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Masuk melalui akun 

https://simaster.ugm.ac.id/ 
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https://simaster.ugm.ac.id/
https://simaster.ugm.ac.id/
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Isi user name  
dan password 

4 

Pilih PENGATURAN pada menu disebelah 
kiri 

PENGATURAN, digunakan 
untuk memasukkan/ 
memeriksa/ mengganti no 
telepon selular yang aktif 
untuk menerima OTP (One 
Time Password) 
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Pilih DATA AKUN 
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Pastikan no HP sudah sesuai 
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Pilih WALLET pada menu di sebelah kiri 
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Tampilan menu  WALLET 
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Apabila akan melakukan delegasi wallet, 

klik kotak biru 
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Wallet hanya dapat 
didelegasikan kepada 
seseorang yang memiliki 
akun HRIS 

Wallet yang sudah di delegasikan tidak 
lagi dapat dioperasikan dari aplikasi 
simaster peneliti utama 

Nama tercantum dalam HRIS akan 

terdeteksi oleh sistem 
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Klik kotak hijau untuk berpindah judul penelitian, 

bagi peneliti yang memiliki penelitian lebih dari 1 
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12 

Klik tampilkan untuk memilih judul, bagi peneliti 

yang memiliki judul penelitian lebih dari 1 
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Wallet yang aktif 

Melakukan transaksi, judul dan besaran dana yang 
tertera dalam kotak hijau adalah merupakan wallet 

yang aktif yang akan digunakan dananya 

Memulai proses transaksi, klik bayar 

14 

Memilih jenis belanja dan bank tujuan. 
Mengisi nomor rekening, nominal, email 
penerima dan berita  

Bank Tujuan yang tersedia adalah bank nasional, 
untuk bank internasional dapat dilakukan dengan 
model transaksi yang lain 

Email Penerima dapat diisi email pihak ke-3 atau 

email peneliti 

Klik proses apabila telah diisi dengan 

lengkap 
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Setelah klik proses akan muncul permintaan 

mengisi OTP (one time password) 

Klik OTP 

OTP akan dikirim melalui SMS ke no 
telpon seluler yang telah tercatat 
dimenu pengaturan 

Dihimbau tidak melakukan surfing ke 
alamat internet yang lain karena akan 
menghanguskan OTP yang terkirim 

Apabila OTP hangus/tidak terkirim 
lakukan permintaan OTP kembali  

Diakhiri dengan Klik  Proses 
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Riwayat transaksi akan muncul beberapa 

saat setelah proses transaksi berhasil 
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ACTIVITY BASE OUTPUT BASE 

Dihimbau untuk melakukan 

transaksi melalui aplikasi 

simaster/mesin EDC 

Pengeluaran melalui aplikasi 
secara otomatis sudah terdefinisi, 
sehingga lebih mudah di 
belakang hari jika membutuhkan 
rincian catatan pengeluaran 

Apabila dilakukan tarik tunai 
seluruhnya maka peneliti 
dimohon untuk menyimpan bukti 
transaksi selama 5 tahun masa 
pemeriksaan pajak. 

Lebih bebas memilih jenis 
transaksi: 
1. Transaksi Pengambilan tunai 

di ATM 
2. Transaksi Pengambilan Tunai 

di cabang 
3. Transaksi melalui mesin EDC 
4. Transaksi melalui aplikasi 

simaster 

Menyimpan semua bukti 

transaksi 

Tidak membuat laporan keuangan, 

menghindari pajak progresif 

dengan transaksi melalui VA Debit 

Membuat laporan keuangan 
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VIRTUAL ACCOUNT DEBIT 

VA debit tidak ada pajak bulanan. 

Dana di dalam wallet harus 
dihabiskan saat masa penelitian 
berakhir.  

Wallet akan ditutup saat masa 

penelitian berakhir (waktu 

penutupan wallet akan diinfokan 

kepada para peneliti). 

setelah ditutup dana tersisa 

dalam wallet tidak dapat 

diambil/ditransfer ke rekening 

peneliti. 

Kartu ATM yang dibagikan harus 
dikembalikan ke Direktorat 
Keuangan pada saat kegiatan telah 
selesai. 
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TERIMA KASIH 

19 


