
CARA MENCARI DATA MAHASISWA 

1. Buka situs forlap.ristekdikti.go.id 

2. Setelah terbuka, klik menu “Pencarian Data” > klik “Profil Mhs” seperti gambar di bawah ini 

 

 
 

3. Setelah masuk ke menu Profil Mhs, Anda harus mengisi form sesuai data yang ingin Anda 

cari. 

 Perguruan Tinggi : ketikkan nama perguruan tinggi yang ingin Anda cari profil 

mahasiswanya. 

 Program Studi : setelah memilik perguruan tinggi, biasanya akan muncul pilihan 

jurusan. Pilih sesuai kebutuhan Anda 

 Kata Kunci : pada kolom ini di isi dengan nama mahasiswa atau NIM. 

 Pengaman : hitung hasil penjumlahan yang tertera di layar 

 

4. Setelah selesai klik Cari Mahasiswa 

5. Jika data yang Anda masukan benar, maka akan muncul hasil penelusurannya seperti ini 

 

Klik Nama Mahasiswa untuk 

melihat Profil Mahasiswa 



6. Sekarang, klik nama mahasiswa untuk melihat Profil Mahasiswa, Riwayat Status Kuliah dan 

Riwayat Studinya seperti di bawah ini 

 

JIka terdapat kesalahan dalam penulisan nama segera menghubungi bagian BAAK dengan 

melampirkan : 

 Scan Ijazah asli terakhir 

 Scan KTP asli 

 Scan KTM 

 Scan Akta kelahiran 

 Scan kartu keluarga 

 Scan surat pernyataan dari Pimpinan PTS 

 

JIka terdapat kesalahan dalam penulisan NIM segera menghubungi bagian BAAK dengan 

melampirkan : 

 Scan Ijazah asli terakhir 

 Scan transkrip asli  

 Scan KHS dari awal semester sampai lulus (bagi yang sudah lulus) 

 Scan KTP Asli 

 Scan KTM asli 

 Scan Akta kelahiran 

 Scan kartu keluarga  

 Surat penyataan dari Pimpinan PTS   

  



 

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA  

  

Yang bertanda tangan di bawah ini :  

  

Nama       : _______________________________________________________  

NIM 

Program Studi        

: _______________________________________________________  

: _______________________________________________________ 

Tempat/tanggal lahir  : _______________________________________________________  

Alamat      : _______________________________________________________  

        : _______________________________________________________  

Nomor telepon/HP   : _______________________________________________________  

E-mail       : _______________________________________________________  

  

   

Dengan ini menyatakan bahwa:  

  

1. Data isian pada forlap Dikti adalah sesuai dengan data pada dokumen yang saya miliki.  

2. Data dan seluruh dokumen yang saya gunakan untuk memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa di 

Politeknik Indonusa Surakarta adalah benar.  

3. Ijazah yang saya lampirkan diperoleh dengan cara yang benar dan di terbitkan oleh institusi yang 

mendapat izin dari instansi yang berwenang.  

4. Bila dikemudian hari diketahui bahwa dokumen/ijazah yang saya gunakan palsu/berasal dari 

institusi yang tidak mendapatkan izin dari instansi yang berwenang maka saya bersedia untuk 

diberhentikan menjadi mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta, dan apabila sudah lulus, saya 

bersedia gelar sarjana dan ijazah atas nama saya dicabut dan dinyatakan tidak sah dan dikembalikan 

kepada Politeknik Indonusa Surakarta.  

5. Saya tidak akan menuntut untuk pengembalian biaya yang telah saya keluarkan atas pemberlakuan 

butir no. 4 oleh Politeknik Indonusa Surakata kepada saya.  

6. Saya tidak akan menuntut atas pemberlakuan butir no. 4 oleh Politeknik Indonusa Surakarta kepada 

saya.  

  

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun 

juga, dan saya bersedia dituntut di  Pengadilan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan 

saya ini tidak benar.  

   

 ________________,__________________  

Materai 6000  

   

__________________________________  

NIM_______________________________  

 

 

NB : 

1. Surat pernyataan ini dikumpulkan paling lambat tanggal 29 Juli 2017 ke PA masing – masing 

2. PA secara kolektif mengumpulkan surat pernyataan ini ke BAAK paling lambat 1 Agustus 2017 


