
Petunjuk Operasional Aplikasi Pengajuan Rekomendasi Program Studi Baru Bagi 

PTN  Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur 

1. Tampilan awal sistem http://prodibaru.kopertis7.go.id/ tampak seperti berikut. 

 
 

2. Anda bisa memilih Menu Informasi untuk mengetahui waktu layanan, persyaratan, dan petunjuk 

operasional yang bisa diunduh. 

3. Apabila Anda belum memiliki akun untuk sistem ini, silahkan memilih Menu Daftar untuk 

Permohonan Akun Baru. Berikut adalah tampilan formulir permohonan akun baru. Semua isian 

wajib diisi dan melampirkan berkas yang diminta yaitu 

 Berkas Permohonan Akun Baru 

 Berkas SK Pengangkatan Operator 

 

Upayakan unggah berkas dengan ekstensi PDF atau JPG dan ukuran kurang dari 2 Mb. Seletah 

berhasil mengisi formulir di bawah ini, maka silahkan tunggu respon melalui email yang telah Anda 

isikan. Apabila ditindaklanjuti maka Anda akan mendapat akun untuk login ke sistem ini. 

 

http://prodibaru.kopertis7.go.id/


4. Apabila Anda telah memiliki akun untuk sistem ini silahkan login dan halaman login akan tampak 

seperti berikut. 

 

5. Anda bisa memilih Submenu Pembukaan Prodi Baru di Menu Usulan Rekomendasi untuk melihat 

daftar usulan rekomendasi program studi yang pernah diusulkan dan membuat usulan baru. Klik 

tombol Buat Usulan untuk membuat usulan baru. 

 

6. Silahkan isi formulir di bawah ini sesuai dengan kondisi Perguruan Tinggi. Semua isian wajib 

diisi dan melampirkan berkas yang diminta yaitu 

- Berkas permohonan rekomendasi kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VII 

- Berkas Surat Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi atas pembukaan prodi 

- Berkas SK Ijin Pendirian Perguruan Tinggi pertama kali beserta seluruh perubahannya 

- Berkas Studi Kelayakan/Tingkat Keberlanjutan Program Studi 

- Berkas Rekomendasi tertulis dari Bupati/Walikota di wilayah PSDKU yang akan dibuka (khusus 

usulan PSDKU) 

Upayakan unggah berkas dengan ekstensi PDF atau JPG dan ukuran kurang dari 2 MB. 

 



 

 

Isikan Nama Program Studi Yang Diusulkan dan pilih Jenjang Program Studi, lalu klik tombol 

tambah. Selanjutnya data program studi yang diusulkan akan tampak seperti di bawah ini. Anda dapat 

menghapus data program studi dengan klik tombol silang di dalam tabel, dan dapat kembali 

menambahkan program studi. 

 

Program studi yang diusulkan wajib diisi minimal 1 (satu) untuk dapat berhasil membuat dan 

menyimpan usulan ini. Saat Anda berhasil menyimpan usulan, maka Anda akan melihat tanda 

berhasil seperti di bawah ini. 

 

Setelah berhasil menyimpan usulan baru, Anda dapat melihat Status Usulan di Halaman Usulan 



Rekomendasi  Program Studi seperti berikut. 

 

 Saat status usulan adalah Draft, maka Anda dapat mengubah isian usulan tersebut dengan memilih 

tombol aksi Edit Data. 

 Tersedia tombol   (Usulkan) untuk mengirim usulan sehingga dapat diperiksa oleh Admin 

LLDIKTI Wilayah VII. Saat Anda klik tombol tersebut maka status usulan Anda adalah 

Diusulkan, maka Anda tidak dapat mengubah isian usulan tersebut dan menunggu hasil 

pemeriksaan oleh Admin LLDIKTI Wilayah VII. 

 

7. Saat status usulan adalah Direkomendasi dan admin LLDIKTI Wilayah VII telah mengirimkan pesan 

berisi surat rekomendasi pembukaan program stud baru, maka akan tersedia tombol aksi Lihat Pesan 

seperti di bawah ini. 

 

8. Silahkan pilih tombol aksi Lihat Pesan untuk melihat pesan dan mengunduh berkas surat rekomendasi 

dari LLDIKTI Wilayah VII. 

 

9. Anda dapat mengusulkan rekomendasi ulang maksimal 1 (satu) kali, jika surat rekomendasi yang 

sebelumnya dikirimkan oleh LLDIKTI Wilayah VII telah habis masa berlakunya, dengan memilih 

sub menu Rekomendasi Ulang. Pada halaman rekomendasi ulang akan tampil daftar usulan yang 

berstatus direkomendasi.  

10. Silahkan isi formulir rekomendasi ulang, semua isian wajib diisi dan melampirkan berkas yang 

diminta yaitu 

- Berkas Surat Permohonan Rekomendasi Ulang/Perpanjangan Rekomendasi Pembukaan Prodi/ 

Pendirian PTS kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VII oleh Pimpinan PTN/PTS 

- Berkas Surat Rekomendasi lama yang akan diperpanjang/direkom ulang 


