Petunjuk Penggunaan
Aplikasi Beban Kerja Dosen
UPT PUSKOMEDIA 2019

1. Memulai Aplikasi
Akses aplikasi beban kerja dosen di alamat http://bkd.polman-bandung.ac.id/
Login dengan akun SITUPOLMAN, isilah nrp dan password

Gambar 1 Login
Apabila berhasil maka akan berada di halaman menu utama aplikasi beban kerja dosen.
Berikut menu yang terdapat di aplikasi beban kerja dosen :
1. Beranda : Halaman utama aplikasi beban kerja dosen
2. Beban Kerja Dosen : Pengelolaan data beban kerja dosen
3. Laporan : Laporan data beban kerja dosen yang terdiri dari laporan rencana beban kerja
dosen, laporan kinerja dosen dan laporan kesimpulan
4. Logout : Keluar dari aplikasi

Gambar 2 Beranda

2. Penjelasan Fitur dan Fungsi
2.1 Menu Beban Kerja Dosen
Menu ini digunakan untuk mengelola beban kerja dosen .Terdapat fasilitas pencarian data
untuk mempermudah menemukan data . Klik menu beban kerja dosen

Gambar 3 Lihat Beban Kerja Dosen
Klik tombol tambah untuk menambah BKD maka akan tampil form tambah BKD seperti
pada gambar 4

Gambar 4 Tambah Beban Kerja Dosen

Tambah Beban Kerja Dosen
1. Klik tombol tambah
2. Lalu isilah kolom – kolom berikut :
3. No BKD, akan terisi otomatis oleh aplikasi
Contoh BKD-201901-0001
BKD

: Inisial Beban Kerja Dosen

-

: Pemisah

201901

: 4 digit awal dari tahun dibuatnya BKD (2019), 2 digit akhir dari
bulan dibuatnya BKD (01)

-

: Pemisah

0001

: No urut

4. Tanggal , akan terisi otomatis oleh aplikasi
5. Tahun Akademik , masukan tahun akademik pada kolom ini
6. Semester , pilih semester pada kolom ini ( pilihan genap atau ganjil )
Setelah semua kolom terisi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyimpanan
data dengan cara mengklik tombol simpan

Gambar 5 Menyimpan BKD

Apabila data berhasil disimpan maka akan muncul pesan konfirmasi : Data berhasil
disimpan !

Data yang ditambahkan muncul di grid beban kerja dosen .

Gambar 6 BKD Setelah ada penambahan data baru

Setelah membuat no BKD maka klik tombol detail di kolom action .

Gambar 7 Tombol Detail

Maka akan tampil form – form yang harus diisi seperti form biodata ( data diri, jabatan,
pendidikan dan asesor ), kinerja bidang pendidikan, kinerja bidang penelitian, kinerja
bidang pengabdian masyarakat dan kinerja penunjang lainnya .

Gambar 8 Form Input Kinerja BKD

2.1.2

Biodata

Biodata terdiri dari data diri, jabatan, pendidikan dan asesor.

2.1.2.1

Data Diri

Pada form data diri yang harus diisi terdiri dari :
a) No Sertifikat Dosen
Masukan no sertifikat dosen
b) Lampiran KTP
File yang diunggah harus berupa pdf (.pdf) dengan size maksimal 1 mb
c) Foto
Foto yang diunggah harus berupa jpg (.jpg/.jpeg) dengan size maksimal 1 mb

Gambar 9 Form Input Data Diri
Pada form data diri beberapa isian telah otomatis diisi melalui sistem yang datanya diambil
berdasarkan dari data SITUPOLMAN seperti : NIP, NIDN, Tanggal lahir, Tempat lahir,
Alamat, No HP, Email, No KTP, Jurusan dan Program Studi , ditandai dengan keterangan
disebelah kanan inputan dengan keterangan *Data Situpolman. Data tersebut tidak dapat
di ubah di aplikasi beban kerja dosen, tetapi dapat diperbaiki di aplikasi SITUPOLMAN.

Gambar 10 Form Data Diri yang dari SITUPOLMAN

Setelah semua kolom terisi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyimpanan
data dengan cara mengklik tombol simpan

Gambar 11 Menyimpan Data Diri BKD
Apabila data berhasil disimpan maka akan muncul pesan konfirmasi : Data berhasil
disimpan !

