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A. OVERVIEW APLIKASI TELU PAK (PERHITUNGAN ANGKA KREDIT) 

Lingkup aplikasi TelU PAK yaitu menyediakan mekanisme perhitungan angka-angka kredit dosen yang berada di lingkungan Universitas Telkom. 

Angka-angka kredit tersebut nantinya dapat diajukan oleh dosen yang bersangkutan untuk proses pengembangannya ke jenjang yang lebih tinggi, 

ketika hasil nilai yang muncul sudah memenuhi passing grade dari masing-masing jenjang. Mekanisme penilaian diawali dengan penyusunan 

komponen DUPAK seperti pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, maupun penunjang hingga menentukan item serta parameter yang 

mengikutinya. Hasil template DUPAK tersebut akan diisi oleh dosen berdasarkan realisasi kerja yang telah tercapai. Dalam pengisian pencapaian 

kerja akan dibantu sistem dengan menyediakan pengambilan data rekam-bukti kerja sesuai yang dibutuhkan. Kemudian sistem akan melakukan 

generate data sehingga terkonversi menjadi penilaian yang baku.  

 

 
Gambar 1 Gambaran Umum Aplikasi TelU PAK 

  



 

DUPAK merupakan kepanjangan dari Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit. Sesuai dengan aturan Ristekdikti, DUPAK terdiri dari beberapa 
komponen, yaitu: 

1. Bidang A >> Komponen untuk perhitungan Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan; 

2. Bidang B >> Komponen untuk perhitungan Pelaksanaan Penelitian; 

3. Bidang C >> Komponen untuk perhitungan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 

4. Bidang D >> Komponen untuk perhitungan Penunjang Kegiatan Akademik Dosen; serta 

5. Rekap Similarity >> Komponen untuk pemberian persentase hasil mapping dari bidang B dan C. 

 

Dalam pengembangan aplikasi TelU PAK ini akan banyak menggunakan istilah generate dan mapping, berikut penjelasannya : 

 

 

 

 

 

Generate 
Proses membangkitkan/memperbarui data-data yang sudah dipetakan, 

baik oleh Dosen, SDM, maupun pengaturan di dalam sistem itu sendiri, 

untuk kemudian akan disimpan kembali data baru tersebut oleh sistem.  

Mapping 
Proses memetakan data-data yang akan digunakan ke dalam perhitungan 

angka kredit. Pada aplikasi TelU PAK ini, proses mapping dilakukan pada 

Bidang B dan Bidang C. 



 

B. PROSES BISNIS 

 
Gambar 2 Proses Bisnis Aplikasi TelU PAK 

  



 

C. MEMULAI APLIKASI 

Sebelum menjalankan aplikasi, pastikan komputer Anda telah terhubung dengan internet. Selanjutnya, ikuti langkah-langkah berikut di 
bawah ini: 

1. Pilih Recommended Browser sesuai dengan browser yang Anda miliki seperti : 

  Firefox 3.6+ 

  Google Chrome 5+ 

  Opera 10.6+ 

  Internet Explorer 9 
2. Isikan alamat URL iGracias (http://igracias.telkomuniversity.ac.id) pada kolom isian “URL address” di browser Anda. 
3. Setelah itu akan muncul tampilan login iGracias. Masukkan username dan password SSO pegawai. 

 
Gambar 3 Halaman Login iGracias 

4. Ketika sudah berhasil login, pastikan usergroup yang aktif adalah sebagai Dosen. 
5. Kemudian akan tampil menu TelU PAK - Perhitungan Angka Kredit di sisi kiri, pilih Data DUPAK. 

 

  

http://igracias.telkomuniversity.ac.id/


 

6. Berikut ini merupakan menu-menu yang berada pada aplikasi TelU PAK. 
 

 
 Gambar 4 Menu Aplikasi TelU PAK 

 

 

 

7. Pada saat menu “Beranda” di klik dan scroll ke bawah maka akan muncul 3 sub tab seperti pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5 Sub Tab Menu Beranda 

  

Beranda : 

- Menu yang berfungsi menampilkan penjelasan singkat terkait 

aplikasi TelU PAK, dimana terdapat 3 sub tab yang berisi 

proses bisnis (sub tab 1), panduan pengguna (sub tab 2), dan 

FAQ (sub tab 3). 

Data DUPAK : 

- Menu yang berfungsi menampilkan lampiran-lampiran yang 

perlu dilengkapi, dari DUPAK, Bidang A, sampai dengan Bidang 

D serta rekap similarity. 

