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Verifikasi Pengajuan Akun Tracer Study
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PT mengajukan akun

Tim TS pusat melakukan
verifikasi dan 

mengirimkan email utk
verifikasi

PT melakukan
verifikasi email

LLDIKTI melakukan
verifikasi ajuan

PTS bisa login

https://tracerstudy.kemdikbud.go.id/

8 Nov 2022



Catatan

Penting: 

Pengajuan & 

Verifikasi

Akun TS

PT belum mengajukan
akun, 

masih berusaha login dg 
akun TS lama

https://tracerstudy.kemdikbud.go.id/

Akun PT lama 
tidak bisa
digunakan

PT harus
mengajukan
akun baru



Lupa password 
yang diajukan

Data yang diajukan tidak
sesuaiData yang diajukan

tidak sesuai

Nama/ alamat email/ ho HP/ 
jabatan tidak sama dengan

surat permohonan

Rekap ajuan PT

Surat permohonan PT



File PDF terlalu besar

Tidak mengecek
email masuk

Convert file PDF max 
500KB

PT tidak mengecek adanya
email balasan dari sistem TS

PT harus klik tombol
Verifikasi Email



Format surat
permohonan tidak
sesuai template

Buat sesuai template

Template Surat permohonan PT

Ajuan Surat permohonan PT 
tidak sesuai template



PT baru/ubah
bentuk

Data mahasiswa dan PT 
dipadankan ke laman PDDIKTI

Bagi PT ubah bentuk/PT baru
yang belum meluluskan mhs di 

bentuk PT baru, dapat
mengajukan akun pada bentuk
PT lama pada waktu mahasiswa

lulus
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Melakukan verifikasi

Rekap ajuan PT

Surat permohonan PT
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Hasil verifikasi

PT harus mengajukan akun baru:

• alamat email yang berbeda dengan
yang diajukan sebelumnya

• Data pengelola TS yang diinputkan
pada laman registrasi TS, harus
sesuai dengan yang ada dalam

surat permohonan akun

Permohonan akun TS hanya untuk
pengelola TS di PT, tidak untuk alumni



Director

You can simply impress your 

audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations.

Content Here

https://sistem.lldikti6.id/view/

Pengisian Data TS di Sistem LLDIKTI 6

Unit TS Pengelola
TS



Unit TS Nama unit pengelola TS
contoh: Pusat Karir dan Lulusan

Jumlah pengelola/orang dalam unit pengelola TS
contoh: 5 (tuliskan angka tanpa satuan)

Nomor SK penetapan rektor/ ketua/ direktur unit 
pengelola TS

contoh: 111/TS/LVI/2020

Sudah atau Belum
Akun TS yang dimaksud adl akun di system TS 2.0 -> PT 

mengajukan ulang menggunakan email pengelola

Dalam menjaring data lulusan, metode apa yang 
digunakan: online (punya form/sistem sendiri, dll), 

manual (telp mhs by phone, diminta isi ketika legalisir, 
dll), atau online & manual (blended)

Bila online diisi link system yg digunakan
Contoh: https://career.centre.univmerahputih.ac.id/

Bila manual bisa diisi keterangan

Setelah diisi semua, klik Simpan
Unggah file SK Unit Pengelola TS yang berlaku

Keterangan proses pengelolaan TS/collect data, contoh: 
menelpon mhs, sosialisasi Ketika wisuda, dsb.

https://career.centre.univmerahputih.ac.id/


Pengelola TS

Klik untuk menambahkan nama/anggola unit TS

Nama pengelola/anggota unit TS, Contoh: Novia Fitriana

Jabatan dari nama pengelola/anggota unit TS yang telah diinput, Contoh: Ketua

No HP yang aktif dan bisa dihubungi, dan terkoneksi dengan aplikasi Whatsapp

Alamat email aktif, diutamakan yang terdaftar di akun TS (bila diajukan akun)

Nomor surat tugas yang diinputkan di laman TS (bila ada) atau surat/SK penugasan
sebagai pengelola TS

Tanggal surat tugas yang diinputkan di laman TS (bila ada) atau tanggal surat/SK 
penugasan sebagai pengelola TS

Tanggal mulai pengelola ditugaskan

Tanggal selesaipengelola ditugaskanKlik simpan



Pengelola TS

Upload file Sk penugasan pengelola TS

Tambahkan nama anggota lain pengelola TS

Membentuk WAG untuk pengelola TS



P e l a p o r a n T r a c e r S t u d y

Lulusan tahun 2021

Pelaporan data TS tetap dibuka sepanjang
tahun

Diharapkan unggah data TS tidak hanya
sampai tanggal 18 Nov 2022, tapi sampai

semua lulusan Th 2021 dilaporkan
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- Terima Kasih -


