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A. Mahasiswa
1. Untuk mengakses sistem SKPI, mahasiswa dapat login melalui SIMAK unsil
(simak.unsil.ac.id).
2. Bagi mahasiswa yang bersatus ‘LULUS’ di SIMAK, maka pengisian SKPI dilakukan
melalui aplikasi pendafatan wisuda dengan cara login ke SIMAK. Apabila berhasil,
maka akan diarahkan langsung ke aplikasi pendaftaran wisuda. Klik tombol SKPI yang
berada di sebelah kanan atas.

3. Jika sudah berhasil , silahkan langsung menuju ke Langkah 5.

4. Setelah berhasil login ke SIMAK, Klik Menu Mahasiswa -> SKPI. Mahasiswa
akan arahkan secara otomatis untuk masuk ke sistem SKPI.

Halaman Beranda Mahasiswa.
5. Klik menu Capaian dan Pretasi.
6. Halaman Capaian Pembelajaran akan diisi oleh operator sesuai dengan data
yang didapatkan dari program studi.
7. Klik tab pretasi dan penghargaan,

8. Klik tombol Tambah untuk mengisikan data. Silahkan diisi data prestasi dan
penghargaan yang berupa aktivitas mahasiswa, prestasi serta penghargaan
yang diterima. Selain itu program-program yang diikuti dalam rangka
mengembangkan soft skill mahasiswa dapat diisikan kedalam sistem ini.
Semua data yang diinputkan harus disertai dengan melampirkan dokumen
bukti dalam bentuk file scan PDF yang nantiny akan diverifikasi oleh dosen
wali.

2. Dosen Wali
Dosen wali mempunyai tugas untuk memverifikasi data prestasi dan penghargaan yang
diinputkan oleh mahasiswa, kemudian mencetak SKPI dan menyerahkan ke Jurusan/Fakultas
untuk dilakukan pengesahan.
Dosen wali dapat mengakses sistem SKIP dengan cara login melalui SIMAK Unsil, kemudian klik
menu Dosen -> SKPI.

Halaman beranda Dosen Wali.

Klik tombol mahasiswa untuk melihat daftar mahasiswa dosen tersebut.

Dalam daftar mahasiswa tersebut terdapat data capaian pembelajaran yang diisikan
oleh operator sesuai dengan data dari program studi dan prestasi serta penghargaan
yang diisi oleh mahasiswa.
Dosen wali memverifikasi data prestasi dan penghargaan mahasiswa dengan cara klik
tombol proses dan lakukan verifikasi data tersebut. Data prestasi dan penghargaan
dapat berupa aktivitas mahasiswa, prestasi serta penghargaan yang diterima. Selain
itu program-program yang diikuti dalam rangka mengembangkan soft skill mahasiswa
dapat diisikan kedalam sistem ini. Semua data yang diinputkan harus disertai dengan
melampirkan dokumen bukti dalam bentuk file scan PDF.

Klik tombol setuju jika setuju dan sebaliknya. Apabila ingin cetak SKPI, silakan
kembali ke halaman mahasiswa lalu cari mahasiswa yang dituju, klik tombol PRINT.
SKPI dapat dicetak apabila status mahasiswa sudah ‘LULUS’.

File pdf SKPI yang sudah digenerate.

