PANDUAN SISTEM INFORMASI
BKD ONLINE
(UNTUK DOSEN)

LLDIKTI WILAYAH I SUMATERA UTARA
(061) 8214878
info@kopertis1sumut.or.id

2019

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT sehingga Panduan Sistem Informasi BKD
ONLINE ini dapat disusun dengan baik. Pedoman ini dapat digunakan oleh dosen yang hendak mengisi
rencana dan laporan Beban Kerja Dosen secara online.Tim mengucapkan terimakasih kepada semua pihak
yang terkait. Semoga seluruh pihak yang terkait dengan pengembangan sistem informasi ini dapat
memanfaatkannya dengan baik.

Medan, 28 Maret 2019

Tim Penyusun.
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PENDAHULUAN
Untuk masuk ke dalam sistem informasi BKD ONLINE, kita bisa menuju ke alamat :
https://lldikti1.ristekdikti.go.id/bkd/ atau juga bisa melalui website LLDIKTI1 seperti gambar berikut :

Setelah itu, maka kita akan diarahkan ke login BKD ONLINE. Untuk login, kita memakai username : NIDN
dan password : 123456.

Setelah berhasil masuk maka tampilan awalnya akan seperti berikut :
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Untuk pertama kalinya, maka akan tampil 3 menu diatas: Beranda, Identitas, dan Ganti Password.

Kemudian, hal pertama yang harus diisi khusus untuk Dosen DPK ialah sertifikasi dosen (lihat form pada
gambar diatas). Adapun untuk Dosen selain DPK, untuk pengisian sertifikasi dosen melalui aplikasi SIMPEG
KEU.
Setelah berhasil mengisi sertifikasi dosen, maka langkah selanjutnya ialah mengisi identitas.

1.

MENU IDENTITAS
Menu identitas digunakan untuk mengisi identitas laporan beban kerja dosen dengan tahun

akademik yang akan dilaporkan.
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Dalam pengisian ini ada beberapa field yang semuanya wajib untuk diisi :
1. Jenis Serdos : Penggolongan Serdos Pembayaran Lanjutan atau Pembayaran Pertama
2. Tahun Akademik: Periode LKD yang akan dilaporkan.
3. Semester : Semester LKD yang akan dilaporkan.
4. No. Rek : Nomor Rekening Dosen. Untuk pengisian ini, silahkan anda mengecek kembali,
jangan sampai ada yang salah.
5. Nama Pemilik Rek : Nama pemilik rekening dosen. Nama yang tertera harus sesuai
dengan scan rekening yang akan dilampirkan.
6. Scan Rek: Berupa file scan rekening. Ukuran maks. 1 MB.
7. Status : Pilihan untuk Dosen Biasa, Dosen Tugas Tambahan dan lainnya.
8. No. KTP : Nomor KTP Dosen
9. Scan KTP : Berupa file scan KTP. Ukuran maks. 1 MB.
10. Bidang Ilmu : Memilih bidang ilmu yang sesuai, jika tidak ada, maka pilih bidang ilmu
lain yang belum tercantum.
11. Asesor 1 : Pilih asesor 1. Jika nama asesor tidak ditemukan, maka nama asesor bisa
dituliskan di field nya.
12. Asesor 2 : Pilih asesor 2.
13. NIRA : Mengisi masing masing nira asesornya. Jika asesor terdapat pada daftar asesor,
maka nira otomatis terisi.
14. Rektor, Fakultas, Dekan, Prodi, Ka. Prodi: Isi sesuai dengan keadaan masing-masing.
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Setelah terisi semua, maka klik tombol Simpan. Jika berhasil maka akan muncul notifikasi berhasil,
dan anda bisa mengisi kinerja serta mencetak laporan nya di menu samping.

2. MENU KINERJA
Menu Kinerja terletak di menu samping :

Untuk menambah kinerja silahkan klik Tambah Kinerja.

Maka akan muncul modal untuk menambahkan kinerja, pilih jenis kinerja

Setelah itu akan muncul form pengisian kinerja dosen. Untuk form pengisian kinerja dosen hampir sama
dengan
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aplikasi

BKD

versi

desktop.

Untuk file-file lampiran, ukuran maksimal file nya ialah 2 MB. Setelah selesai maka klik simpan. Lama nya
penyimpanan tergantung banyaknya dan besarnya file lampiran. Jika berhasil maka akan tampak seperti
berikut :

Untuk kinerja selanjutnya, anda bisa mengisi seperti contoh sebelumnya.
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3. MENU KEWAJIBAN KHUSUS
Menu ini digunakan untuk mengisi kewajiban khusus professor/guru besar.

Pengisian nya hampir sama dengan pengisian kinerja dosen. Dan untuk form pengisian sesuai dengan
aplikasi BKD versi desktop.
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Setelah itu klik tombol Simpan. Jika berhasil maka akan seperti berikut :

4. MENU LAPORAN
Menu laporan digunakan untuk mencetak seluruh lampiran yang di persyaratkan untuk
dilaporkan, dengan urutan : Surat Pengantar Rektor (dibuat sendiri), Surat Rencana Beban Kerja Dosen,
Surat Laporan Kinerja Dosen, Surat Kesimpulan Kinerja Dosen, Surat Pernyataan.

Untuk mencetak tiap-tiap lampirannya, silahkan klik tab yang diberi kotak merah diatas. Lalu klik tombol
Print.
Berikut contoh jika berhasil print RBKD nya.
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Silahkan untuk menge-print seluruh berkas yang diperlukan, mulai nomor 1-4. Setelah ini maka berkas
bisa ditandatangani. Setelah berkas selesai semua ditanda tangani, maka lampiran-lampiran tersebut di
scan dan disatukan menjadi satu file berekstensi .pdf, dengan ukuran maks. 2 MB.
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Pilih file scan yang telah dijadikan satu seluruh lampiran-lampirannya. Setelah itu klik tombol Upload &
Laporkan.
Jika berhasil maka akan berubah notifikasi bahwa telah berhasil upload file.

5. Laporan Kewajiban Khusus
Untuk mencetak laporannya silahkan klik tab Kewajiban khusus di Menu Laporan.

Untuk upload laporan kewajiban khusus, sama seperti laporan LKD.
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6. Ganti Password
Menu ini digunakan untuk mengganti password pengguna. Silahkan masukkan password baru di field yang
disediakan, setelah itu klik tombol Simpan Password Baru.

Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi berhasil di kanan atas.

CATATAN PENTING :
1. Demi keamanan akun anda, ubah segera password default anda. Jangan gunakan password
yang mudah ditebak seperti deretan angka, nama panggilan, atau nama lengkap.
2. Bagi Dosen DPK, sebelum mengisi identitas, isilah sertifikasi dosen terlebih dahulu.
3. Untuk lampiran-lampiran file, ukuran file maks 2 MB.
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END
TERIMA KASIH
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