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Alur Penyetaraan Ijazah Luar Negeri
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Persyaratan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri

1
• Ijazah Asli

2
• Transkrip Akademik Asli

3
• Ijazah Asli Jenjang Pendidikan Sebelumnya

4
• Foto Formal berlatar belakang warna merah maksimal 1 mb

5
• Passport dan Visa selama masa studi
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Ketentuan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri

1. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dapat meminta Dokumen Tambahan kepada
Pengusul, berupa:
a. Informasi Program Studi (Katalog) yang ditempuh dapat berupa dokumen, tautan, atau

tangkapan layar
b. Tugas Akhir berupa halaman sampul, abstrak, kesimpulan, dan daftar pustaka
c. Publikasi yang dimuat pada jurnal internasional untuk program Doktor
d. Bukti Mukim/Bukti Perjalanan
e. Surat Sponsor bagi Penerima Beasiswa
f. Surat Tugas Belajar bagi Aparatur Sipil Negara
g. CDGDC, CHSI, atau CSCSE bagi lulusan Perguruan Tinggi Tiongkok
h. Kronologi pembelajaran (logbook) bagi program riset atau daring
i. Dokumen Kerjasama (MoU) untuk Perguruan Tinggi yang melaksanakan program joint

degree atau double degree
2. Penyetaraan Ijazah Luar Negeri mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
3. Penulisan Program Studi dan Gelar menggunakan penulisan yang tertera pada Ijazah
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Ketentuan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri (Lanjutan)

4. Apabila terjadi kesalahan pengisian data oleh pengusul, SK tidak dapat dicetak ulang,
melainkan diganti dengan Surat Keterangan Pengganti SK

5. Proses usulan dapat dihentikan apabila dokumen tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh
pengusul atau pengusul telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

6. Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri yang telah ditandatangani secara elektronik
dikirimkan melalui email yang terdaftar pada laman penyetaran ijazah atau dapat diunduh
melalui laman penyetaran ijazah

7. Permohonan Informasi, Pertanyaan, Kritik, dan Saran dapat disampaikan ke ULT Dikti Hotline
(021)-126 atau melalui Media Sosial Ditjen Diktiristek

8. Seluruh proses usulan penyetaraan ijazah dan konversi nilai ipk lulusan perguruan tinggi luar
negeri tidak dipungut biaya
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Konversi Nilai IPK

1
• Transkrip Akademik dalam Bahasa Inggris atau Indonesia Asli

2
• Referensi Sistem Penilaian (Grading System)

3
• Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah jika sudah melakukan

penyetaraan ijazah luar negeri

“Apabila konversi nilai IPK dilakukan bersama dengan penyetaraan ijazah maka hasil
konversi nilai IPK akan dicantumkan pada SK penyetaraan ijazah luar negeri”

Persyaratan:



1. SK tidak dicetak, pengusul unduh PDF dan cetak SK sendiri
2. Verifikasi keaslian Dokumen secara elektronik
3. Mulai Oktober 2020
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FAQ (Frequently Asked Question)

1. Bagaimana jika perguruan tinggi dan/atau program studi tidak terdaftar pada laman
penyetaraan ijazah luar negeri?
Pengusul dapat mengusulkan nama Perguruan Tinggi dan nama Program Studi secara
daring melalui laman penyetaraan dengan melampirkan bukti akreditasi atau bukti
pengakuan dari Pemerintah negara setempat. Bukti akreditasi atau pengakuan dari
Pemerintah negara setempat dapat diganti dengan Surat Keterangan dari Perwakilan RI 
atau Kedutaan Besar ditempat anda studi yang menerangkan bahwa Perguruan Tinggi dan 
Program Studi tersebut terakreditasi atau diakui oleh Pemerintah setempat. Bukti 
akreditasi dapat berupa Link (URL) atau screen capture website akreditasi dari negara 
tersebut.

2. Bagaimana jika dokumen tidak dalam Bahasa inggris atau Bahasa Indonesia?
untuk ijazah dan transkrip akademik wajib diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah
(sworn translator). Sedang untuk dokumen lainnya bisa diterjemahkan secara mandiri.
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FAQ (Frequently Asked Question)

3. Bagaimana jika passport – visa hilang atau telah ditarik oleh imigrasi?
pengusul dapat menggantinya dengan surat kehilangan dari polisi (bila hilang), surat
keterangan masa studi dari perguruan tinggi, dan surat keterangan masa tinggal dari
perwakilan RI.

4. Apakah program daring dapat disetarakan?
Untuk program daring (online), pengusul diwajibkan melampirkan seluruh persyaratan
dilengkapi dengan surat keterangan dari perguruan tinggi yang menerangkan bahwa
proses pembelajaran dilaksanakan secara daring, dan bukti interaksi atau komunikasi
dengan dosen selama proses pembelajaran.

5. Bagaimana jika di perguruan tinggi saya tidak mengenal grading system atau GPA?
Pengusul tidak perlu melakukan konversi nilai.
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FAQ (Frequently Asked Question)

6. Apa saja hal-hal yang dapat menghambat proses penyetaraan?
a) Dokumen yang dilampirkan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan,
b) Data yang diisi tidak sesuai dengan yang tertera pada ijazah dan transkrip akademik,
c) Tidak merespon permintaan dokumen atau penundaan,
d) Email yang didaftarkan tidak aktif atau terdapat salah ketik,
e) Usulan konversi IPK tidak dilanjutkan sampai selesai (masih berupa draf).

7. Dimana saya bisa melihat progres usulan penyetaraan?
Pengusul dapat melihat proges usulan penyetaraan ijazah luar negeri pada halaman
utama (dashboard) pada akun penyetaraan masing-masing. Pengusul juga dapat
melakukan follow up dengan menghubungi pusat panggilan ULT Dikti Hotline (021)-126 
atau melalui Media Sosial Ditjen Diktiristek.
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FAQ (Frequently Asked Question)

8. Bagaimana jika pengusul menginginkan peninjauan Kembali?
Ditjen Diktiristek memfasilitasi pengusul untuk mengajukan peninjauan Kembali apabila
pengusul tidak puas terhadap hasil kesetaraan jenjang. Permohonan peninjauan Kembali 
dapat disampaikan melalui laman penyetaraan ijazah luar negeri dengan melampirkan
surat permohonan dan dokumen-dokumen yang mendukung argumen. Apabila
peninjauan Kembali diterima maka SK penyetaraan ijazah sebelumnya akan dicabut dan 
diterbitkan SK baru. Apabila peninjauan Kembali ditolak maka akan diterbitkan surat
penolakan.



Terima Kasih
Education is the most powerful 
weapon which you can use to 
change the world 
(Nelson Mandela)
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