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Tentang Aplikasi Masukan dan Komplain 

 

 

Bagaimana Cara Menggunakan Aplikasi 

Masukan dan Komplain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikasi “masukan dan keluhan” merupakan aplikasi yang berfungsi untuk melayani 

prosedur pengajuan keluhan yang disampaikan ke unit/fakultas maupun Universitas 

Telkom secara insitusi. Aplikasi ini akan membantu pengukuran kinerja unit secara 

kontinu. Hal ini juga akan mendukung kelancaran penyelesaian jobdesk sesuai 

prosedur. Aplikasi ini digunakan oleh pegawai , mahasiswa, alumni, orang tua, dan 

dosen. Selain komplain, diharapkan aplikasi ini dapat menyelesaikan permasalahan 

informative yang tidak jarang menghambat komunikasi antar unit. Aplikasi ini juga 

akan menjadi pintu utama bagi user external untuk memperoleh informasi dan 

mengadukan keluhan. Tiket yang masuk kemudian akan di dispatch ke unit/person 

masing-masing sesuai dengan pemetaan layanan yang telah dibuat. Diharapkan unit 

dapat meningkatkan kinerja dengan menyelesaikan jobdesk sesuai dengan SLA yang 

telah disepakati. Keluhan yang masuk akan menjadi bahan evaluasi peningkatan 

layanan unit/fakultas. 

1. Akses website iGracias melalui url https://igracias.telkomuniversity.ac.id/ 

2. Lakukan login dengan input username dan password SSO yang telah terdaftar. Maka 

akan muncul tampilan halaman awal igracias seperti berikut : 

https://igracias.telkomuniversity.ac.id/


 
 

 

 

 
 

Setelah itu, maka akan muncul tampilan menu yang ada di grup pengguna admin keluhan 

pengguna seperti berikut  

 

  
 

Klik tombol “grup pengguna” kemudian pilih admin 

keluhan pengguna . 

Pilihlah menu “Masukan dan Komplain” 



Setelah menu “Masukan dan Komplain”, maka akan muncul beberapa sub menu  didalamnya, 

sepeti tampilan berikut  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. Menu Daftar Tiket , pada menu ini terdapat sub menu “tiket 

masuk” dan “tiket keluar”. Menu tiket masuk memuat semua 

tiket yang dikirim oleh pelapor(pengirim pesan). 

 

2. Menu Pemetaan, pada menu ini terdapat sub menu 

“kategori”, yang digunakan admin untuk melakukan 

pemetaan kategori layanan, layanan, kategori , dan sub 

kategori pada unit/fakultas tertentu. 

 

3. Menu Laporan, pada menu ini terdapat sub menu “laporan 

umum” dan “pemantauan keluhan”. Menu “laporan umum” 

digunakan untuk mengetahui capaian laporan dalam rentang 

waktu tertentu dari setiap unit. Sedangkan sub menu 

“pemantauan keluhan” admin bisa melakukan melihat 

diagram akumulasi komplain dan masukan dan melihat log 

pesan.  



Kelola Tiket Masuk  
Setelah admin melakukan klik kiri pada menu “Masukan dan Komplain” dan memilih menu daftar 

tiket dan memilih tiket masuk, maka akan muncul tiket yang telah dikirimkan oleh pelapor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah icon  (reply message) dipilih maka akan muncul tampilan log pesan seperti berikut : 

Field untuk melakukan filtering berdasarkan 

“bidang” dan “unit” apabila data tiket masuk 

terlalu banyak. Untuk melakukan filtering 

klik icon  

Field untuk  filtering juga,  

bisa memilih tipe masukan, 

prioritas, dan status  

Terdapat tombol “Kirim Notifikasi” untuk 

mengirimkan notifikasi ke unit yang bersangkutan.  

Di atas tombol “kirim notifikasi” ada juga checkbox 

untuk memilih(select) semua tiket yang ingin di 

kirimkan. 

Record data di menu tiket masuk 

Icon aksi     (reply message) berfungsi untuk membalasa pesan . Icon  (edit 

service) digunakan  berfungsi untuk melakukan edit tiket. Icon    menunjukkan 

tiket tersebut pernah di forward  



 

  

 

Apabila icon  (edit service) dipilih, maka akan muncul kotak dialog seperti berikut : 

 

 

 

Area ini menunjukkan informasi pengirim pesan 

(berisi nama pelapor  tanggal kirim, program studi/ 

urusan, fakultas/bagian. 

Tombol untuk “close tiket” apabila pelapor 

merasa masalah sudah terselesaikan.  

