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RINGKASAN APLIKASI (APPLICATION SUMMARY ) 
Aplikasi Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)  merupakan aplikasi yang dibangun untuk membuat Surat Keterangan Pendamping Ijazah 

(SKPI) yang terintegrasi dengan Aplikasi Transkrip Akademik Kemahasiswaan (TAK) serta membutuhkan inputan justifikasi untuk  mahasiswa 

yang akan diberikan oleh Kaprodi fakultas terkait. Aplikasi ini akan memfasilitasi mahasiswa untuk memilih nilai TAK yang dianggap terbaik dan 

akan dicetak di surat keterangan pendamping ijazah. 

 

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini diterbitkan oleh Universitas Telkom berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) serta Peraturan Menteri yang mengatur penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat 

Keterangan Pendamping Ijazah Pendidikan Tinggi, sebagai dokumen capaian pembelajaran untuk menyatakan kemampuan kerja, penguasaan 

pengetahuan dan sikap moral pemegangnya. 

 

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini terdiri dari 5 komponen yaitu : 

1. Identitas diri pemegang SKPI  

2. Penyelenggara program 

3. Keterampilan umum dan keterampilan khusus 

4. Daftar sertifikasi, penghargaan dan aktivitas kemahasiswaan (Komponen yang diisikan oleh mahasiswa) 

5. Rekomendasi posisi dalam pekerjaan 

 

  



LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN APLIKASI 

Sebelum menjalankan aplikasi, pastikan komputer Anda telah terhubung dengan internet. Selanjutnya, ikuti langkah-langkah berikut di bawah ini:  
 
1. Pilih Recommended Browser sesuai dengan browser yang Anda miliki :  ( Firefox 3.6+, Google Chrome 5+, Opera 10.6+, Internet Explorer 9)  

2. Isikan alamat URL i-Gracias (http://igracias.telkomuniversity.ac.id) pada kolom isian “URL Address” di browser Anda.  

3. Login menggunakan akun igracias anda. 

4. Plilih menu SKPI pada sisi kiria halaman awal dan pilih submenu “Persetujuan” 

  



Pada menu ini Bagian Kemahasiswaan dan Language Center dapat mengelola persetujuan daftar pengajuan TAK terbaik untuk SKPI mahasiswa. Persetujuan 

dapat dilakukan secara individual atau kolektif. Dibawah ini merupakan halaman persetujuan untuk Bagian Kemahasiswaan dan Language Center. 
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Keterangan: 

1. Filter untuk menampilkan mahasiswa 

berdasarkan program studi 

2. a. Setujui: Tombol ini digunakan 

untuk melakukan approval kolektif 

(lebih dari satu mahasiswa) 

b. Download: Tombol ini digunakan 

untuk eksport data pengajuan 

mahasiswa kedalam bentuk excel 

c. Upload: Tombol ini digunakan 

untuk import data pengajuan 

mahasiswa kedalam sistem sebagai 

bentuk approval pengajuan TAK 

Terbaik 

d. Reset: Tombol ini digunakan untuk 

me-reset pengajuan TAK Terbaik 

mahasiswa secara kolektif (lebih dari 

satu mahasiswa) 

3. Checklist box ini digunakan untuk 

memilih pengajuan TAK Terbaik 

mahasiswa yang akan di approve/di 

reset   

4. Tombol ini digunakan untuk melihat 

pengajuan TAK Terbaik dan approval 

pengajuan 


