1. Login ke laman http://evaluasi.dikti.go.id dengan user id
& password yang dimiliki oleh masing-masing PTS dan klik
pada menu PT.
2. Klik pada menu Unduh (download) Data PEMUTAKHIRAN
(seperti lingkaran merah pada gambar dibawah ini) dan
lakukan pengecekan data Dosen yang wajib di-update
sesuai dengan “keadaan saat ini”.

Tampilan form untuk update data Dosen setelah klik pada menu Unduh
(download) Data PEMUTAKHIRAN seperti gambar dibawah ini :

3. Perhatikan pada kolom yang berwarna abu-abu (kolom 1
s/d kolom 10 wajib di-update melalui web dengan masuk
pada menu PT dan klik pada menu Perawatan Data Master
Dosen seperti gambar dibawah ini).

3.1 ketikkan nama dosen minimal 3 karakter/huruf
pada kolom penelusuran data dosen untuk
melakukan update (perubahan) data dosen;
Diisi dengan format tahun terlebih dahulu
kemudian bulan dan tanggal kelahiran.
Contoh tgl lahir dosen 29 Juli 2011, maka
harus diisi 20110729
Diisi sesuai bidang ilmu pendidikan
terakhir dari dosen bersangkutan,
dengan cara klik pada tulisan
Lihat/Set Rumpun Ilmu, kemudian
pilih rumpun ilmu dengan cara klik
pada tanda [+] disamping nama
rumpun ilmu maka kode dan nama
Bidang Keilmuan akan terisi secara
otomatis pada kolom disamping.

lanjutan form perubahan Data Master Dosen :
Diisi berdasarkan tanggal
SK
Pengangkatan dosen bersangkutan

3.2 Lengkapi form diatas secara keseluruhan sesuai
dengan data “kejadian saat ini”;
3.3 Apabila form diatas telah selesai diinput, simpanlah
perubahan data tersebut untuk memperbaharui
tampilan pada form/borang Pemutakhiran Data
Dosen;
3.4 Ulangi langkah 3.1 s/d langkah 3.3 untuk seluruh
dosen hingga tidak lagi terdapat kolom berwarna
abu-abu pada kolom 1 s/d kolom 10;
4. Apabila data-data yang telah terisi dan tampil pada
form/borang Pemutakhiran Data Dosen (khususnya pada
kolom 1 s/d kolom 10) telah valid sesuai dengan “kejadian
saat ini” maka form/borang pada laman Unduh (Downlad)
Data PEMUTAKHIRAN dapat disimpan dengan cara klik
pada menu Simpan Dalam Excel

5. Buka dan Cetak (Print) File yang telah disimpan dalam
bentuk file excel tadi untuk diisi dengan tulisan tangan
yang jelas guna melengkapi data pada kolom 11 s/d
kolom 13 .

• Lampirkan bukti-bukti fisik dosen bersangkutan berupa :
- Fotokopi SK Pengangkatan Dosen
- Fotokopi KTP yang masih berlaku
- Fotokopi Ijazah (bagi dosen dengan status Dosen Tetap)
- Fotokopi Surat Keterangan Lolos Butuh (bagi dosen
yang pindah homebase antar PT)
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Pimpinan PT
atau Pejabat terkait. (bagi dosen yang telah almarhum)
6. Jilid rapi (hasil cetakan borang Pemutakhiran Data &
lampiran bukti fisik dosen) yang telah disahkan oleh
Pimpinan Perguruan Tinggi.
• Hasil pemutakhiran kemudian diserahkan ke Kopertis dan
akan dijadikan bahan verifikasi dan validasi dengan Tim
Pemutakhiran Data Diktendik secara langsung (tatap
muka) dengan penanggung jawab data dosen masingmasing Perguruan Tinggi.

Peserta selain membawa berkas-berkas seperti
disebutkan diatas, wajib juga membawa laptop,
modem USB, User Id & Password masing-masing
Perguruan Tinggi.