Area untuk melakukan balas complain 

dari pihak pelapor terkait  

Pelapor bisa melampirkan file bisa pdf ataupun  gambar 

Klik tombol untuk “kirim” balasan  

Field ini bisa diubah apabila salah melakukan mapping 

fakultas/bagian, program studi/aurusan. Dan juga bisa 

melakukan edit di bagian text field “deskripsi”. 

Klik tombol “simpan” untuk menyimpan 

editan. 

Area ini menunjukkan informasi si penerima pesan, 

deskripsi pesan, lampiran yang ada dan juga tanggal 

penyelesaian pesan.  



Apabila icon  (forward message), maka akan muncul kotak dialog “teruskan pesan” seperti ini  

 

 

 

Kelola Tiket Keluar 
Tiket keluar merupakan daftar tiket yang dikirimkan admin kepada unit/fakultas penerima tiket. 

Berikut ini adalah tampilan dari tiket keluar seperti ini :  

 

Admin bisa melakukan re-mapping message 

pada kotak dialog “teruskan pesan”  

Tombol untuk melihat history 

download 

Pilih tombol “simpan” untuk menyimpan pesan yang 

dimungkinkan terjadinya re-mapping  

Area untuk filtering “tiket keluar" berdasarkan 

fakultas, unit, tipe masukan prioritas dan status. 

Tampilan record data pada tiket 

keluar 



 

Apabila tombol  (reply message) dipilih maka akan muncul tampilan log pesan seperti berikut : 

 

 

Tombol reply message 

dan edit service 

Admin bisa melakukan update 

tanggal penyelesaian 

Area untuk menanggapi/ 

membalas komplain. 

Admin bisa menutup tiket jika dirasas complain 

sudah  terselesaikan. Dengan ditutupnya tiket 

otomatis tiket berganti status menjadi “tidak 

aktif” 

Admin juga bisa melakukan checklist status  

penyelesaian jika dirasa komplain sudah 

terselesikan dan setelah itu klik kirim. 



Apabila icon  (edit service) dipilih, maka akan muncul form seperti berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelola Pemetaan 
Menu pemetaan berfungsi untuk melakukan pemetaan kategori layanan, layanan, kategori dan 

sub kategori ke unit/fakultas tertentu. Menu “pemetaan” berada di bawah sub menu “tiket 

keluar” seperti tampilan berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Field deskripsi ini bisa di edit 

oleh admin 

Pilih tombol “simpan” setelah selesai 

mengedit 

Admin bisa memilih menu “kategori’ 

untuk memulai memetakan.  



Ada beberapa pemetaan yaitu all category service, service, category service used,  kategori dan 

sub kategori. Berikut adalah tampilan all category service 

 

 

 

Setelah ikon (edit service) dipilih, maka akan muncul kotak dialog edit service seperti 

berikut  

 

 

 

Field untuk melakukan filtering 

berdasarkan bagian dan urusan.  Klik 

simbol  untuk mencari pilihan unit 

dan urusan yang dituju. 

Klik tombol “tambah 

kategori layanan” untuk 

menambah kategori 

layanan 

Informasi unit dan kategori 

layanan yang dipetakan.  
Admin bisa melakukan edit 

dengan memilih ikon tersebut 

 

Field “kategori layanan” dan 

“deskripsi kategori layanan” 

bisa diedit.  

Setelah selesai edit, pilih tombol disamping ini 

“tambah kategori layanan”. Maka data 

kategori layanan akan ter update. 



Berikut adalah tampilan pemetaan layanan, setelah field filtering dijalankan  

 

  

 

 

Jika tombol “tambah layanan” dipilih, maka akan muncul tampilan seperti ini 

 

Setelah proses “tambah layanan” selesai, maka layanan tersebut nantinya akan muncul di list tabel 

category service used seperti berikut. 

Jika ingin menambahkan layanan 

pada unit tertentu, klik tombol 

disamping. 

Tampilan record data unit, kategori layanan, 

layanan , dan waktu tanggap pada 

pemetaan layanan. 

Aksi untuk edit service 

dan delete  

Admin memilih kategori yang akan 

dipetakan dengan cara checklist pada 

textbox disamping Ini 

checklist 

Pilih kategori layanan dengan 

cara klik kiri pada simbol  

Area textfield untuk input 

deskripsi  layanan, jenis 

layanan dan estimasi waktu 

tanggap. 

Klik pada tombol “tambah layanan” jika 

sudah selesai input layanan. 



