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Yth. Pimpinan PTS
di lingkungan Kopertis Wilayah VIII
Bersama surat ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal yang berkaitan
kaitan dengan pelaporan
PDDikti Feeder :
1. Berkenaan dengan amanah undang undang No. 12 Tahun 2012 bahwa setiap Perguruan
Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tingginya
serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 61 Tahun 2016
yang menegaskan bahwa pelaporan data tersebut dilakukan selambat lambatnya dua
bulan sejak perkuliahan dimulai untuk pelaporan rencana studi dan dua bulan sejak
perkuliahan berakhir
ir untuk pelaporan hasil studi;
2. Bagi perguruan tinggi yang mengalami gagal sinkronisasi atau belum menyampaikan
pelaporan data semester 2016/2
2016/ dan semester sebelumnya secara lengkap (tanda merah),
agar segera melaporkan data dengan mengirimkan permohonan buka periode pelaporan
dan penuhi persyaratannya;
persyaratannya
3. Batas akhir pelaporan data semester
semest 2017/1 adalah pada tanggal 30 April 2018.
2018 Harap
semua PTS melakukan sinkronisasi sebelum tanggal tersebut. Setelah batas akhir
tersebut maka pelaporan pada semester 2017/1 akan ditutup
tutup dan tidak akan tampil pada
aplikasi PDDikti Feeder Perguruan Tinggi;
4. Setiap data yang telah dilaporkan harap diriviu kelengkapan dan kesesuaiannya pada
lampiran yang dapat diunduh pada laman www.kopertis8.org.
www.kopertis8.org. Data tersebut diambil pada
tanggal 12 Maret 2018 dengan status mahasiswa terdiri atas status Aktif, Cuti, dan
Double Degree;
5. Jika data yang ditampilkan pada lampiran tersebut belum menggambarkan keadaan data
pada perguruan tinggi saudara, maka segera melakukan pemutakhiran data melalui
aplikasi PDDIKTI Feeder.
6. Fitur baru pada Patch Feeder 2.1 harap diisi datanya dengan
dengan lengkap dimulai pada
pelaporan 2017/1 karena akan digunakan untuk pemeringkatan Perguruan Tinggi.
7. Informasi lebih lanjut mengenai Feeder PDDikti dapat ditanyakan melalui aplikasi
SIGAP pada laman https://sigap.pddikti.ristekdikti.go.id/
Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.
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