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A. Overview Aplikasi BKD BKND 
Kampus Universitas Telkom memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan aktif dalam mewujudkan visi dan misi yang telah 

tercanang baik akademik maupun non akademik. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi setiap pegawai dalam memaksimalkan pencapaian 

kinerja sesuai dengan tugas dan beban kerja masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan penilaian pencapaian kinerja 

menggunakan standard komponen hingga parameter sesuai kebijakan dan ketetapan institusi. 

Aplikasi BKD-BKND (Beban Kerja Dosen – Beban Kerja Non Dosen) merupakan aplikasi yang akan memfasilitasi setiap pegawai dalam lingkup 

kampus Universitas Telkom untuk memantau pencapaian kinerjanya dengan tolak ukur perhitungan penilaian yang baku. Secara otomatis, 

diperlukan tindakan nyata setiap pengguna aplikasi sehingga alur proses kegiatan dapat berjalan dengan baik. Adapun pengguna aplikasi 

yang terlibat yaitu pegawai Universitas Telkom di setiap unit, prodi, fakultas hingga pimpinan institusi, dengan klasifikasi sebagai pegawai 

struktural, dosen dan TPA. 

 

 

Gambar 1 Overview Aplikasi BKD BKND 
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B. 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 2. Halaman Login iGracias 

4. Pilih user group sebagai “Dekan” atau “Wakil Dekan”. 

5. Kemudian akan muncul menu “TelU POINT - Performance On Individual and Institution” di sisi kiri, pilih “Manajemen Beban Kerja” 

>> “Persetujuan Beban Kerja Pegawai”. 

 

 

http://igracias.telkomuniversity.ac.id/
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 Gambar 3 Menu Persetujuan Beban Kerja 

  

Sub Menu “ Persetujuan Beban Kerja Pegawai” digunakan 

untuk melihat nilai Beban Kerja pada semester yang 

sedang aktif serta digunakan untuk menyetujui/menolak 

nilai yang telah diinputkan oleh pemilik proses 
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Gambar 4 Tampilan Dashboard Menu Persetujuan Beban Kerja 

  

Menu-menu untuk melakukan filtering 

data-data yang butuh ditampilkan 

Contoh data yang SUDAH dilakukan proses approval 

 

Pada kolom “select” maka SUDAH tidak ada simbol          dan simbol 

√  pada kolom “ reviewer” berwarna hijau 

Contoh data yang BELUM dilakukan proses approval 

Pada kolom “select” maka MASIH ada simbol          dan simbol √  
pada kolom “ reviewer” berwarna abu-abu 

Untuk melakukan proses approval >> klik simbol    pada data 

yang bersangkutan, maka akan muncul tampilan seperti pada  
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Gambar 5 Tampilan Detail Beban Kerja untuk setiap Pegawai 

 

Keterangan periode yang sedang aktif 

Keterangan detail pegawai 

Status persetujuan dari Dekan atau Wadek dapat dilakukan setelah semua data diinputkan oleh pemilik proses (Asman Akademik, Asman Sumber Daya dan 

Keuangan, serta PPM) 

Persetujuan dilakukan untuk setiap item penilaian pada Tel-U Point 

*Apabila Dekan atau Wakil Dekan tidak setuju dengan nilai pada item yang diinputkan oleh pemilik proses, Dekan atau Wakil Dekan dapat memberikan status 

“tidak setuju” beserta alasannya, kemudian dengan menekan tombol “Simpan Persetujuan” maka otomatis akan mengirimkan notifikasi ke pemilik proses 

yang bersangkutan untuk crosscheck nilainya kembali 

 


