
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ketentuan Umum: 
 

1. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan surat yang menunjukkan 
identitas dan aktivitas mahasiswa yang terdiri dari : 

a) Informasi tentang identitas diri pemegang SKPI 
b) Informasi tentang identitas penyelenggara program 
c) Informasi tentang kualifikasi dan hasil yang dicapai 
d) Aktivitas prestasi dan penghargaan 

2. Aktivitas dan Prestasi (Penghargaan) yang tercantum di SKPI merupakan aktivitas 
selama menjadi mahasiswa STIE Putra Bangsa (Periode awal masuk s/d periode 
kelulusan).  

3. Mahasiswa meng-upload dokumen pendukung berupa sertifikat kejuaraan, piagam, 
surat keterangan, dsb (format PDF, Max 2 MB). 
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 Langkah 1  
 

Buka skpi.stieputrabangsa.ac.id  
Silahkan klik Log in SKPI  
 
 



 
 

Langkah 2 
Masukkan user nama dan password 
sesuai dengan SIAKAD. Lalu klik LOGIN 

 

 

Langkah 3 
 
1. Klik Kegiatan & Prestasi Mahasiswa 
2. Lalu klik Tambah Kegiatan. 
3. Terdapat empat pilihan kegiatan 

kemahasiswaan, silahkan pilih sesuai 
dengan aktivitas yang telah 
dilakukan selama menjadi 
mahasiswa (tidak perlu urut). 
 



 

Langkah 4   
 (contoh Pengisian) Kejuaran dan 
Penghargaan  
 
1. Isikan Nama Mahasiswa  
2. Silahkan isi nama penyelenggara dan 

nama kegiatan  
3.  Untuk tingkat kegiatan  

a) Internasional: diselenggarakan 
oleh penyelenggara internasional 
dan diikuti beberapa negara.  

b) Nasional : diselenggarakan oleh 
penyelenggara tingkat nasional 
dan diikuti beberapa daerah/ 
perguruan tinggi di Indonesia.  

c) Provinsi : diselenggaarkan oleh 
penyelenggara tingkat Jawa 
Tengah (Regional) dan diikuti 
oleh beberapa daerah/ 
perguruan tinggi di Jawa Tengah.  

d) Kabupaten : diselenggarkan oleh 
penyelenggara tingkat Kabupaten 
Kebumen dan diikuti oleh 
beberapa daerah/ perguruan 
tinggi di Kabupaten Kebumen  

e) Kabupaten : diselenggarkan oleh 
STIE Putra Bangsa (Internal) dan 
diikuti oleh mahaswa STIE Putra 
Bangsa.  

f) Upload Pendukung: silahkan 
upload file pendukung barupa 
ijazah/ piagam / sertifikat yang 
telah di scan MAX 2MB 

g) Lalu klik SIMPAN 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Langkah 5 
 (contoh Pengisian) Magang Industri 

 
1. Klik magang industri 
2. Klik tambah badan usaha 
Silahkan isikan perusahaan/ kantor 
tempat anda magang, selama 
menjadi mahasiswa STIE Putra 
Bangsa. 
3. Upload dokumen berupa bukti 
sertifikat atau surat keterangan/ 
surat keputusan dari 
perusahaan/organisasi yang 
bersangkutan. 
 

 

TERIMA KASIH 