Gambar 12 Data Diri BKD Berhasil Disimpan

Untuk memastikan data telah berhasil disimpan, silahkan cek kembali kolom isian, apakah
sesuai dengan isian yang telah diisi sebelumnya seperti pada gambar 13. Klik lampiran
KTP dan Foto maka akan tampil KTP dan Foto yang telah diunggah sebelumnya .

Gambar 13 Data Diri BKD tampil sesuai isian
2.1.2.2

Jabatan

Pada form jabatan yang harus diisi terdiri dari :
a) Lampiran Jabatan Fungsional
File yang diunggah harus berupa pdf (.pdf) dengan size maksimal 1 mb
b) Lampiran Pangkat
File yang diunggah harus berupa pdf (.pdf) dengan size maksimal 1 mb
c) Jabatan Tugas Tambahan
Pilih jabatan tugas tambahan
d) TMT Jabatan Tugas Tambahan
Masukan TMT jabatan tugas tambahan
e) Lampiran Jabatan Tugas Tambahan
File yang diunggah harus berupa pdf (.pdf) dengan size maksimal 1 mb
Pada form jabatan beberapa isian telah otomatis diisi melalui sistem yang datanya diambil
berdasarkan dari data SITUPOLMAN seperti : jabatan fungsional, TMT jabatan
fungsional, golongan, pangkat, TMT pangkat , ditandai dengan keterangan disebelah

kanan inputan dengan keterangan *Data Situpolman. Data tersebut tidak dapat di ubah di
aplikasi beban kerja dosen, tetapi dapat diperbaiki di aplikasi SITUPOLMAN.

Gambar 14 Form Input Jabatan
Setelah semua kolom terisi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyimpanan
data dengan cara mengklik tombol simpan. Apabila data berhasil disimpan maka akan
muncul pesan konfirmasi : Data berhasil disimpan !

Gambar 15 Data Jabatan BKD Berhasil Disimpan

Untuk memastikan data telah berhasil disimpan, silahkan cek kembali kolom isian, apakah
sesuai dengan isian yang telah diisi sebelumnya seperti pada gambar 16.

Gambar 16 Data Jabatan BKD tampil sesuai isian
2.1.2.3

Pendidikan

Pada form pendidikan yang harus diisi terdiri dari :
a) Lampiran Pendidikan S1
File yang diunggah harus berupa pdf (.pdf) dengan size maksimal 1 mb
b) Lampiran Pendidikan S2
File yang diunggah harus berupa pdf (.pdf) dengan size maksimal 1 mb
c) Lampiran Pendidikan S3
File yang diunggah harus berupa pdf (.pdf) dengan size maksimal 1 mb
d) Gelar Depan
Masukan gelar depan
e) Gelar Belakang
Masukan gelar belakang
f) Jenis
Pilih jenis
g) Bidang ilmu
Masukan bidang ilmu

Pada form pendidikan beberapa isian telah otomatis diisi melalui sistem yang datanya
diambil berdasarkan dari data SITUPOLMAN seperti : prodi pendidikan S1, nama
sekolah pendidikan S1, prodi pendidikan S2, nama sekolah pendidikan S2,

prodi

pendidikan S3, nama sekolah pendidikan S3 , ditandai dengan keterangan disebelah kanan
inputan dengan keterangan *Data Situpolman. Data tersebut tidak dapat di ubah di
aplikasi beban kerja dosen, tetapi dapat diperbaiki di aplikasi SITUPOLMAN.

Gambar 17 Form Input Pendidikan
Setelah semua kolom terisi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyimpanan
data dengan cara mengklik tombol simpan. Apabila data berhasil disimpan maka akan
muncul pesan konfirmasi : Data berhasil disimpan !

Gambar 18 Data Pendidikan BKD Berhasil Disimpan
Untuk memastikan data telah berhasil disimpan, silahkan cek kembali kolom isian, apakah
sesuai dengan isian yang telah diisi sebelumnya seperti pada gambar 19.

