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TEL – U CARE

TEL – U CARE merupakan aplikasi keringanan biaya Mahasiswa di Universitas Telkom yang telah terintegrasi dengan

IGracias. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pihak kampus dalam mendata mahasiswa yang memerlukan bantuan

keringanan biaya dan penundaan (cicilan) BPP Semester Genap 2021/2022 akibat Covid – 19. Mahasiswa yang dapat

mengakses aplikasi ini adalah Mahasiswa Aktif yang telah melakukan perwalian dengan Dosen Wali dan mendapatkan

persetujuan pengajuan keringanan dan penundaan biaya dari Dosen Wali. Jadi, Dosen Wali harus membuka akses untuk

Mahasiswa yang ingin diajukan. Adapun skema subsidi dan penundaan BPP Semester Genap 2020/2021.
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USER

User yang dapat mengakses aplikasi Tel – U Care adalah sebagai berikut:

DOSEN WALI

MAHASISWA

LAA FAKULTAS

KAPRODI

WADEK II

WAREK I
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LOGIN

APLIKASI TEL – U CARE

1. Login melalui situs : situ-keu.telkomuniversity.ac.id/credit-payment/

Masukan username dan password seperti igracias. Kemudian klik tombol login.

https://https/situ-keu.telkomuniversity.ac.id/credit-payment/
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LAA FAKULTAS

2. LAA Fakultas memiliki hak akses untuk mengajukan revisi, menyetujui atau menolak pengajuan keringanan dan

penundaan biaya mahasiswa. LAA Fakultas bertugas untuk memverifikasi semua berkas yang di upload oleh

mahasiswa. LAA Fakultas harus memastikan kelengkapan dan kesesuaian berkas mahasiswa sesuai dengan skema

subsidi dan penundaan BPP Semester Genap 2021/2022. Jika ada berkas yang kurang jelas bagian LAA Fakultas

dapat mengajukan revisi kepada mahasiswa. Kemudian, mahasiswa wajib memperbaiki berkas yang perlu diperbaiki

sesuai catatan yang diberikan oleh LAA Fakultas.

Pastikan Kelengkapan Dokumen Mahasiswa. Lihat

Halaman Selanjutnya
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ACC LAA FAKULTAS

Data tagihan

biaya perkuliahan mahasiswa

Catatan yang diberikan oleh dosen wali

kepada mahasiswa yang bersangkutan

Progress cicilan bayaran yang telah mahasiswa bayarkan.
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ACC LAA FAKULTAS

Periksa semua berkas upload mahasiswa. 

Pastikan gambar dan file jelas terbaca.

Jika berkas telah sesuai ketentuan, maka klik

“ya” maka berkas telah berhasil disimpan.

Jika dirasa berkas tidak dapat dibaca atau blur,

maka LAA Fakultas dapat mengklik “tidak” dan

berikan catatan yang berisikan alasannya.
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ACC LAA FAKULTAS

Jika semua kelengkapan

berkas disetujui, namun

ada beberapa kesalahan

yang masih bisa

diperbaiki, maka klik

“revisi” dan berikan

catatan yang sesuai.

Jika semua kelengkapan

berkas ternyata banyak

yang tidak sesuai, maka

dapat klik “tolak” dan

berikan catatan yang

sesuai.

Jika semua kelengkapan

berkas telah benar, maka

klik “setuju dan berikan

catatan yang sesuai.
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CONTACT PERSON

User dapat menghubungi nomor telepon dibawah ini terkait pertanyaan yang berhubungan dengan

aplikasi TEL – U Care. 

About Bussiness Process:

Servicedesk Finance

082214161954/081221424646

About Application: 

Servicedesk IT Center

082319949941/082319949943



Thank You


