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APA ITU APLIKASI PUSAT BAHASA? 

 

 

 

 

 

Secara umum, aplikasi ini memilliki fungsi : 

1. Admin Pusat Bahasa, mengelola setiap modul pendaftaran (tes bahasa, 

kursus bahasa, ESAP), nilai, pengaturan jadwal, dan laporan kegiatan. 

2. Mahasiswa dan peserta umum dapat mengakses Aplikasi Pusat Bahasa 

sesuai dengan kebutuhannya dan aturan yang berlaku. 

3. Admin Pusat Bahasa akan merespon aksi dari mahasiswa atau peserta 

umum baik dalam hal approve pendaftaran kegiatan bahasa, pemberian 

nilai, ataupun pencetakan sertifikat kegiatan bahasa. 

4. Mahasiswa dan peserta umum memiliki hak untuk mengetahui nilai 

maupun feedback dari Admin Pusat Bahasa  

 

 

 

 

 

  

 

 

Aplikasi Pusat Bahasa (Language Center 

Application) merupakan aplikasi yang dapat 

digunakan untuk memudahkan proses layanan 

bahasa di lingkungan civitas akademika 

Universitas Telkom. Layanan bahasa yang 

dikelola di lingkungan civitas akademika 

Universitas Telkom diantaranya layanan Tes 

Bahasa, Kursus Bahasa, dan ESAP. 

Fungsionalitas/fitur yang diakomodasi dalam 

aplikasi ini yaitu berpusat pada: 

1. Registrasi, bertujuan untuk mengelola 

pendaftaran peserta kegiatan bahasa 

seperti Tes Bahasa, Kursus Bahasa, dan 

ESAP; 

2. Nilai, mengelola nilai dari setiap 

peserta dan kegiatan yang diikuti oleh 

peserta; 

3. Dasboard Laporan Kegiatan, mengelola 

laporan kegiatan bahasa.  
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MEMULAI APLIKASI PUSAT BAHASA 

 

Sebelum menjalankan aplikasi pusat bahasa, pastikan computer telah terhubung dengan internet, selanjutnya ikuti langkah-langkah berikut ini : 

 

 Login untuk User Civitas Telkom University (Mahasiswa dan Pegawai) 

1. Pilih Recommended Browser   (Firefox 3.6+,Google Chrome 5+, Opera 10.6+, Internet Explorer 9) 

2. Isikan address  http://igracias.telkomuniversity.ac.id/ pada browser Anda 

3. Setelah itu tampil halaman login seperti gambar berikut ini : 

   

Gambar 1- 1 Tampilan Menu Login IGracias 

 

 

 

Gambar 1- 2 Tampilan Menu Aplikasi Pusat Bahasa 

Langkah - langkah Login ke Aplikasi Pusat Bahasa, yaitu:  

1. Isikan username dan password sesuai dengan username 

dan password yang sudah terdaftar (Gunakan Akun SSO).  

2. Pastikan username dan password benar, lalu tekan 

tombol Login.  

3. Setelah masuk, pilih menu. 

 

Pilihan Menu 

Aplikasi Pusat 
Bahasa  

 

http://igracias.telkomuniversity.ac.id/
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 Login untuk User di luar Civitas Telkom University (Peserta Umum) 

1. Pilih Recommended Browser   (Firefox 3.6+,Google Chrome 5+, Opera 10.6+, Internet Explorer 9) 

2. Isikan address  http://igracias.telkomuniversity.ac.id/lac.php pada browser Anda 

3. Setelah itu tampil halaman login seperti gambar berikut ini : 

4. Masukkan username dan password sesuai dengan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya 

 

 

Gambar 1- 3 Tampilan Halaman Login dan Pendaftaran Peserta Umum 

  

Tombol untuk 

pendaftaran 
peserta umum 

 

http://igracias.telkomuniversity.ac.id/


 

5 
 

MENU BERANDA PUSAT BAHASA 

Beranda Aplikasi Pusat Bahasa menampilkan berbagai informasi mengenai Pusat Bahasa Universitas Telkom seperti alur pendaftaran 

kegiatan bahasa, profil LaC, kontak, dan program yang ditawarkan oleh Pusat Bahasa (Tes Bahasa, Kursus Bahasa, dan program lainnya) 

  

Gambar 1- 4 Tampilan Beranda Aplikasi Pusat Bahasa 
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TEST BAHASA 

MENU PENDAFTARAN PROGRAM 

Pendaftaran Program merupakan salah satu fitur yang digunakan untuk melakukan pendaftaran kegiatan bahasa serta mengelola data 

peserta yang telah terdaftar. Menu Pendaftaran Program terdiri atas dua sub menu, yaitu: 

1. Pendaftaran, merupakan fitur yang dapat digunakan untuk mendaftarkan kegiatan bahasa. Fitur Pendaftaran menyediakan pendaftaran 

Tes Bahasa, Kursus Bahasa dan ESAP. 