Gambar 19 Data Pendidikan BKD tampil sesuai isian

2.1.2.4

Asesor

Pada form asesor yang harus diisi terdiri dari :
a) Asesor 1
Pilih asesor 1
b) Asesor 2
Pilih asesor 2

Gambar 20 Form Input Asesor
Setelah semua kolom terisi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyimpanan
data dengan cara mengklik tombol simpan. Apabila data berhasil disimpan maka akan
muncul pesan konfirmasi : Data berhasil disimpan !

Gambar 21 Data Asesor BKD Berhasil Disimpan
Untuk memastikan data telah berhasil disimpan, silahkan cek kembali kolom isian, apakah
sesuai dengan isian yang telah diisi sebelumnya seperti pada gambar 22.

Gambar 22 Data Asesor BKD tampil sesuai isian

2.1.3

Kinerja Bidang Pendidikan

Menu tab ini digunakan untuk mengelola beban kerja dosen di bidang kinerja bidang
pendidikan . Untuk memulainya klik tab kinerja bidang pendidikan

Gambar 23 Lihat Kinerja Bidang Pendidikan

Klik tombol tambah untuk menambah kinerja bidang pendidikan seperti gambar 24 maka
akan tampil form tambah kinerja bidang pendidikan seperti pada gambar 25

Gambar 24 Tombol Tambah Kinerja Bidang Pendidikan

Pada form kinerja pendidikan yang harus diisi terdiri dari :
a) Id Pendidikan
Akan terisi otomatis oleh aplikasi
Contoh PDK-201901-0001
PDK

: Inisial Pendidikan

-

: Pemisah

201901

: 4 digit awal dari tahun dibuatnya PDK (2019), 2 digit akhir dari
bulan dibuatnya PDK (01)

-

: Pemisah

0001

: No urut

b) No BKD
Akan terisi otomatis oleh aplikasi berdasarkan referensi
c) Subunsur
Pilih subunsur
d) Kegiatan
Masukan kegiatan
e) Bukti Penugasan
Masukan bukti penugasan
f) Unggah Bukti Penugasan
File yang diunggah harus berupa pdf (.pdf) dengan size maksimal 1 mb
g) SKS Beban Kerja
Masukan SKS Beban Kerja
h) Masa Penugasan
Masukan masa penugasan
i) Bukti Dokumen
Masukan bukti dokumen
j) Masa Penugasan
Masukan masa penugasan
k) Unggah Bukti Dokumen
File yang diunggah harus berupa pdf (.pdf) dengan size maksimal 1 mb
l) SKS Kinerja
Masukan SKS Kinerja
m) Rekomendasi
Pilih rekomendasi

Gambar 25 Form Input Kinerja Bidang Pendidikan

Setelah semua kolom terisi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyimpanan
data dengan cara mengklik tombol simpan

Gambar 26 Form Input Kinerja Bidang Pendidikan 2

Apabila data berhasil disimpan maka akan muncul pesan konfirmasi : Data berhasil
disimpan !

Gambar 27 Data Kinerja Bidang Pendidikan Berhasil Disimpan

Data yang ditambahkan muncul di grid kinerja bidang pendidikan .

Gambar 28 Kinerja Bidang Pendidikan Setelah ada penambahan data baru

Apabila ada data yang ingin diperbaiki maka klik tombol ubah

Gambar 29 Tombol Memperbaiki Data Kinerja Bidang Pendidikan

Maka akan tampil form kinerja bidang pendidikan, perbaikilah data yang sebelumnya tidak
benar. Langkah selanjutnya adalah melakukan penyimpanan data dengan cara mengklik
tombol simpan

Gambar 30 Memperbaiki Data Kinerja Bidang Pendidikan

Apabila data berhasil disimpan maka akan muncul pesan konfirmasi : Data berhasil
disimpan !

