
Panduan BOT KPRS Universitas Budi Luhur (versi 1.0.rev-1) 
 

PANDUAN PENGISIAN KPRS VIA TELEGRAM 

1. Install applikasi Telegram melalui PlayStore atau AppStore.   

(Khusus yang belum menginstall Telegram) 

                

Gambar 1 - Telegram (PlayStore)    Gambar 2 - Telegram (AppStore) 

2. Setelah selesai melakukan installasi aplikasi Telegram, Anda diharuskan 

membuat akun Telegram dengan cara membuka aplikasi dan memasukan 

nomer handphone Anda (Khusus yang belum mempunya akun Telegram) 

3. Cari BOT resmi untuk pengisian KPRS di bagian pencarian user dengan kata 

kunci @Kprs_bot atau menggunakan hyperlink melalui browser dengan 

mengetik https://t.me/Kprs_bot 

4. Setelah Anda menemukan BOT pengisian KPRS lalu pilih BOT tersebut. 

5. Masuk ke BOT KPRS_Budiluhur dan klik tombol /start yang ada di bagian bawah 

Telegram (lihat Gambar 3). 

https://t.me/Kprs_bot
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                 Gambar 3 – Tombol start Telegram 

6. Setelah Anda menekan tombol start, Maka ID Telegram Anda akan muncul 

(lihat Gambar 4). 

 

               Gambar 4 – Perintah /start 
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7. Bila ID Telegram Anda belum pernah didaftarkan melalui 

https://idtelegram.budiluhur.ac.id/, silakan didaftarkan terlebih dahulu. 

Login menggunakan username serta password webstudent Anda.  

Masukan ID Telegram serta Nomor Handphone Anda melalui halaman Entri 

ID Telegram (Seperti pada Gambar 5). 

 

 

    Gambar 5 - Pendaftaran ID Telegram 

8. Jika pernah mendaftarkan, pastikan ID Telegram Anda sesuai dengan yang 

muncul di aplikasi Telegram. Jika ID Telegram Anda tidak sama antara di 

aplikasi Telegram dengan halaman Web Entri ID Telegram, segera lakukan 

update. ID Telegram Anda dapat berubah, bila tidak menggunakan aplikasi 

Telegram cukup lama. 

9. Saat ini terdapat 9 perintah dari layanan BOT KPRS yaitu :  

a. myid – Untuk menampilkan ID Telegram anda 

b. kprs – Memilih kelompok 

c. matakuliah – Menampilkan daftar matakuliah yang Anda ambil di 

semester ini 

d. pemutakhiran – Memeriksa pemutakhiran data  

e. jadwalkprs – Menampilkan jadwal pengisian KPRS sesuai Fakultas 

f. pembayaran – Menampilkan jumlah pembayaran uang SKS Anda 

g. status – Menampilkan pesan yang belum diproses 

h. batal – Membatalkan pesan sebelumnya 

i. help – menampilkan menu bantuan 

 

10. Cara pengisian kelompok : 

https://idtelegram.budiluhur.ac.id/
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a. Format pengisian kelompok:  

kprs <kode matkul-1>–<kelompok-1>;<kode matkul-n>–<kelompok-n> 

b. Contoh : 

kprs KS001-AF;KP344-AD;UM016-AC;MM106-AC;IF068-AA 

11. Untuk jumlah kode matkul dan kelompok disesuaikan dengan jumlah mata 

kuliah yang akan anda isi pada saat pengisian KPRS. 

12. Kode Matkul harus sesuai dengan pada waktu pengisian KRS. 

13. Setelah Anda kirim pesan ke BOT KPRS silakan tunggu beberapa saat untuk 

menerima balasan dari Server kami. 

14.  Bila pesan yang Anda kirim belum mendapat balasan dari Server kami, maka 

Anda tidak boleh mengirim pesan berikutnya. Pesan berikutnya akan kami 

abaikan. Anda hanya boleh mengirim pesan lagi, bila pesan sebelumnya sudah 

dibalas. Jika Anda ingin mengirim pesan lagi, maka pesan sebelumnya (yang 

belum diproses) harus dibatalkan dengan mengetik perintah batal. 

15. Untuk permasalahan lainnya hubungi Direktorat Teknologi Informasi via 

chat Telegram pada hari dan jam kerja : https://t.me/helpdesk_dti 

(@helpdesk_dti) 


