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01.

Cara mengakses Aplikasi



Buka Aplikasi Browser anda. Anda dapat menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Opera Mini atau Aplikasi browser lain seperti Microsoft Edge

Mengakses Browser

Cari Aplikasi Browser anda dengan 

mengakses list menu aplikasi pada 

windows dengan cara menekan tombol

Windows  pada keyboard, lalu ketik

nama aplikasi yang ingin anda buka

pada kolom isian pencarian



Cara Mengakses Aplikasi

Setelah itu, ketik alamat website Tracer Study Polbangtan Yoma pada kolom pencarian
website pada bagian atas aplikasi browser.

Alamat website : https://tracerstudy.polbangtanyoma.ac.id/

https://tracerstudy.polbangtanyoma.ac.id/


02.

Mengisi Kuesioner



Pada halaman dashboard, arahkan

kursor pada menu "Tracer Study" 

dan pilih Tracer Alumni. 

Selanjutnya, lengkapi form tracer study, 

masukkan identitas anda dengan:

• Pilih Survey

• Pilih Jurusan

• Masukkan NISN 

• Masukkan NIK

Untuk melakukan pengisian kuesioner, 

lalu klik selanjutnya .



Berikut tampilan halaman untuk

mengisi kuesioner alumni.

Klik OK untuk melanjutkan proses 

pengisian kuesioner.
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Kemudian akan tampil 

identitas Anda

Pilih salah satu status Anda saat ini.
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Isi semua kolom jawaban kuesioner 

sesuai dengan status yg Anda pilih.

Contoh form status melanjutkan pendidikan Contoh form status Bekerja (full time / part time) 



Contoh form status belum memungkinkan kerja Contoh form status wiraswasta
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Jika semua telah terisi, klik Simpan.

Contoh form status tidak kerja tetapi sedang mencari kerja
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Jawaban kuesioner Anda telah

tersimpan



03.

Login Aplikasi



Login Aplikasi

Setelah melakukan

reset password, anda

dapat melakukan

login aplikasi dengan 

cara klik tombol login



Login Alumni

Selanjutnya, untuk login. Isikan:

1. Isikan NIRM/Username, dari data yang 

sudah di inputkan diawal

2. Isikan Password, dari data yang sudah di 

inputkan diawal

Klik tombol “Login”

Jika login anda berhasil, maka anda akan

masuk di halaman dashboard

Jika login anda gagal, maka akan ada

warning message



04.

Reset Password



Melakukan Reset Password

Untuk melakukan reset password, dapat

menuju halaman login aplikasi. 

1. Klik Reset Password

2. Masukkan 

NIRM/Username

3. Klik tombol Reset 

Password

Maka, akan muncul 

form seperti gambar 

disamping. Klik 

tombol reset



Notifikasi Username dan Password 

Pada Email

1. Setelah melakukan reset 

password, cek akun email anda. 

2. Buka pesan dari Admin Tracer 

Study Polbangtan Yoma 

informasi mengenai username 

dan password untuk login 

aplikasi

*Keterangan: Reset password akun alumni berhasil, Anda sudah bisa login 

menggunakan username dan password untuk melengkapi data diri.



05.

Melihat Kuesioner Aktif



Melihat Kuesioner Aktif
Setelah berhasil login, alumni 

dapat melihat kuesioner aktif 

dapat melalui langkah berikut:

1. Klik menu Isi Kuesioner

2. Maka akan tampil kuesioner 

yang aktif seperti ditunjukkan

pada gambar disamping dan 

klik link kuesioner

3. Setelah link diklik maka akan

mengarah pada halaman

kuesioner alumni tersebut 

yang aktif dan alumni dapat

langsung mengisi kuesioner 

tersebut.



06.

Melengkapi Informasi Pribadi



Melengkapi Informasi Pribadi Pada Data Pribadi

Apabila data pribadi anda belum 

lengkap atau tidak sesuai, anda

dapat klik tombol Edit Data Pribadi

Anda juga dapat mencetak CV, 

dengan cara klik tombol Cetak CV

Klik menu Informasi Pribadi

1



Mengedit Informasi Pribadi

Pada Data Pribadi

Setelah klik tombol edit, maka 

akan tampil form data pribadi

seperti gambar disamping untuk

diedit.

- Apabila data yang diinputkan

sudah sesuai maka dapat klik 

tombol , data 

yang diinputkan berhasil 

diupdate

- Apabila user ingin

membatalkan untuk mengedit

data, user dapat klik tombol



Apabila data pada status alumni 

anda belum lengkap atau tidak 

sesuai, anda dapat klik tombol

Edit Status Alumni

Melengkapi Informasi Pribadi 

Pada Status alumni



Mengedit Informasi Pribadi 

Pada Status Alumni

Setelah klik tombol edit, maka akan

tampil form status alumni seperti 

gambar disamping untuk diedit.