Gambar 31 Data Kinerja Bidang Pendidikan Berhasil Disimpan

Apabila ada data yang ingin dihapus maka klik tombol hapus, akan muncul pesan
konfirmasi bahwa apakah anda yakin data akan dihapus ? klik oke untuk menghapus data

Gambar 32 Hapus Data Kinerja Bidang Pendidikan

2.1.4

Kinerja Bidang Penelitian

Menu tab ini digunakan untuk mengelola beban kerja dosen di bidang kinerja bidang
penelitian . Untuk memulainya klik tab kinerja bidang penelitian

Gambar 33 Lihat Kinerja Bidang Penelitian

Klik tombol tambah untuk menambah kinerja bidang penelitian seperti gambar 34 maka
akan tampil form tambah kinerja bidang penelitian seperti pada gambar 35

Gambar 34 Tombol Tambah Kinerja Bidang Penelitian

Pada form kinerja penelitian yang harus diisi terdiri dari :
a) Id Penelitian
Akan terisi otomatis oleh aplikasi
Contoh PNL-201901-0001
PNL

: Inisial Penelitian

-

: Pemisah

201901

: 4 digit awal dari tahun dibuatnya PNL (2019), 2 digit akhir dari
bulan dibuatnya PNL (01)

-

: Pemisah

0001

: No urut

b) No BKD
Akan terisi otomatis oleh aplikasi berdasarkan referensi
c) Subunsur
Pilih subunsur
d) Kegiatan
Masukan kegiatan
e) Bukti Penugasan
Masukan bukti penugasan
f) Unggah Bukti Penugasan
File yang diunggah harus berupa pdf (.pdf) dengan size maksimal 1 mb
g) SKS Beban Kerja
Masukan SKS Beban Kerja
h) Masa Penugasan
Masukan masa penugasan
i) Bukti Dokumen
Masukan bukti dokumen
j) Masa Penugasan
Masukan masa penugasan
k) Unggah Bukti Dokumen
File yang diunggah harus berupa pdf (.pdf) dengan size maksimal 1 mb
l) SKS Kinerja
Masukan SKS Kinerja
m) Rekomendasi
Pilih rekomendasi

Gambar 35 Form Input Kinerja Bidang Penelitian

Setelah semua kolom terisi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyimpanan
data dengan cara mengklik tombol simpan

Gambar 36 Form Input Kinerja Bidang Penelitian 2

Apabila data berhasil disimpan maka akan muncul pesan konfirmasi : Data berhasil
disimpan !

Gambar 37 Data Kinerja Bidang Penelitian Berhasil Disimpan

Data yang ditambahkan muncul di grid kinerja bidang penelitian .

Gambar 38 Kinerja Bidang Penelitian Setelah ada penambahan data baru

Apabila ada data yang ingin diperbaiki maka klik tombol ubah

Gambar 39 Tombol Memperbaiki Data Kinerja Bidang Penelitian

Maka akan tampil form kinerja bidang penelitian, perbaikilah data yang sebelumnya tidak
benar. Langkah selanjutnya adalah melakukan penyimpanan data dengan cara mengklik
tombol simpan

Gambar 40 Memperbaiki Data Kinerja Bidang Penelitian

Apabila data berhasil disimpan maka akan muncul pesan konfirmasi : Data berhasil
disimpan !

Gambar 41 Data Kinerja Bidang Penelitian Berhasil Disimpan

Apabila ada data yang ingin dihapus maka klik tombol hapus, akan muncul pesan
konfirmasi bahwa apakah anda yakin data akan dihapus ? klik oke untuk menghapus data

Gambar 42 Hapus Data Kinerja Bidang Penelitian

2.1.5

Kinerja Bidang Pengabdian Masyarakat

Menu tab ini digunakan untuk mengelola beban kerja dosen di bidang kinerja bidang
pengabdian . Untuk memulainya klik tab kinerja bidang pengabdian

Gambar 43 Lihat Kinerja Bidang Pengabdian
Klik tombol tambah untuk menambah kinerja bidang pengabdian seperti gambar 44 maka
akan tampil form tambah kinerja bidang pengabdian seperti pada gambar 45

Gambar 44 Tombol Tambah Kinerja Bidang Pengabdian

Pada form kinerja pengabdian yang harus diisi terdiri dari :
a) Id Pengabdian
Akan terisi otomatis oleh aplikasi
Contoh PGD-201901-0001
PGD

: Inisial Pengabdian

-

: Pemisah

201901

: 4 digit awal dari tahun dibuatnya PGD (2019), 2 digit akhir dari
bulan dibuatnya PGD (01)

