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Kenapa Mahasiswa Perlu Memasukkan
Data Prestasi dan Kegiatan Kemahasiswaan ke SI PRESTASI?

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 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI) yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh
masyarakat umum. Untuk mahasiswa, SKPI merupakan dokumen yang sangat
bermanfaat dalam menunjukkan
1. Kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan dan sikap/moral kepada
pengguna di dalam maupun luar negeri (dibandingkan transkrip),
2. Prestasi dan kompetensi secara obyektif serta
3. Tingkat kelayakan kerja terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang studi.
Dengan demikian, prestasi kemahasiswaan merupakan salah satu substansi pokok
pada SKPI. Untuk itu, Lembaga Kemahasiswaan ITB mengembangkan platform
online Sistem Informasi (SI) Prestasi. Platform ini memfasilitasi pengumpulan data
prestasi dan kegiatan kemahasiswaan dengan kategori
• Penghargaan,
• Workshop/Seminar/Keahlian dan
• Organisasi/Kepanitiaan
sebagai sumber data untuk SKPI.
Proses data prestasi dan kegiatan kemahasiswaan sebagai berikut
1. Mahasiswa menginput data prestasi dan kegiatan kemahasiswaan ke SI
PRESTASI yang dapat diakses di laman http://kemahasiswaan.itb.ac.id.
2. Data prestasi dan kegiatan kemahasiswaan diverifikasi oleh admin program
studi atau fakultas/sekolah masing-masing.

3. Data yang telah diverifikasi digunakan oleh Direktorat Pendidikan ITB sebagai
sumber data untuk SKPI.
4. SKPI dicetak oleh Program Studi, ditandatangani oleh dekan
Fakultas/Sekolah masing-masing lalu dibagikan kepada wisudawan saat
wisuda.
Selain sebagai sumber data SKPI, data prestasi dan kegiatan kemahasiswaan yang
telah terverifikasi pada SI PRESTASI juga digunakan untuk
• Usulan data dari Lembaga Kemahasiswaan ITB kepada Humas ITB untuk
dimasukkan ke buku wisuda ITB setiap periode yang bersesuaian.
• Buku Emas Prestasi Kemahasiswa ITB (diterbitkan setiap tahun).
• Pemeringkatan perguruan tinggi yang dilakukan oleh Kemenristekdikti
Republik Indonesia.
Lembaga Kemahasiswaan ITB sangat menyarankan supaya seluruh mahasiswa ITB
bersegera meng-input data prestasi dan kegiatan kemahasiswaan mereka ke SI
PRESTASI.
Make your achievements counted!!
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Langkah-langkah Memasukan
Data Prestasi dan Kegiatan Kemahasiswaan
ke Sistem Informasi Prestasi
1. Masuk ke laman http://kemahasiswaan.itb.ac.id.
2. Lalu klik Login yang berada di kanan atas.

3. Anda akan diminta untuk memasukkan akun ITB Network Account (INA) atau
AI3 (jika lupa username dan password-nya, segera hubungi Comlabs ITB).
Selanjutnya, klik Sign In.

4. Anda akan memasuki dashboard akun. Untuk memasukkan prestasi, klik
Prestasi Mahasiswa yang berada di sebelah kiri atas.

5. Ada tiga macam jenis prestasi yang bisa di-input ke sistem, yaitu Penghargaan,
Workshop/Seminar/Keahlian atau Organisasi/Kepanitiaan.
6. Sebagai contoh, akan ditunjukkan cara menambahkan prestasi berjenis
Penghargaan (cara memasukkan data untuk jenis prestasi lainnya sama saja).
Klik Penghargaan, akan muncul laman Data Penghargaan. Laman tersebut
kosong karena belum pernah diisi sebelumnya. Klik Tambah Penghargaan untuk
memasukkan prestasi.

7. Isi data-data yang diminta pada laman tersebut dengan lengkap.
a) Contoh input prestasi Penghargaan secara Tim.

Input NIM
Anggota Tim

b) Contoh input prestasi Penghargaan secara Individu.

Catatan:
• Untuk data Ekuivalensi, diisi juara ke berapa jika prestasi termasuk dalam
jenis kejuaraan, atau diisi nama posisi jika dalam organisasi atau
kepanitiaan. Data ini wajib diisi karena akan digunakan sebagai penilaian
oleh sistem.

• Untuk file Bukti, mohon lampirkan file sertifikat atau surat pernyataan
dari lembaga bersangkutan dalam format PDF.
• Untuk file Foto Kegiatan, mohon lampirkan bukti foto kegiatan dalam
format JPEG.
8. Jika prestasi yang Anda masukkan berhasil terinput ke sistem, akan muncul
pemberitahuan SUKSES (statusnya belum disetujui). Anda bisa melihat kembali
detail yang tadi dimasukkan, meng-edit, hingga menghapus prestasi yang telah
dimasukkan.
9. Pengisian data Selesai. Silahkan menunggu hingga prestasi tersebut disetujui
(oleh verifikator di program studi atau fakultas/sekolah masing-masing).
10.Ulangi langkah-langkah di atas jika ingin memasukkan prestasi lain.