1 
2 2 
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8. Setelah itu klik “Data DUPAK” pada list menu di bagian kiri, maka akan muncul seperti pada Gambar 9. Pada halaman ini terdiri dari 

3 bagian, mulai dari atas yaitu : 

a. Status Submit DUPAK --> merupakan keterangan yang menunjukkan proses alur pengajuan DUPAK. Gambar 6 menunjukkan 

bahwa pengajuan saat ini masih sebatas dari Dosen diajukan ke Bang SDM. Setelah Dosen melengkapi seluruh dokumen yang 

diperlukan maka data pengajuan tersebut akan diterima langsung oleh Bang SDM Telkom University untuk dilakukan 

pengecekan lebih lanjut. 

 

 
Gambar 6 Data DUPAK - Status Submit DUPAK 

 

b. Detail DUPAK --> merupakan baris yang menampilkan informasi-informasi terkait data diri Dosen. 

 
Gambar 7 Data DUPAK - Detail DUPAK 

  



 

c. Lampiran DUPAK --> merupakan lampiran dari komponen-komponen DUPAK yang harus dipenuhi oleh Dosen ketika ingin 

mengajukan kenaikan status JADnya. 

 
Gambar 8 Data DUPAK - Lampiran DUPAK 

  



 

9. Berikut ini merupakan langkah-langkah pengisian DUPAK. 

a. Halaman Utama Data DUPAK Dosen 

 
Gambar 9 Halaman Utama Data DUPAK Dosen - 1 

 

 

Pada halaman utama ini, terdiri 

dari 3 bagian yaitu : 

1. Status Submit DUPAK 

2. Detail DUPAK 
3. Lampiran DUPAK 

2 Nilai KUM Total (Saat ini) masih 0 karena belum 

pernah di generate, sedangkan untuk Angka 

Kredit JAD Terakhir (Kemendiknas) adalah nilai 

KUM yang sudah pernah diajukan ke Bang SDM 

secara offline, sebelum ada aplikasi TelU PAK. 

Ketika klik Lihat Ketentuan Skor JAD & Rincian 

Nilai KUM, maka akan menampilkan seperti pada 

Gambar 10 dan Gambar 11. 

 

1 Pastikan data diri Anda telah sesuai. 

3 

Tombol untuk mengambil dan 

menghitung  data terbaru 



 

 
Gambar 10 Tabel Lihat Syarat Pengajuan DUPAK Ketika Belum Generate 

  
Angka 0 (nol) menunjukkan bahwa belum ada data yang 

tergenerate, termapping maupun ditambahkan secara manual. 

 



 

Adapun tampilan ketika sudah pernah melakukan generate, maka akan terlihat seperti pada Gambar 11. 

 

Gambar 11 Tabel Lihat Syarat Pengajuan DUPAK Ketika Sudah Generate 

 

  
Tabel DUPAK yang menunjukkan skor minimal dan maksimal ketika sudah dilakukan proses 

perhitungan standarisasi untuk setiap bidangnya. 

Warna merah menunjukkan bahwa angka kredit untuk bidang tersebut masih kurang. 
Warna hijau menunjukkan bahwa angka kredit untuk bidang tersebut sudah mencukupi. 

 

 

Tabel nilai KUM yang sudah diperoleh dengan 

prosentase dari masing-masing bidang, 

sebelum dilakukan proses perhitungan sesuai 

standar yang diakui oleh DIKTI. 

 



 

b. Mapping Data Penelitian  

Pada tahap ini, mapping data penelitian merupakan proses pengajuan data publikasi dan HAKI yang sudah diinputkan melalui aplikasi PPM 

supaya bisa digunakan sebagai kelengkapan persyaratan pengajuan DUPAK. 

 
Gambar 12 Halaman Bidang B (Penelitian) 
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Pastikan tab yang aktif “Bidang B” 

 Klik tombol Mapping Data 

Penelitian, maka akan muncul 

seperti pada Gambar 13. 

2 

 

Keterangan tombol : 

  digunakan untuk menambahkan data penelitian secara manual. 

 digunakan untuk mlihat detail data baik yang sudah di mapping 

kemudian di generate ataupun yang dimasukkan secara manual. 



 

 
Gambar 13 Tabel Mapping Data Penelitian 

Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam melakukan mapping data penelitian : 

 Pilih data penelitian yang akan diajukan dengan cara ceklist pada tabel yang berada di sebelah kiri seperti yang ditunjuk pada nomor 1. 