-

: Pemisah

0001

: No urut

b) No BKD
Akan terisi otomatis oleh aplikasi berdasarkan referensi
c) Subunsur
Pilih subunsur
d) Kegiatan
Masukan kegiatan
e) Bukti Penugasan
Masukan bukti penugasan
f) Unggah Bukti Penugasan
File yang diunggah harus berupa pdf (.pdf) dengan size maksimal 1 mb
g) SKS Beban Kerja
Masukan SKS Beban Kerja
h) Masa Penugasan
Masukan masa penugasan
i) Bukti Dokumen
Masukan bukti dokumen
j) Masa Penugasan
Masukan masa penugasan
k) Unggah Bukti Dokumen
File yang diunggah harus berupa pdf (.pdf) dengan size maksimal 1 mb
l) SKS Kinerja
Masukan SKS Kinerja
m) Rekomendasi
Pilih rekomendasi

Gambar 45 Form Input Kinerja Bidang Pengabdian

Setelah semua kolom terisi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyimpanan
data dengan cara mengklik tombol simpan

Gambar 46 Form Input Kinerja Bidang Pengabdian 2

Apabila data berhasil disimpan maka akan muncul pesan konfirmasi : Data berhasil
disimpan !

Gambar 47 Data Kinerja Bidang Pengabdian Berhasil Disimpan

Data yang ditambahkan muncul di grid kinerja bidang pengabdian .

Gambar 48 Kinerja Bidang Pengabdian Setelah ada penambahan data baru

Apabila ada data yang ingin diperbaiki maka klik tombol ubah

Gambar 49 Tombol Memperbaiki Data Kinerja Bidang Pengabdian

Maka akan tampil form kinerja bidang pengabdian, perbaikilah data yang sebelumnya
tidak benar. Langkah selanjutnya adalah melakukan penyimpanan data dengan cara
mengklik tombol simpan

Gambar 50 Memperbaiki Data Kinerja Bidang Pengabdian

Apabila data berhasil disimpan maka akan muncul pesan konfirmasi : Data berhasil
disimpan !

Gambar 51 Data Kinerja Bidang Pengabdian Berhasil Disimpan

Apabila ada data yang ingin dihapus maka klik tombol hapus, akan muncul pesan
konfirmasi bahwa apakah anda yakin data akan dihapus ? klik oke untuk menghapus data

Gambar 52 Hapus Data Kinerja Bidang Pengabdian

2.1.6

Kinerja Penunjang

Menu tab ini digunakan untuk mengelola beban kerja dosen di bidang kinerja penunjang .
Untuk memulainya klik tab kinerja penunjang

Gambar 53 Lihat Kinerja Penunjang

Klik tombol tambah untuk menambah kinerja penunjang seperti gambar 54 maka akan
tampil form tambah kinerja penunjang seperti pada gambar 55

Gambar 54 Tombol Tambah Kinerja Penunjang

Pada form kinerja penunjang yang harus diisi terdiri dari :
a) Id Penunjang
Akan terisi otomatis oleh aplikasi
Contoh PNJ-201901-0001
PNJ

: Inisial Penunjang

-

: Pemisah

201901

: 4 digit awal dari tahun dibuatnya PNJ (2019), 2 digit akhir dari
bulan dibuatnya PNJ (01)

-

: Pemisah

0001

: No urut

b) No BKD
Akan terisi otomatis oleh aplikasi berdasarkan referensi
c) Subunsur
Pilih subunsur
d) Kegiatan
Masukan kegiatan
e) Bukti Penugasan
Masukan bukti penugasan
f) Unggah Bukti Penugasan
File yang diunggah harus berupa pdf (.pdf) dengan size maksimal 1 mb
g) SKS Beban Kerja
Masukan SKS Beban Kerja
h) Masa Penugasan
Masukan masa penugasan
i) Bukti Dokumen
Masukan bukti dokumen
j) Masa Penugasan
Masukan masa penugasan
k) Unggah Bukti Dokumen
File yang diunggah harus berupa pdf (.pdf) dengan size maksimal 1 mb
l) SKS Kinerja
Masukan SKS Kinerja
m) Rekomendasi
Pilih rekomendasi

Gambar 55 Form Input Kinerja Penunjang

Setelah semua kolom terisi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyimpanan
data dengan cara mengklik tombol simpan

Gambar 56 Form Input Kinerja Penunjang 2

Apabila data berhasil disimpan maka akan muncul pesan konfirmasi : Data berhasil
disimpan !

