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Mengecek Profil Diri dan Ijazah di Dikti bagi Mahasiswa dan Alumni Kampus, serta CPNS, P3K
dan ASN
Akhir akhir ini, kita sering mendengar adanya kampus ilegal dan mahasiswa bodong, untuk
memastikannya silakan cek data profil dan ijazah anda, dan pastikan bahwa data profil dan ijazah anda
adalah benar-benar di keluarkan oleh kampus yang ada di indonesia
Yang lebih penting lagi adalah mulai tahun 2018, CPNS online menjadikan data DIKTI sebagai
acuan Data Registrasi Peserta, yang hasilnya Bagi yang data profil pendidikannya di dikti tidak
ditemukan menyebabkan gagal nya pemberkasan
Mengecek data profil diri dan ijazah di DIKTI sangat penting karena :
1. Memastikan bahwa anda adalah benar-banar mahasiswa/alumni kampus di indonesia dan data
anda terdata dengan baik
2. Memastikan bahwa Ijazah anda benar-benar dikeluarkan oleh kampus yang ada di indonesia
3. Memastikan bahwa anda berkesempatan mengakses program kemenristekdikti seperti
beasiswa dan sebagainya
4. Memastikan bahwa anda bisa ikut penjaringan CPNS online untuk menjadi ASN
5. Memastikan bahwa anda bisa ikut penjaringan P3K online
Cara pertama, mengecek di laman Forlap, untuk mahasiswa dan alumni
1. Pertama, silakan menuju link berikut : https://forlap.ristekdikti.go.id/ tampilan nya
sebagaimana gambar berikut.

2. Kemudian klik tombol "Pencarian Data" lalu "Profil Mahasiswa", sebagaimana diperlihatkan
gambar berikut.

3. Hasilnya sebagaimana gambar di bawah. Silakan isi sesuai kolom nya. (catatan : khusus
kolom Perguruan Tinggi dan Program Studi, data isian otomatis muncul sesuai key yang di
tulis, dan yang muncul hanya Perguruan Tinggi dan Program Studi yang terdata di Dikti).

a. Perguruan Tinggi : 0905009 Politeknik Baubau (contoh).Jika nama kampus anda tidak
terdata di daftar, segera menghubungi pihak kampus anda untuk mengkonfirmasi. Sebab,
kampus yang tidak terdata di sini kemungkinan besar adalah kampus Ilegal, tidak berijin,
tidak terakreditasialias Abal-abal atau Bodong
b. Program Studi : Rekam Medis dan Informasi Kesehatan D3 (contoh). Jika nama program
studi anda tidak terdata di daftar, segera menghubungi pihak kampus anda untuk
mengkonfirmasi. Sebab, program studi yang tidak terdata di sini kemungkinan besar adalah
program studi Ilegal, tidak berijin, tidak berakreditasi alias Abal-abal atau Bodong.
c. Kata Kunci : Iman (contoh).
(catatan : Bisa menggunakan Nama atau NIM secara sempurna atau sebagiannya saja)
d. Pengaman : 36 (silahkan jumlahkan angka yang muncul)
4. Setelah selesai, silakan klik tombol "Cari Mahasiswa", hasilnya sebagaimana gambar berikut :

5. Silakan cek data yang anda cari. jika tidak menemukan data yang anda cari, segera
menghubungi kampus anda untuk konfirmasi perbaikan data, karena kemungkinan data anda
tidak terlapor dengan baik ke dikti, atau bisa jadi anda adalah mahasiswa ilegal di kampus
tersebut.

6. Jika data yang anda cari di temukan, silakan klik di bagian data Nama Mahasiswa. Hasilnya
adalah data detail mahasiswa yaitu Profil Mahasiswa, Riwayat Status Kuliah dan Riwayat
Studi, sebagaimana gambar berikut :

7. Jika data anda yang di tampilkan ada kesalahan, silakan segera menghubungi kampus anda
untuk melakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
8. Pastikan anda mengecek data profil anda minimal 1 (satu) kali dalam 6 bulan jika anda masih
ber status mahasiswa untuk mengontrol pelaporan data anda oleh kampus anda.

Cara Kedua, mengecek di laman PDDikti, untuk mahasiswa dan alumni
1. Pertama, silakan menuju link berikut : https://pddikti.ristekdikti.go.id/ tampilan nya
sebagaimana gambar berikut.

2. Lalu klik tombol "[Pencarian Advanced]", hasilnya sebagaimana gambar berikut.

3. Lalu klik kolom "- Pilihan Kategori -" lalu klik pilihan "Data Mahasiswa", sebagaimana gambar
berikut.

4. Hasilnya sebagaimana gambar di bawah. Silakan isi data sesuai kolom yang tersedia. (catatan :
khusus kolom Perguruan Tinggi dan Program Studi, data isian otomatis muncul sesuai key
yang di tulis, dan yang muncul hanya Perguruan Tinggi dan Program Studi yang terdata di Dikti).

a. Kolom NIM dan Nama,
hanya
di
isi
salah
satunya
saja,
bisa
menggunakan nama atau nim secara sempurna atau sebagiannya saja
b. Perguruan Tinggi : Politeknik Baubau (contoh). Jika nama kampus anda tidak terdata di
daftar, segera menghubungi pihak kampus anda untuk mengkonfirmasi. Sebab, kampus yang
tidak terdata di sini kemungkinan besar adalah kampus Ilegal, tidak berijin, tidak
terakreditasi alias Bodong
c. Program Studi : Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (contoh). Jika nama program studi
anda tidak terdata di daftar, segera menghubungi pihak kampus anda untuk mengkonfirmasi.
Sebab, program studi yang tidak terdata di sini kemungkinan besar adalah program
studi Ilegal, tidak berijin, tidak berakreditasi alias Bodong.
5. Setelah selesai, silakan klik tombol "Search", hasilnya sebagaimana gambar berikut.

6. Silakan cek data yang anda cari. jika tidak menemukan data yang anda cari, segera
menghubungi kampus anda untuk konfirmasi perbaikan data, karena kemungkinan data anda
tidak terlapor dengan baik ke dikti, atau bisa jadi anda adalah mahasiswa ilegal di kampus
tersebut.

7. Jika data yang anda cari di temukan, silakan klik di bagian data Nama Mahasiswa. Hasilnya
adalah data detail mahasiswa yaitu Profil Mahasiswa, Riwayat Status Kuliah dan Riwayat
Studi, sebagaimana gambar berikut

8. Jika data anda yang di tampilkan ada kesalahan, silakan segera menghubungi kampus anda
untuk melakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
9. Pastikan anda mengecek data profil anda minimal 1 (satu) kali dalam 6 bulan jika anda masih
ber status mahasiswa untuk mengontrol pelaporan data anda oleh kampus anda.