 Warna merah menandakan judul penelitian tersebut sudah pernah diajukan sebelumnya. 

 Setelah di ceklist, pilih tab item data penelitian seperti yang ditunjuk oleh nomor 2 (tabel kanan) sesuai dengan kelompok penelitian masing-

masing. 

 Kemudian klik tanda panah ke kanan untuk memasukkan penelitian yang sudah dipilih, seperti yang ditunjuk oleh nomor 3. 

 Ketika penelitian tersebut sudah pindah ke tabel sebelah kanan, maka list penelitian yang berada di sebelah kiri akan berwarna merah, itu 

tandanya penelitian tersebut sudah berhasil termappingkan.  

 Setelah berhasil termapping, pastikan untuk melengkapi optionnya, misal tipe penulis dan kategori penelitiannya, seperti yang ditunjuk oleh 

nomor 4. 

 Ketika penelitian tersebut tidak jadi di mapping, maka dapat mengembalikannya dengan cara, ceklist penelitian yang berada pada tabel 

sebelah kanan, lalu klik tanda panah ke kiri. Judul penelitian yang dikembalikkan ke tabel kiri akan kembali berwarna putih. 

 Klik Simpan Data  untuk menyimpan data yang sudah dimappingkan, seperti yang ditunjuk oleh nomor 5. 

 

5 

4 

2 3  1 

 

 



 

 
Gambar 14 Notifikasi Peringatan untuk Generate 

  

  

Setiap kali setelah klik tombol Simpan Data, maka akan 

muncul notifikasi berupa peringatan untuk melakukan 

generate, supaya data yang baru di mappingkan dapat di 

tambahkan ke dalam nilai KUM total (saat ini). 



 

c. Mapping Data Pengabdian kepada Masyarakat 

Pada tahap ini, mapping data pengabdian kepada masyarakat merupakan proses pengajuan data pengabdian kepada masyarakat  yang 

sudah diinputkan melalui aplikasi PPM supaya bisa digunakan sebagai kelengkapan persyaratan pengajuan DUPAK. 

 
Gambar 15 Halaman Bidang C (Pengabdian kepada Masyarakat) 

Pastikan tab yang aktif “Bidang C” 2 
 Klik Mapping Data Pengabdian, 

maka akan muncul seperti pada 

Gambar 16. 
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Keterangan tombol : 

   digunakan untuk menambahkan data penelitian secara manual. 

  digunakan untuk mlihat detail data baik yang sudah di mapping 
kemudian di generate ataupun yang dimasukkan secara manual. 



 

 
Gambar 16 Tabel Mapping Data Pengabdian 

Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam melakukan mapping data pengabdian kepada masyarakat : 

 Pilih data pengabdian yang akan diajukan dengan cara ceklist pada tabel yang berada di sebelah kiri seperti yang ditunjuk pada nomor 1. 

 Warna merah menandakan judul pengabdian tersebut sudah pernah diajukan sebelumnya. 

 Setelah di ceklist, pilih tab item data pengabdian seperti yang ditunjuk oleh nomor 2 (tabel kanan) sesuai dengan kelompok pengabdian 

masing-masing. 

 Kemudian klik tanda panah ke kanan untuk memasukkan pengabdian yang sudah dipilih, seperti yang ditunjuk oleh nomor 3. 

 Ketika pengabdian tersebut sudah pindah ke tabel sebelah kanan, maka list pengabdian yang berada di sebelah kiri akan berwarna merah, 

itu tandanya pengabdian tersebut sudah berhasil termappingkan.  

  

5 

4  

3 2 
1 

 



 

 Setelah berhasil termapping, pastikan untuk melengkapi optionnya, misalnya “Menduduki jabatan pimpinan persemester”, seperti yang 

ditunjuk oleh nomor 4. 

 Ketika pengabdian tersebut tidak jadi di mapping, maka dapat mengembalikannya dengan cara, ceklist pengabdian yang berada pada tabel 

sebelah kanan, lalu klik tanda panah ke kiri. Judul pengabdian yang dikembalikkan ke tabel kiri akan kembali berwarna putih. 

 Klik Simpan Data  untuk menyimpan data yang sudah dimappingkan, seperti yang ditunjuk oleh nomor 5. 