Gambar 57 Data Kinerja Penunjang Berhasil Disimpan

Data yang ditambahkan muncul di grid kinerja penunjang .

Gambar 58 Kinerja Penunjang Setelah ada penambahan data baru

Apabila ada data yang ingin diperbaiki maka klik tombol ubah

Gambar 59 Tombol Memperbaiki Data Kinerja Penunjang

Maka akan tampil form kinerja penunjang, perbaikilah data yang sebelumnya tidak benar.
Langkah selanjutnya adalah melakukan penyimpanan data dengan cara mengklik tombol
simpan

Gambar 60 Memperbaiki Data Kinerja Penunjang

Apabila data berhasil disimpan maka akan muncul pesan konfirmasi : Data berhasil
disimpan !

Gambar 61 Data Kinerja Penunjang Berhasil Disimpan

Apabila ada data yang ingin dihapus maka klik tombol hapus, akan muncul pesan
konfirmasi bahwa apakah anda yakin data akan dihapus ? klik oke untuk menghapus data

Gambar 62 Hapus Data Kinerja Bidang Pengabdian

2.2 Menu Laporan
Menu ini digunakan untuk mengelola laporan beban kerja dosen dan menampilkan data
dalam bentuk PDF serta dapat di download dan dicetak. Data yang ditampilkan dalam menu
laporan merupakan hasil inputan data beban kerja dosen. Dalam laporan terdiri dari tiga
laporan yaitu : Laporan Rencana Beban Kerja Dosen, Laporan Kinerja Dosen dan Laporan
Kesimpulan. Klik menu laporan untuk memulai laporan.

Gambar 63 Form Laporan

2.2.1

Menu Laporan Rencana Beban Kerja Dosen

Pada form laporan yang harus diisi terdiri dari :
a) Laporan
Pilih Laporan Rencana Beban Kerja Dosen
b) Semester
Pilih Semester Ganjil atau Genap
c) Tahun Akademik
Pilih tahun akademik

Gambar 64 Form Laporan Rencana Beban Kerja Dosen

Setelah semua kolom terisi, maka langkah selanjutnya adalah dengan cara mengklik
tombol cetak. Maka akan tampil data rencana beban kerja dosen

Gambar 65 Cetak Laporan Rencana Beban Kerja Dosen

Gambar 66 Cetak Laporan Rencana Beban Kerja Dosen 2

2.2.2

Menu Laporan Kinerja Dosen

Pada form laporan yang harus diisi terdiri dari :
a) Laporan
Pilih Laporan Kinerja Dosen
b) Semester
Pilih Semester Ganjil atau Genap
c) Tahun Akademik
Pilih tahun akademik

Gambar 67 Form Laporan Kinerja Dosen

Setelah semua kolom terisi, maka langkah selanjutnya adalah dengan cara mengklik
tombol cetak. Maka akan tampil data kinerja dosen

Gambar 68 Cetak Laporan Kinerja Dosen

Gambar 69 Cetak Laporan Kinerja Dosen 2

Gambar 70 Cetak Laporan Kinerja Dosen 3

Gambar 71 Cetak Laporan Kinerja Dosen 4

2.2.3

Menu Laporan Kesimpulan

Pada form laporan yang harus diisi terdiri dari :
a) Laporan
Pilih Laporan Kesimpulan
b) Semester
Pilih Semester Ganjil atau Genap
c) Tahun Akademik
Pilih tahun akademik

Gambar 72 Form Laporan Kesimpulan

Setelah semua kolom terisi, maka langkah selanjutnya adalah dengan cara mengklik
tombol cetak. Maka akan tampil data kesimpulan

Gambar 73 Cetak Laporan Kesimpulan
3. Mengakhiri Aplikasi
Klik menu Logout untuk keluar dari aplikasi beban kerja dosen

SELESAI