2. Data Peserta, merupakan fitur yang dapat digunakan oleh untuk melihat data kegiatan bahasa yang telah mendaftar, cetak bukti 

pendaftaran peserta, dan edit data pendaftaran apabila data tersebut belum di approve oleh admin LaC. 

PENDAFTARAN TES BAHASA 

Pendaftaran tes bahasa dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Pilih Menu Pendaftaran Program Pendaftaran  Tes Bahasa 

2. Pilih tipe pendaftar. Setiap peserta dengan tipe yang sama bisa mendaftarkan peserta lain, tetepi tidak bisa melihat nilai peserta yang 

telah didaftarkannya. 

3. Masukan NIM/Nama Mahasiswa untuk tipe pendaftar Mahasiswa, NIP/Nama Dosen/Nama TPA untuk tipe pendaftar TPA dan Dosen, 

dan NIA/Nama Pendaftar untuk tipe pendaftar Umum. Pendaftar yang dapat melakukan pendaftaran yaitu mahasiswa, TPA dan dosen 

yang telah mengaktifkan Akun SS0 serta pendaftar umum yang telah terdaftar sebelumnya. 

4. Pilih Nim/Nama Mahasiswa atau NIP/Nama Dosen/Nama TPA atau NIA/Nama Pendaftar sesuai dengan data yang diinputkan. Sistem 

akan melakukan pemeriksaaan data peserta pada sistem, jika data tidak lengkap (contoh: peserta belum upload foto di IGracias) peserta 

tidak bisa melakukan pendaftaran ke tahap selanjutnya.  
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Gambar 1- 5 Tampilan Halaman Pendaftaran Tes Bahasa 

5. Isi form pendaftaran tes bahasa yang tersedia. Form pendaftaran terdiri atas tiga bagian, yaitu: 

Pilihan Tab 

Tes Bahasa 

atau Kursus 
Bahasa 

 

Button “Help” 

akan 

menampilkan tata 

cara pendaftaran 
tes bahasa 

Pilih peserta sesuai 

dengan data yang 
diinputkan 

Pilihan Tipe Pendaftar, 

terdiri atas Mahasiswa, 
Pegawai, Umum  
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Gambar 1- 6 Tampilan Form Pendaftaran Tes Bahasa 

a. Data Mahasiswa/Pegawai/Pendaftar Umum, akan menampilkan informasi mengenai pendaftar terdiri dari foto dan identitas 

peserta. Data Mahasiswa dan Pegawai akan diambil dari Data IGracias, sedangkan untuk pendaftar umum diambil dari data 

pendaftar yang sebelumnya telah didaftarkan.  

b. Data Tes Bahasa, terdiri atas pilihan untuk: 

- Tipe Tes, menampilkan jenis tes yang ditawarkan oleh LaC 

- Pilihan Layanan, terdiri atas layanan tes regular dan one day service untuk setiap tipe tes 

- Tanggal Tes, menampilkan tanggal tes bahasa yang tersedia untuk setiap tipe tes yang dipilih. Setiap tipe tes mempunyai tanggal 

tes yang berbeda. 

a 

b 

c 
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- Waktu Tes, menampilkan waktu tes bahasa yang tersedia untuk setiap tipe tes dan tanggal tes yang dipilih. Setiap tanggal tes 

mempunyai waktu tes yang berbed. 

- Ruang Tersedia, menampilkan ruangan yang tersedia untuk setiap tipe tes yang dipilih. Setiap ruang tes memiliki kuota, jika 

kuota ruangan penuh akan tampil notifikasi yang menerangkan kuota penuh ketika proses pendaftaran dilakukan. 

- Biaya Tes, akan menyesuaikan berdasarkan pilihan layanan tes 

- Status Pembayaran, terdiri atas status pembayaran lunas dan belum lunas. 

c. Pembayaran, terdiri atas pilihan untuk: 

- Total Biaya, menampilkan total biaya yang harus dibayarkan oleh peserta 

- Bukti Pembayaran, merupakan field yang dapat digunakan upload bukti pembayaran kegiatan bahasa. File yang dapat di upload 

yaitu jenis file dengan ekstensi .JPG 

6. Pilih tombol simpan untuk menyimpan data pendaftaran tes bahasa. 

EDIT DATA PENDAFTARAN TES BAHASA 

Edit data pendaftaran tes bahasa dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Pilih Menu Pendaftaran Program Data Peserta Peserta Tes Bahasa 

2. Pilih peserta yang akan diedit data pendaftaran tes bahasanya. Data yang bisa di edit yaitu data pendaftran yang belum di approve oleh 

admin LaC. 

3. Pilih aksi  pada data pendaftaran tes bahasa yang akan di edit. Tanda  pada status persetujuan menunjukan data pendaftaran tes 

bahasa belum di approve, sedangkan tanda  pada status persetujuan menunjukan data pendaftaran tes bahasa sudah di approve. 

Masukan informasi (data edit) pada form yang tersedia. Jika admin telah melakukan approve data pendaftaran tes bahasa, sistem akan 

mengirimkan notifikasi kepada peserta yang di approve. 

