggi Pengusul : Nama perguruan tinggi pengusul 

Program Studi Pengusul : Menampilkan program studi home based pengusul berikut 

akreditasi yang tercatat di sistem. Jika terdapat perbedaan 

antara akreditasi yang tertera dengan kondisi saat ini, 

silakan kontak heldpdesk 

Judul usulan : Silakan isi sesuai dengan modul yang akan dikembangkan. 

Judul minimal memuat unsur apa yang dikembangkan, 

inovasi modul, dan sasaran pengguna 

Mata Kuliah/kegiatan : Tulis mata kuliah yang relevan dengan modul yang akan 

dikembangkan. Mata kuliah tersebut pernah diampu oleh 

salah satu tim yang terlibat. 

Dana yang diajukan : Ditulis tanpa spasi dan tanda baca. Sistem akan 

menampilkan terbilang untuk memudahkan pengusul 

mengecek nominal dana yang diajukan 

URL Contoh Course  

yang pernah dikembangkan : Masukkan url lengkap course atau modul yang pernah 

dikembangkan 

Username dan password : Masukkan username dan password minimal level 

pengajar/teacher untuk mata kuliah yang dilaporkan. 

Pastikan user tersebut dapat mengakses kelas. Reviewer 

akan melakukan pemeriksaan terhadap course yang 

dimasukkan. Jika reviewer tidak dapat mengakses course 

karena web tidak aktif, akses salah, atau user tidak 

memiliki hak akses ke course tersebut maka dianggap 

pengusul tidak memiliki rekam jejak pengembangan 

course. 
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Unggah Proposal : Pilih file proposal yang akan diunggah. Sesuai panduan, file 

proposal yang diunggah dalam bentuk pdf dengan format  

“NamaPerguruanTinggi_NamaKetuaPelaksanaProgram_I

MD_2022”. 

 

 
 

Jika telah dipilih, nama file akan muncul di form 

 
Klik simpan. Tunggu prosesnya hingga selesai 

 

Silakan klik menu DAFTAR. Jika form telah terisi, berarti berkas sudah tersimpan. Mohon 

memastikan juga file dapat terbuka dan terbaca dengan jelas.   
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Selama masa pendaftaran terbuka, pengusul masih dapat merevisi redaksi dan file 

proposal. Klik SIMPAN untuk menyimpan perubahannya 

 

MENAMBAHKAN ANGGOTA 

 

Pilih menu IDENTITAS PERSONIL, kemudian masukkan nama atau NIDN dosen yang akan 

dimasukkan sebagai tim pengusul. Opsi ini sifatnya autocomplete, pastikan memilih dosen 

dari daftar yang ditampilkan. Dosen yang dapat dilibatkan adalah dosen yang terdaftar di 

perguruan tinggi pengusul 

 

 
Klik simpan 

Maka akan otomatis tersimpan. Proposal anda sudah direkam oleh sistem 

 

 

 

 

 

 

 

~ https://t.me/spada_indonesia ~ 

https://t.me/spada_indonesia