 

 
Gambar 17 Notifikasi Peringatan untuk Generate 

  

Setiap kali setelah klik tombol Simpan Data, maka akan 

muncul notifikasi berupa peringatan untuk melakukan 

generate, supaya data yang baru di mappingkan dapat di 

tambahkan ke dalam nilai KUM total (saat ini). 



 

d. Generate DUPAK 

Generate DUPAK ini perlu dilakukan supaya semua data-data baik yang sudah mapping atau di input kan dapat di konversikan dengan rumus-

rumus yang sudah di tetapkan oleh bagian SDM sesuai dengan aturan dari RISTEKDIKTI. Pada proses generate DUPAK ini sekaligus 

menunjukkan perolehan nilai KUM sementara yang dapat diajukan untuk proses kenaikan jenjang.  

 
Gambar 18 Halaman Utama Data DUPAK Dosen - 2 

 

 

Pada bagian “Detail DUPAK” klik tombol 

Generate DUPAK, maka akan muncul 

seperti pada Gambar 19. 



 

Gambar 19 Tampilan Generate Data DUPAK 

 

3 

 

2 

Keterangan ketika generate data DUPAK: 

 Bidang A --> retrieve data pendidikan dan pengajaran Dosen dari sistem. 

 Bidang B --> kalkulasi setelah mapping data penelitian. 

 Bidang C --> kalkulasi setelah mapping data pengabdian kepada 

masyarakat. 

 Bidang D --> retieve data penunjang kegiatan akademik Dosen dari sistem 
 

1 

Langkah nomor 3:  

Klik YA  untuk melanjutkan proses generate. 

Klik BATAL  untuk membatalkan proses generate. 

Data-data yang akan terhapus yang dimaksud adalah data yang diinputkan 

secara manual yang tertera pada poin e.Tambah atau Edit Data DUPAK. 

***Supaya lebih aman, pastikan semua data tergenerate terlebih dahulu 

sampai fix, setelah itu baru inputkan data secara manual hanya jika 

diperlukan untuk menambah perolehan nilai KUM.  

Caranya : 

1. Checklist bidang yang akan di generate, terutama Bidang B dan C setelah 

mapping data. 
***Ketika semua bidang di checklist, maka akan men-generate data di 

semua bidang tersebut. 

***Ketika hanya ingin melakukan update di salah satu bidang saja, 

maka dapat dengan memilih bidangnya saja.  

2. Kemudian klik tombol Generate Data DUPAK. 



 

 
Gambar 20 Proses Generate Data DUPAK 

  



 

e. Tambah atau Edit Data DUPAK Bidang A-D 

Pada bagian “Lampiran DUPAK” di setiap bidang terdapat kolom Aksi yang berisi simbol berikut : 

  >> Simbol untuk menambahkan data. 

  >> Simbol untuk melihat list data yang pernah di mapping atau ditambahkan. 

  >> Simbol untuk menandakan bahwa item tersebut ada datanya. 

  >> Simbol untuk edit data. 

 

 

 

Gambar 21 Contoh Tambah atau Edit Data Bidang A 

 
Setiap kali masih ada data yang kosong (null) atau belum lengkap, maka 

ketika kursor diarahkan ke item tersebut akan menampilkan informasi 

untuk melengkapinya. 



 

 
Gambar 22 Contoh Form Tambah atau Edit pada Bidang A 

3 

1. Pada setiap bidang akan dimintai untuk mengunggah 

dokumen-dokumen buktinya. Proses ini dilakukan 

dengan cara klik simbol edit ( )  lalu unggah pada 

keterangan Bukti Fisik. 

2. Contoh pengisian untuk Tahun Ajaran yaitu 2018/2019. 

3. Ketika memasukkan data secara manual dan klik tombol 

Submit, maka nilai KUM akan langsung terbarui, 

sehingga tidak perlu melakukan proses generate lagi 

untuk mengkalkulasikan nilainya. 

2 
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Gambar 23 Tampilan Rekap Similarity 

Klik simbol edit ( ) 

untuk melakukan edit pada 

rekap similarity. 

 



 

f. Download Dokumen 

 

Gambar 24 Tampilan untuk Donwload Dokumen 

1. Download DUPAK  berfungsi untuk mendownload data DUPAK 

dari Bidang A-D dan rekap similarity dengan output berupa file 

excel. 

2. Download All Doc  berfungsi untuk mendownload semua 

dokumen yang diunggah ke dalam sistem + dokumen lampiran 

DUPAK dengan output berupa file PDF. 

v 
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