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DEFINISI DAN PENGERTIAN 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 dari ijazah dan bukan transkrip akademik.
• SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya
mendapatkan pengakuan.
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MANFAAT SKPI UNTUK LULUSAN
• 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 negri
dibandingkan dengan membaca transkrip
• Merupakan penjelasan yang objektif mengenai prestasi dan kompetensi
pemegangnya
• Meningkatkan kelayakan kerja ( employability) terlepas dari kekakuan jenis
dan jenjang program studi.
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DATA DAN INFORMASI DI SKPI
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
J.
k.

logo perguruan tinggi;
nama perguruan tinggi;
nomor keputusan pendirian PT
nama program studi;
nama lengkap pemilik skpi;
tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
nomor pokok mahasiswa
tanggal, bulan, tahun masuk dan
kelulusan;
nomor seri ijazah;
gelar yang diberikan beserta
singkatannya;
Jenis pendidikan

l. program

pendidikan (diploma, sarjana
terapan, magister terapan, doktor
terapan, sarjana, magister, doktor, profesi,
atau spesialis);
m. capaian pembelajaran lulusan sesuai
KKNI secara naratif;
n. level KKNI
o. persyaratan penerimaan
p. bahasa pengantar kuliah
q. sistem penilaian
r. lama studi
s. jenis dan program pendidikan tinggi
lanjutan;
t. skema tentang sistem pendidikan tinggi.
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Tanda tangan
• Penandatangan SKPI yang diterbitkan oleh perguruan tinggi
berbentuk:
• a. Universitas /Institut dilakukan oleh Dekan terkait;
• b. Sekolah Tinggi dilakukan oleh pemimpin unit pengelola
Program Studi terkait;
• c. Akademi/Politeknik dilakukan oleh pemimpin unit
pengelola Program Studi terkait;
• d. Akademi Komunitas dilakukan oleh Direktur
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Catatan
• SKPI dikeluarkan oleh institusi pendidikan tinggi yang berwenang
mengeluarkan ijazah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
• SKPI hanya diterbitkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dari
suatu program studi secara resmi oleh Perguruan Tinggi.
• SKPI diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
• SKPI yang asli diterbitkan mengunakan kertas khusus
(barcode/hallogram security paper) berlogo Perguruan Tinggi, yang
diterbitkan secara khusus oleh Perguruan Tinggi
• Penerima SKPI dicantumkan dalam situs resmi Perguruan Tinggi
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• Buka: prodibaru.dikti.go.id
• Download
• KKNI dan contoh
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