- Apabila data yang diinputkan

sudah sesuai maka dapat klik 

tombol , data yang 

diinputkan berhasil diupdate

- Apabila user ingin membatalkan

untuk mengedit data, user dapat

klik tombol



07.

Melengkapi Data Prestasi



Melengkapi Data Prestasi

1

2
Untuk menambahkan data 

prestasi, melalui langkah berikut:

1. Klik menu prestasi

2. Klik tombol tambah



Melengkapi Data Prestasi

Maka, akan tampil form untuk tambah prestasi. 

Anda harus melengkapi data pada form:

- Prestasi

- Jenis prestasi (sains, seni, olahraga, lainnya)

- Tingkat prestasi

- Peringkat

- Penyelenggara

- Tahun

- Bukti (dengan ketentuan file png/jpeg/jpg/pdf, 

dan ukuran file maksimal 2 MB)

Klik tombol “Simpan” apabila data sudah 

diisi dengan lengkap



Melengkapi Data Prestasi

Tombol untuk mencari prestasi

berdasarkan jenis prestasi dan 

tingkat prestasi

Tombol untuk refresh data 

prestasi

Tombol untuk melihat bukti 

prestasi

Tombol untuk mengedit data 

prestasi dan menghapus data 

prestasi yang dipilih



08.

Melengkapi Data Pengalaman Organisasi



Melengkapi data Pengalaman Organisasi

1

2
Untuk menambahkan data 

pengalaman organisasi, 

melalui langkah berikut:

1. Klik menu Pengalaman

Organisasi

2. Klik tombol tambah



Setelah klik tombol “tambah”, maka akan
tampil form untuk tambah pengalaman
organisasi. Anda harus melengkapi data 
pada form:
- Nama organisasi
- Posisi
- Nama Posisi
- Sertifikat/SK (dengan ketentuan file 

png/jpeg/jpg/pdf, dan ukuran file 
maksimal 2 MB)

Klik tombol “Simpan” apabila data sudah 
diisi dengan lengkap

Melengkapi data Pengalaman Organisasi



Melengkapi data Pengalaman Organisasi

Tombol untuk refresh data 

pengalaman organisasi

Tombol untuk melihat bukti 

pengalaman organisasi

Tombol untuk mengedit data 

pengalaman organisasi dan 

menghapus data pengalaman

organisasi yang dipilih

Tombol untuk mencari data 

pengalaman organisasi



9.

Melengkapi Data Skill/Keahlian



Melengkapi Data Skill/Keahlian

Untuk menambahkan data 

keahlian/skill, melalui langkah

berikut:

1. Klik menu Keahlian/Skill

2. Klik tombol tambah
1

2



Setelah klik tombol tambah, maka akan tampil 

form untuk tambah keahlian/skill. Anda harus 

melengkapi data pada form:

- Keahlian/skill

- Level Keahlian (anda dapat menggeser garis 

untuk merepresentasikan level keahlian)

- Sertifikat Keahlian (dengan ketentuan file 

png/jpeg/jpg/pdf, dan ukuran file maksimal 2 

MB)

Klik tombol “Simpan” apabila data sudah 

diisi dengan lengkap

Melengkapi Data Skill/Keahlian



Melengkapi Data Skill/Keahlian

Tombol untuk refresh data 

skill/keahlian

Tombol untuk melihat bukti 

skill/keahlian

Tombol untuk mengedit data 

skill/keahlian dan menghapus data 

skill/keahlian

Tombol untuk mencari data 

keahlian/skill



10.

Melengkapi Data Kerja Praktek/Magang



Melengkapi Data Kerja Praktek/Magang

Untuk menambahkan data kerja 

praktek/magang, dapat melalui

langkah berikut:

1. Klik menu Kerja 

Praktek/Magang

2. Klik tombol tambah1

2



Setelah klik tombol tambah, maka akan tampil 

form untuk tambah kerja praktek/magang. Anda 

harus melengkapi data pada form:

- Magang

- Instansi

- Lama Magang

- Satuan (hari/bulan/tahun)

- Keterangan

- Bukti (dengan ketentuan file png/jpeg/jpg/pdf, 

dan ukuran file maksimal 2 MB)

Klik tombol “Simpan” apabila data sudah 
diisi dengan lengkap

Melengkapi Data Kerja Praktek/Magang



Melengkapi Data Kerja Praktek/Magang

Tombol untuk refresh data 

kerja praktek/magang

Tombol untuk melihat bukti 

data kerja praktek/magang

Tombol untuk mengedit data 

kerja praktek/magang dan 

menghapus data kerja 

praktek/magang

Tombol untuk mencari data 

kerja praktek/magang



Tracer Study Polbangtan 

Yogyakarta Magelang

https://tracerstudy.polbangtanyoma.ac.id/

Contact Us

Telp : 0293 – 364188

Fax: 0293 – 313032

Saran dan kritik perbaikan 

Bagian Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan Polbangtan YOMA

https://tracerstudy.polbangtanyoma.ac.id/

