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Pilih menu “DUDI” pada 
halaman website. 

• Daftar akun terlebih dahulu, dengan cara
mengisi data Nama Lengkap, Email Aktif
dan password.

• Password boleh berbeda dengan email 
saat ini, silahkan buat password yang 
khusus digunakan untuk platform tracer 
study

• Klik “Daftar”



Kemudian akan muncul pemberi-
tahuan untuk memverifikasi email 
yang telah didaftarkan sebelum-
nya, silakan cek kotak masuk/ 
spam pada email tersebut. 

Apabila tidak ada pesan masuk
pada email yang sudah didaftarkan, 
silakan klik “Kirim Ulang” maka
email verifikasi akan dikirimkan
kembali.

Contoh pesan masukà



Setelah pesan masuk sudah diterima, 
selanjutnya adalah memverifikasi email 
tersebut dengan meng-klik “Verify Email 
Address”.

Apabila ditemukan kendala meng-klik tombol
“Verify Email Address”, gunakan cara kedua
yaitu menyalin URL yang telah disediakan, 
dan membukanya di halaman browser.

Jika sudah berhasil memverifikasi
email, maka akan otomatis
masuk ke halaman utama, 
kemudian pilih menu “DUDI”.



• Setelah klik menu “DUDI”, muncul
tampilan berikut.

• Klik tulisan “Sudah Memiliki
Akun?”, kemudian masukkan email
& password yang telah didaftarkan

• Kemudian klik “Log In”



Klik tombol “Mulai Survey” yang 
terdapat di bagian paling bawah
halaman

Setelah klik “Mulai Survey” 
akan masuk ke halaman
survei DUDI.



Akan ada 4 kategori yang harus diisi oleh DUDI, 
silakan diisi sesuai data sebenar-benarnya.



Data Umum DUDI
1. Jumlah karyawan
2. Kemitraan dengan SMK
3. Perekrutan lulusan SMK
4. Badan hukum perusahaan
5. Level Usaha

Kebutuhan Tenaga Kerja Baru
1. Jumlah kebutuhan tenaga kerja
2. Program keahlian tenaga kerja

lulusan SMK
3. Posisi/jabatan tenaga kerja baru 

lulusan SMK
4. Media pengumuman rekruitmen

tenaga kerja baru

Kualifikasi Tenaga Kerja yang 
dibutuhkan

Keterlibatan perusahaan dalam
bermitra dengan SMK
q Pengembangan dan penyelarasan

kurikulum
q Pembelajaran berbasis proyek
q Guru tamu dari dunia kerja
q Tempat PKL/Prakerin siswa
q Sertifikasi kompetensi guru
q Uji kompetensi keahlian (UKK) 

lulusan
q Pelatihan update teknologi bagi

guru (upskilling/reskilling)
q Pelaksanaan teaching factory
q Komitmen penyerapan lulusan

SMK
q Pemberian beasiswa bagi siswa

SMK
q Tempat magang guru/instruktur
q Pemberian bantuan sarana dan 

prasarana

Tingkat Kemampuan Lulusan SMK 
yang dibutuhkan
q Kemampuan menyampaikan ide 

dan solusi
q Berpikir analitis
q Kemampuan berinovasi
q Kemampuan memanfaatkan

teknologi (terbaru)
q Kemampuan berbahasa asing
q Kemampuan berkomunikasi
q Kemampuan memecahkan

masalah
q Sikap kepemimpinan
q Bahasa asing yang harus dikuasai
q Teknologi informasi yang dikuasai
q Kompetensi/keahlian yang 

dibutuhkan
q Kesesuaian bidang kerja yang 

dibutuhkan
q Keterlibatan perusahaan dalam

bermitra dengan SMK

Dokumen atau data yang perlu disiapkan DUDI untuk mengisi tracer study



Apabila data sudah lengkap
terisi, klik “Kirim”

• Setelah berhasil, akan
muncul pemberitahuan
bahwa pengisian profil dan 
kebutuhan tenaga kerja
sudah berhasil dilakukan.

• Selanjutnya, silahkan
tugaskan supervisor/staff 
untuk memberikan penilaian
bagi alumni yang bekerja di 
tempat anda dengan cara
klik tombol “Lanjutkan”



Apabila data sudah lengkap
terisi, klik “Kirim”

Berikut tampilan form evaluasi tenaga kerja
lulusan SMK.



Jika berhasil, maka nama dari
lulusan SMK yang telah diisi akan
ditampilkan di dalam tabel. 

• Silakan klik “Tambah Data Lulusan
SMK” kembali, jika ingin menambahkan
lebih dari 1 lulusan. penilaian dapat
dilakukan berkali-kali menyesuaikan
jumlah lulusan yang bekerja di DUDI 
anda.

• Selanjutnya anda akan diarahkan
kembali ke form evaluasi tenaga kerja
lulusan SMK dan ulangi langkah seperti
anda menambahkan alumni sebelumnya



Pada halaman yang sama, 
di ujung kanan halaman, 
terdapat nama akun DUDI 
dan silakan diklik, maka
akan keluar menu “logout”

Log out / Keluar dari akun



mitrasdudi

mitrasdudi kemdikbud

mitrasdudi

mitrasdudi kemdikbud
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