4. Pilih tombol simpan untuk menyimpan data pendaftaran tes bahasa. 
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 Gambar 1- 7 Tampilan Halaman Data Peserta Tes Bahasa 

Pilihan aksi  dapat digunakan untuk mencetak bukti pendaftaran tes bahasa. Pilihan aksi tersebut akan muncul jika admin telah melakukan 

approve pada data peserta tes bahasa. 

 

 

Gambar 1- 8 Tampilan Bukti Pendaftaran Tes Bahasa 

Status persetujuan 

menunjukan data 

yang sudah di 

setujui dan belum 
disetujui 

 

Pilihan aksi 

untuk edit 

data peserta 
tes bahasa 

 

Pilihan aksi 

untuk print 

bukti 
pendaftaran 
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MENU NILAI 

Nilai merupakan salah satu fitur yang digunakan untuk melihat nilai kegiatan bahasa yang telah dimasukan oleh admin LaC. Jika admin telah 

memasukan nilai, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada peserta tersebut. 
 

Cara melihat nilai tes bahasa dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Pilih Menu Nilai Nilai Tes Bahasa 

2. Isi filter tipe tes, pilihan layanan, tanggal tes, waktu tes dan ruang tes 

3. Pilih tombol unduh template nilai untuk mengunduh template default nilai 

4. Masukan nilai pada template nilai yang telah diunduh 

 

 

Gambar 1- 9 Tampilan Halaman Nilai Tes Bahasa 

  

Pilihan aksi 

untuk melihat 

detail nilai tes 
bahasa 
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KURSUS BAHASA 

MENU PENDAFTARAN PROGRAM 

 

Pendaftaran kursus bahasa dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Pilih Menu Pendaftaran Program Pendaftaran  Kursus Bahasa 

2. Pilih tipe pendaftar. Setiap peserta dengan tipe yang sama bisa mendaftarkan peserta lain 

3. Masukan NIM/Nama Mahasiswa untuk tipe pendaftar Mahasiswa, NIP/Nama Dosen/Nama TPA untuk tipe pendaftar TPA dan Dosen, 

dan NIA/Nama Pendaftar untuk tipe pendaftar Umum. Pendaftar yang dapat melakukan pendaftaran yaitu mahasiswa, TPA dan dosen 

yang telah mengaktifkan Akun SS0 serta pendaftar umum yang telah terdaftar sebelumnya. 

4. Pilih Nim/Nama Mahasiswa atau NIP/Nama Dosen/Nama TPA atau NIA/Nama Pendaftar sesuai dengan data yang diinputkan. Sistem 

akan melakukan pemeriksaaan data peserta pada sistem, jika data tidak lengkap (contoh: peserta belum upload foto di IGracias) peserta 

tidak bisa melakukan pendaftaran ke tahap selanjutnya.  

 

 

Gambar 1- 10 Tampilan Halaman Pendaftaran Kursus Bahasa 

5. Isi form pendaftaran kursus bahasa yang tersedia. Form pendaftaran terdiri atas tiga bagian, yaitu: 

Pilih peserta sesuai 

dengan data yang 
diinputkan 

Pilihan Tipe Pendaftar, 

terdiri atas Mahasiswa, 
Pegawai, Umum  

 



 

13 
 

 

 

Gambar 1- 6 Tampilan Form Pendaftaran Tes Bahasa 

a. Data Mahasiswa/Pegawai/Pendaftar Umum, akan menampilkan informasi mengenai pendaftar terdiri dari foto dan identitas 

peserta. Data Mahasiswa dan Pegawai akan diambil dari Data IGracias, sedangkan untuk pendaftar umum diambil dari data 

pendaftar yang sebelumnya telah didaftarkan.  

a 

b 

c 
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b. Data Kursus Bahasa, terdiri atas pilihan untuk: 

- Nama Kursus Bahasa, menampilkan daftar kursus bahasa yang ditawarkan oleh LaC 

- Level Kursus, terdiri atas level kursus bahasa untuk setiap kursus bahasa yang dipilih 

- Kelas Kursus, terdiri atas kelas kursus bahasa untuk setiap level kursus bahasa yang dipilih 

c. Pembayaran, terdiri atas pilihan untuk: 

- Total Biaya, menampilkan total biaya yang harus dibayarkan oleh peserta 

- Bukti Pembayaran, merupakan field yang dapat digunakan upload bukti pembayaran kegiatan bahasa. File yang dapat di upload 

yaitu jenis file dengan ekstensi .JPG 

6. Pilih tombol simpan untuk menyimpan data pendaftaran kursus bahasa. 

7. Setelah melakukan pendaftaran peserta diwajibkan untuk melakukan verifikasi pendaftaran dan setting jadwal kursus di Admin LaC 

dengan membawa bukti pembayaran. 

8. Peserta dapat melakukan print bukti pendaftaran dan jadwal kursus yang sebelumnya telah ditentukan pada halaman Data Peserta 

Kursus Bahasa  

 
 Print Bukti 

Pendaftaran 

 

Informasi 

Grup dan 

Jadwal 
Kursus 

 