 

 

 

 

Jika simbol edit pada tingkat ini dipilih, maka akan muncul tampilan sebagai berikut, jadi yang 

akanj diedit di tingkat “kategori layanan”.   

 

  

 

Setelah itu , pemetaan akan dilakukan di tingkat “kategori”. Berikut adalah tampilan pemetaan di 

tingkat “kategori” 

  

 

Record data yang sudah dipetakan 

sebelumnya pada tingkat layanan. 
Klik simbol diatas jika 

ingin mengedit 

Textfield untuk mengubah “kategori 

layanan” 

Textfield untuk mengubah deskripsi 

“kategori layanan”. 

Pilih tombol “tambah kategori layanan” 

setelah selesai mengedit. 

record data di tingkat kategori dimulai  

dari tingkat layanan berubah ke tingkat 

kategori 

Aksi untuk melakukan edit di 

tingkat kategori. 

Pilih tombol disamping 

untuk “tambah kategori” 



Jika ingin menambah kategori, pilih tombol “tambah kategori”, begini adalah tampilan tambah 

kategori 

 

 

  

 

Setelah itu, pemetaan akan dilakukan di tingkat “sub kategori”. Berikut adalah tampilannya  

 

 

  

Klik kiri simbol  untuk 

memilih layanan 

Tuliskan kategori di 

field “kategori” 

Tuliskan deskripsi kategori 

pada di field di samping 

Field untuk estimasi waktu 

penyelesaian  
Klik kiri tombol “tambah kategori 

“ untuk menyimpan perubahan. 

record data di tingkat sub kategori 

memunculkan “layanan”, kategori” dan 

“sub kategori” beserta deskripsi nya. 

Klik kiri untuk melakukan 

aksi “tambah sub kategori”  

Aksi untuk edit “sub kategori” 



Berikut ini adalah tampilan aksi saat memilih tombol “tambah sub kategori” seperti diatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kelola Laporan 
Kelola laporan dilakukan oleh admin keluhan pengguna. Menu laporan berada di bawah menu 

pemetaan. Dalam menu laporan terdapat dua sub menu yaitu menu “laporan umum” dan 

“pemantauan keluhan”. Berikut adalah tampilan dari menu “kelola laporan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik kiri simbol  pada layanan yang sudah di 

mapping 

Klik kiri pada field “kategori” yang sudah di mapping 

Input “sub kategori” di field ini 

 

Input deskripsi “sub kategori” pada field ini  

Input estimasi lama waktu penyelesaian 

Klik tombol “tambah sub kategori” untuk 

menyelesaikannya. 

Pilih menu seperti 

gambar disamping 



Menu laporan umum dilakukan untuk melakukan generate laporan dari rentang waktu tertentu. 

Berikut adalah tampilannya 

 

 

 

 

 

Field untuk melakukan 

filtering berdasarkan 

rentang waktu tertentu. 

Hasilnya bisa dilihat pada 

diagram berikut 

Klik kiri pada tombol disamping untuk membuat laporan . 

Penjelasan detail ada di halaman berikutnya. 

List history dari generate laporan (informasi terkait 

pembuat laporan dan tanggal pembuatan laporan). 
Aksi download dan delete. Tapi, 

admin hanya dibolehkan untuk  

melakukan download, tidak bisa 

delete. 



Apabila admin memilih tombol “buat laporan” (tombol hijau), maka akan muncul tampilan seperti 

gambar berikut  

 

 

 

 

 

Sedangkan menu pemantauan keluhan digunakan untuk melihat diagram akumulasi laporan 

keluhan pengguna per kategori dan per jenis masukan/complain. Berikut adalah tampilan menu 

pemantauan keluhan  

 

 

Klik kiri untuk memilih “unit 

yang dimaksud” 

Klik kiri untuk menampilkan rentang 

tanggal yang akan dibuat laporan 

Klik kiri untuk menampilkan pilihan pada 

field “status”, “priorits”, dan “tipe 

masukan” 

Klik kiri pada tombol “generate laporan” untuk  

membuat laporan. Maka laporan akan muncul di 

list data.  Cari  

Tampilan masukan dan 

komplain berbentuk 

diagram. 



 

 

 

 

  

Setelah aksi ini dipilih, maka akan muncul tampilan log pesan seperti berikut. 

 

 

   

List data masukan dan komplain yang bisa dilihat 

(terkait informasi pengirim, penerima, tanggal, 

status, deskripsi, tipe masukan, dan prioritas)  

Klik kiri untuk filter data 

Aksi ini digunakan untuk melihat 

laporan , klik kiri aksi view report 

unit  


