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Penyataraan Ijasah Luar Negeri terkait

Legalitas dan aspek hukum serta manfaat hasil penyetaraan



Harus…

Akurat dan Benar



PRINSIP



Penyetaraan

Ijasah Luar

Negeri

Tidak wajib01

02

03

04

Pelayanan

Tidak berbayar

Fully online05

Bukan

pemberian gelar

06 Transparan



THESIS

Ringkasan, halaman

pengesahan, daftar isi

dan daftar Pustaka 

thesis / disertasi bagi

yang by reserach

PASSPORT

Passport dan Visa yang 

berlaku selama studi

TRANSKRIP

Transkrip resmi dalam

bahasa Inggris atau

terjemahan dalam

bahasa Inggris jika

ditulis tidak dalam

bahasa Ingris

IJASAH

Ijasah resmi dalam

bahasa Inggris atau

terjemahannya dalam

bahasa Inggris jika

ijazah tidak dalam

bahasa Inggris

Dokumen Inti yang  

Diperlukan



1.Legalitas Perguruan Tinggi

2.Status akreditasi PS

3.Proses perkuliahan

4.Proses supervisi

5.Proses penelitian

6.Publikasi

7.Masa mukim

Apa yang dievaluasi ?



Bagaimana

dengan kualitas

lulusan ?

Dinilai oleh pengguna



KEMUDAHAN
• Proses penyetaraan sederhana

• Dapat dilakukan dimana saja (fully online)

• Dokumen yang diminta sudah minimalis (setiap
pengusul yang benar benar sekolah di luar negeri 
sudah dipastikan memiliki dokumen yang diminta)

• Fleksibel, jika dokumen tidak ada dapat diganti dengan
dokumen alternatif.  Contoh passport hilang dapat
diganti dengan surat keterangan kehilangan dari polisi, 
surat dari perwakilan RI, surat dari universitas dll)



• Proses transparan dan dapat ditracking

• Jika dokumen lengkap proses cepat

• Asas ketelitian dan kecermatan diterapkan untuk
menghindari upaya penyalahgunaan fasilitas
penyetaraan ijazah Luar Negeri

• Evaluasi dilakukan oleh tim penilai yang memahami
sistem dan proses pendidikan tempat ijazah dikeluarkan

• Dilakukan pemeriksaan berlapis agar hasil penyetaraan
sesuai dengan proses studi



Alur Penyetaraan

01

02

03

04Mengevaluasi kualitas PS, masa mukim, 

proses perkuliahan, penelitian, penulisan

thesis/disertasi dan publikasi

Membuat rekomendasi kesetaraan ijasah

Tim Penilai

Pemeriksaan keabsahan

dokumen yang disyaratkan.

Verifikator

SK akan diterbitkan jika

semua proses sudah dilalui

dan dinilai memadai.

Penerbitan SK

Pengecekan kembali

rekomendasi hasil kesetaraan

Tim Penilai.

Cek ulang

SEMUA PROSES DAPAT 
DITRACKING OLEH PENGUSUL



Bagaimana jika

ada keraguan ? • Tim verifikator dapat meminta
dokumen pendukung

• Tim penilai dapat meminta dokumen
pendukung (logbook, publikasi, 
status akreditasi PS dll)

• Pengusul akan mendapat notifikasi
dan diberi kesempatan untuk
melengkapi

• Proses berlanjut setelah pengusul
melengkapi dokumen



Penyempurnaan

• Penyederhanaan proses (contoh :  jalur cepat) 

• Penyederhanaan dokumen yang diminta

• Sesuai POB (utamanya lama proses penyetaraan)

• Sosialisasi secara rutin (perubahan, penjelasan
khusus mengapa untuk universitas tertentu diminta
dokumen tambahan (publikasi, logbook dan hasil
akreditasi program yang diambil)

• Penyempuranan laman penyetaraan

• Peningkatan peran Atdikbud



Ilmu ilmu umum

1. KEMDIKBUD-DIKTI

Ilmu Agama

Bahasa Arab

2. KEMENTERIAN AGAMA

Kesepakan Penyetaraan



Sebelum melanjutkan studi ….

Pastikan Perguruan Tinggi dan Program Studi yang dituju

legal dan bereputasi



Terima Kasih
BELMAWA


