
Tata Cara Pendaftaran Sistem ILUNI12 Fasilkom UI 

 

Membuat Akun dan Edit Profil 

1. Membuka halaman https://iluni12.cs.ui.ac.id 

2. Pilih ‘Daftar dengan linked in’ 

 
3. Isi formulir pendaftaran akun. 

4. Pastikan nama sesuai dengan nama yang tertera di SIAKNG 

5. Gunakan email personal Anda. Tidak disarankan menggunakan email SSO UI karena mungkin 

non-aktif di masa mendatang 

6. Masukan password alphanumeric minimal 8 

7. Disarankan mengisi URL LinkedIn Anda. Anda tentu dapat mengubah dan mengisinya di lain 

waktu pada halaman Profile. 

8. Pilih ‘Daftar’. Jika berhasil akan muncul notifikasi berwarna hijau. Jika gagal, tolong membaca 

pesan error di formulir. 

9. Masukkan data Profil anda pada halaman ubah Profil 

 

 

 

 

 



 

Mengisi riwayat pendidikan Anda selama di Fasilkom 

1. Klik Tombol Verifikasi Sekarang 

2. Setelah membuat akun berhasil, Anda akan dipindahkan ke halaman mengisi riwayat 

pendidikan. Hal ini diperlukan sebagai data tambahan untuk sistem melakukan verifikasi bahwa 

Anda pemegang data yang tepat. 

a. Untuk pengguna yang melakukan pendaftaran dengan linkedin, akan muncul halaman 

verifikasi nama, tanggal lahir, serta riwayat pendidikan. 

b. Untuk pengguna yang melakukan daftar normal, akan muncul halaman untuk mengisi hanya 

riwayat pendidikan. 

3. Riwayat pendidikan terdiri dari 3 field yaitu, tahun angkatan, npm (opsional; mempercepat 

verifikasi Anda), dan program pendidikan. Pengguna dapat mengisi hingga 3 riwayat pendidikan 

(S1, S2, S3). 

 
4. Tunggu beberapa saat agar system melakuan sinkronisasi data anda antara API SIAK NG dan API 

Linked In. Jika dalam waktu 24 Jam data anda belum terverifikasi silahkan anda akses link 

berikut ini untuk membuat laporan pada link berikut ini :  

 

https://bit.ly/laporan-iluni-12 
 

5. Upload bukti data anda sudah terverifikasi sebagai alumni pada link berikut ini  

https://bit.ly/uploadIiluni12  
 

Contoh bukti screenshot upload : 

https://bit.ly/laporan-iluni-12
https://bit.ly/uploadIiluni12


 

Privacy Statements 

1. Fasilkom UI akan menggunakan data Anda, terutama URL LinkedIn yang Anda berikan 

untuk dipergunakan oleh Manajemen Fasilkom UI dalam program akreditasi dan tracer 

study Fasilkom UI. 

2. Sistem menyimpan dan menggunakan data SIAKNG Anda untuk dipergunakan dalam 

proses validasi alumni. 

3. Sistem menyimpan data LinkedIn Anda jika Anda menggunakan akun LinkedIn dalam 

proses login pada sistem. 


