
PKKMB  TAHUN 2022
 

PDDIkti 

Oleh : 
Repi Justian, S.Sn., M.Sn 



PDDIKTI
Apa itu PDDikti?
Pangkalan Data Pendidikan 
Tinggi (PDDikti) merupakan 
kumpulan data penyelenggaraan 
pendidikan tinggi seluruh 
perguruan tinggi yang 
terintegrasi secara nasional.
PDDikti menjadi salah satu 
instrumen pelaksanaan 
penjaminan mutu.

PDDIKTI





Tujuan dan Fungsi PDDikti
Tujuan PDDikti dalam mengumpulkan 
fakta mengenai penyelenggaraan 
pendidikan tinggi akan dimanfaatkan 
untuk pembangunan pendidikan tinggi. 
Sedangkan cakupan kerja dan 
kewenangan PDDikti adalah pengelolaan 
data pendidikan tinggi tingkat nasional.



Fungsi PDDikti
PDDikti memiliki fungsi sebagai sumber informasi 
bagi: 
Lembaga akreditasi, untuk melakukan 

akreditasi program studi dan perguruan 
tinggi.

Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, 
perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan 
evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi 
program studi dan perguruan tinggi.

Masyarakat, untuk mengetahui kinerja program 
studi dan perguruan tinggi.



Begitu sakralnya data PDDikti, Sebuah 
kampus akan dianggap ilegal jika profilnya 
tidak terdatakan di PDDikti. Begitupun jika 
kampusnya ternyata terdatakan tapi ada 
beberapa program studi yang sedang 
dibuka ternyata tidak ditemukan profilnya 
di PDDikti maka program studi tersebut 
juga dianggap progam studi Ilegal. 



Demikian juga halnya, jika ada alumni dari 
suatu program studi di suatu perguruan 
tinggi ternyata tidak terdatakan profil 
kuliahnya di PDDikti maka bisa dipastikan 
dia tidak akan lolos penjaringan CPNS 
diseluruh Instansi Pemerintah karena data 
CPNS hari ini dan selanjutnya menjadikan 
data PDDikti sebagai data utama seleksi 
pemberkasan CPNS. Jika Instansi non-
pemerintah (swasta) juga menerapkan hal 
yang demikian, bisa dipastikan yang 
bersangkutan tidak akan bisa lolos saat 
melamar diberbagai instansi.



Isi dari data yang dapat diketahui di laman 
PDDikti. 

1. Data Kampus apa saja diseluruh 
Indonesia, jika terdata PDDikti maka bisa di 
askes data yang tersedia.

2. Nama mahasiswa aktif dan alumni dari 
kampus mana saja di seluruh Indonesia, 
beserta aktifitas perkuliahannya.

3. Nama dosen beserta data singkat dari 
kampus mana saja di seluruh Indonesia.



Website pddikti ?
https://pddikti.kemdikbud.go.id/
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