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Pendahuluan
Salah satu Langkah strategis dalam mengantisipasi pengakuan kualifikasi ketenagakerjaan 

dan Pendidikan, pemerintah Indonesia telah menyusun Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
(KKNI) dalam bentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 dan kemudian 
diperkuat oleh UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

Dasar Hukum:
• UU No. 12 Tahun 2012: Tentang Pendidikan Tinggi 
• Permendikbud No. 49 Tahun 2014: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
• Permendikbud No. 81 Tahun 2014: Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi 

Pendidikan Tinggi
Mengkaji Pendidikan antar negara, maka diperlukan Kerangka Kualifikasi Nasional yang 

levelnya dideskripsikan dalam bentuk suatu capaian pemberlajaran (learning outcomes) yang 
berhasil diperoleh peserta didik dari suatu program Pendidikan. Perbedaan durasi studi telah 
menyebabkan kesulitan dalam saling pengakuan dan dalam melakukan program kerja sama 
bergelar. Untuk itu deskripsi capaian pembelajaran yang dituangan dalam suatu Surat Keterangan 
Pendamping Ijazah (SKPI) menjadi sangat penting sebagai metode atau alat berkomunikasi 
antar kualifikasi. SKPI juga menjelaskan pengalaman pembelajaran nonformal dan informal yang 
diperoleh selama kuliah. SKPI perlu diberikan bersamaan dengan pemberian ijazah dan transkrip 
dan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI
1. Ijasah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang 

Pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

2. Transkrip Akademik adalah dokumen yang berisi semua mata kuliah yang telah ditempuh 
dan lulus, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai 
dengan semester akhir dan indeks prestasi

3. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi 
tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan Pendidikan bergelar. 

Definisi SKPI
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau Diploma Supplement adalah surat 

pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian 
akademik atau kualifikasi dari lulusan Pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan 
dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang 
KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. 
SKPI bukan pengganti ijazah dan bukan transkrip akademik. SKPI juga bukan media yang secara 
otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan. 



Manfaat SKPI
• Untuk Lulusan

1. Merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan 
pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak 
pengguna di dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip;

2. Merupakan penjelasan yang objektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya; dan

3. Menguraikan pengalaman pembelajaran non formal, mapun informal yang belum 
tercakup dalam transkrip akademik

4. Meningkatkan kelayakan kerja (employability) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang 
program studi. 

• Untuk institusi Pendidikan tinggi
1. Menyediakan penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan, yang lebih mudah dimengerti 

oleh masyarakat dibandingkan dengan membaca transkrip;

2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian 
pembelajaran suatu program yang transparan. Pada jangka menengah dan Panjang, hal 
ini akan meningkatkan “trust” dari pihak lain dan sustainability dari institusi;

3. Menyatakan bahwa institusi Pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang 
diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri 
melalui qualification framework masing-masing negara;

4. Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi Pendidikan yang dikeluarkan pada konteks 
Pendidikan yang berbeda-beda. 

Substansi Pokok SKPI
SKPI akan menjabarkan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagaimana 

diamanahkan oleh Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi. SKL merupakan Capapaian Pembelajaran Minimum (CPM) lulusan. 

Capaian Pembelajaran menurut Peraturan Presiden no 8 Tahun 2012 tentang KKNI adalah 
kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, 
dan akumulasi pengalaman kerja. Uraian tersebut memuat uraian outcome dari semua proses 
Pendidikan baik formal, non formal, mapun informal, yaitu suatu proses internalisasi dan akumulasi 
empat parameter utama yaitu: (a) Ilmu pengetahuan (science), atau pengetahuan (knowledge) 
dan pengetahuan praktis (know-how), (b) keterampilan (skill), (c) afeksi (affection) dan (d) 
kompetensi kerja (competency). 



Pengisian SKPI Lulusan FMIPA UI:

Mahasiswa mengisi borang SKPI: 

https://tinyurl.com/SKPI-DS

Mahasiswa mengunduh form SKPI dan mengisi 
kegiatan pada Lembar SKPI bagian 3B. Aktivitas 

dan Prestasi dan Penghargaan pada kedua 
bagian Bahasa Indonesia dan Inggris.

Mahasiswa mengunggah Lembar SKPI yang 
telah diisikan pada Borang SKPI yang sama pada 

tautan berikut dengan bukti kegiatan. 

Verifikasi oleh Fakultas. 

Penerbitan SKPI  



Daftar Kegiatan dan Dokumen Bukti Sebagai Bahan Pembuatan SKPI: 

No Kegiatan Bukti

1
Perolehan lomba karya tulis ilmiah/kreativitas/inovatif/
pemikiran kritis/popular/entrepreneurship/bisnis plan

Sert/SK

2
Mengikuti kegiatan forum ilmiah (seminar, lokakarya, 
workshop, pameran, summer school, winter school, short 
course, dll)

Sert/SK

3 Menghasilkan temuan inovasi yang dipatenkan Sert/SK/SP

4
Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam 
majalah ilmiah

Sert/SK/Bukti Publikasi dan link 
jurnal 

5
Menghasilkan karya populer yang diterbitkan di surat 
kabar/majalah/media lainnya

Sert/SK/Bukti Publikasi dan link 
jurnal

6
Panitia forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, 
pameran, dll)

Sert/SK

7
Perolehan prestasi dalam kegiatan minat dan bakat 
(olahraga, seni, dan kerohanian)

Sert/SK

8
Mengikuti kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa di Universitas 
(olaharaga, seni, dan kerohanian)

Sert/SK/SP

9 Menjadi pelatih/pembimbing kegiatan minat dan bakat Sert/SK/SP

10
Melaksanakan aktivitas pembinaan khusus berkaitan 
dengan minat dan bakat

Sert/SK/SP

11 Menghasilkan karya seni dan dipamerkan Sert/SK/SP

12 Mengelola kewirausahaan Sert/SK/SP

13 Mengikuti kegiatan kepedulian sosial Sert/SK/SP/Dok

14
Mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa (Senat, BEM, 
Himpunan, Unit Kegiatan Mahasiswa)

Sert/SK/SP

15 Pengabdian Kepada Masyarakat Sert/SK

16 Mengikuti course terkait perkuliahan di luar kurikulum Sert

17 Sebagai anggota Organisasi Profesi Sert/SK/ST/Kartu anggota

Keterangan: 

SK : Surat Keputusan/Keterangan  
ST         : Surat Tugas
Sert      : Sertfikat 
Dok      : Dokumentasi (foto)     
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