
PETUNJUK PERMOHONAN PENGANTAR IJIN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI 

1. Buka Web: www.uns.ac.id 

 
 

2. Klik login 

 
 

3. Login menggunakan SSO 

 
 

4. Klik academic 

 
 

http://www.uns.ac.id/


5. Klik buat ajuan 

 
 

6. Isi formulir terus klik selanjutnya 

 
a. Pilih Unit pengajuan atau fakultas 

b. pilih jenis kegiatan sesuai undangan (contoh meeting, training, seminar, dsb) 

c. Tulis nama kegiatan (judul kegiatan) 

d. Pilih negara tujuan 

e. Tulis kota tujuan 

f. Tulis instansi tujuan atau instansi penyelenggara (contoh: Nagoya University) 

g. Pilih tanggal mulai kegiatan sesuai yang tertulis pada undangan atau LoA 

h. Pilih tanggal berakhir kegiatan sesuai yang tertulis pada undangan atau LoA 

i. Pilih sumber dana Transport (universitas, fakultas, donor, pribadi atau yang lainnya) 

j. Pilih sumber dana Akomodasi (universitas, fakultas, donor, pribadi atau yang lainnya) 

k. Pilih sumber dana biaya sehari-hari (universitas, fakultas, donor, pribadi atau yang lainnya) 

l. jika lebih dari satu orang, maka klik tambah anggota 

m. tulis peran dalam kegiatan (misal presenter atau yang lainnya) 

n. klik selanjutnya 

 

7. Upload LoA (undangan) format PDF maksimal 2 MB 

 
 

 



Setelah upload klick selanjutnya : 

 
 

8. Lengkapi data diri 

 
 

Lengkapi atau edit data diri kemudian simpan 

 
 

Kemudian klik selanjutnya 

 
 

 

 



9. Cetak dokumen dengan klik cetak 

 
 

Cetak daftar riwayat hidup dan surat pernyataan 

 
 

Kemudian klik selanjutnya 

 

INFO PENTING!!! 
Pastikan seluruh data yang diisikan sudah benar 
1. Segera tanda tangani dokumen yang sudah dicetak 
2. Persiapkan seluruh dokumen pengajuan dalam bentuk scan/softcopy 
3. Setelah klik "Proses Selanjutnya" seluruh data yang diisikan tidak bisa diubah lagi 

 

10. Upload dokumen 

 
 



Upload surat pernyataan, Daftar Riwayat Hidup dan KTP 

 
 

Kemudian klik selesai 

 
 

11. Klik data ajukan ke fakultas 

 

INFO PENTING!!! 
1. Pastikan seluruh dokumen wajib yang diupload telah lengkap dan benar 
2. Seluruh dokumen wajib harus segera diajukan hardcopy nya ke TU fakultas 
3. Setelah klik "Ajukan ke Fakultas" seluruh dokumen yang telah diupload tidak bisa diubah lagi 

  



 

12. Cetak bukti 

 

 
 

13. Dokumen fisik di bawa ke operator unit atau fakultas untuk diverifikasi dan diajukan ke 

pimpinan fakultas/unit yang terdiri dari: 

a. Surat bukti upload permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri 

b. LoA (undangan) 

c. Daftar Riwayat Hidup  

d. Surat Pernyataan 

e. FC KTP 

 

14. Operator unit atau Fakultas cetak: 

a. Surat Pengantar 

b. Surat Tugas 

c. Surat Jaminan Biaya 

 

15. Operator mengirimkan dokumen fisik ke Bagian Umum Kantor pusat dan Tembusan ke Bagian 

Hukum dan Administrasi Kerjasama sebagai berikut: 

a. Surat Pengantar 

b. Surat Tugas 

c. Surat Jaminan Biaya 

d. Surat bukti upload permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri 

e. LoA (undangan) 

f. Daftar Riwayat Hidup  

g. Surat Pernyataan 

h. FC KTP 

 

 


