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PETUNJUK PENGISIAN TRACER STUDY ONLINE 
POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA 

 

1. Alumni mengakses website yang digunakan untuk pengisian tracer study secara 

online dengan alamat: http://neotracer.atk.ac.id/  

2. Setelah halaman website tampil secara sempurna, selanjutnya klik masuk situs. 

 
3. Alumni dapat login dengan mengisikan username dan password pada halaman 

website yang ada. Username merupakan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dari 

masing-masing alumni, sedangkan password yang digunakan adalah atk123. 

Selanjutnya klik “Masuk”. 

 

Klik disini 

Klik disini 

Isi dengan NIM 
Isi: atk123 
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4. Setelah proses login berhasil, maka akan muncul daftar kuesioner yang dapat diisi 

oleh alumni. Untuk memulai pengisian kuesioner dapat melakukan klik pada box biru 

bertuliskan “Isi” pada bagian action. 

 
5. Selanjutnya akan muncul daftar pertanyaan identitas alumni sebagai mana gambar 

dibawah. Silahkan lakukan pengisian data yang diminta. Jika semua pertanyaan 

pada halaman ini telah selesai, silahkan klik “Lanjutkan” untuk menuju ke halaman 

selanjutnya. 

 
 

Klik disini 

Nama Alumni 
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6. Halaman kedua berisi pertanyaan kegiatan utama yang dilakukan alumni saat ini. 

Silahkan pilih salah satu kondisi yang paling sesuai dengan keadaan Anda saat ini. 

Terdapat 4 pilihan jawaban sebagai berikut: 

a. Bekerja pada perusahaan (dipilih oleh alumni yang saat ini menjadi 

karyawan/pegawai pada suatu perusahaan/instansi pemerintah/lembaga 

sosial atau lembaga lain yang memberikan penghasilan kepada Anda) 

b. Berwirausaha (dipilih oleh alumni yang memiliki usaha sendiri termasuk 

alumni yang berkegiatan sebagai freelancer) 

c. Melanjutkan Studi/Menempuh Pelatihan (dipilih oleh alumni yang saat ini 

sedang melanjutkan jenjang Pendidikan D4/S1/S2 atau yang sedang 

mengikuti pelatihan lain seperti pelatihan bahasa dan pelatihan teknis lain) 

d. Saat ini saya sedang TIDAK bekerja/berwirausaha/melanjutkan 
studi/mengikuti pelatihan (diisi oleh alumni yang saat ini sedang tidak 

bekerja/berwirausaha/melanjutkan studi/mengikuti pelatihan walaupun 

sebelumnya pernah menjalani salah satu dari 3 poin diatas) 
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7. Selanjutnya silahkan jawab pertanyaan yang muncul sesuai dengan kegiatan utama 

yang telah Anda pilih diatas. Pertanyaan yang muncul telah disesuaikan dengan 

pilihan jawaban yang telah Anda pilih pada pertanyaan B1. Setelah semua 

pertanyaan terjawab, silahkan klik “Lanjutkan” untuk menuju halaman selanjutnya. 

 
8. Bagi Alumni yang Bekerja dan Berwirausaha, pada halaman ketiga akan muncul 

pertanyaan mengenai keterkaitan Pendidikan dan Dunia Kerja/Usaha. Pada bagian 

ini akan terdapat pertanyaan mengenai tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan 

beberapa hal-hal yang berhubungan dengan dunia kerja seperti kompetensi ilmu 

utama, bahasa, kemampuan komputer, dan sebagainya. Setelah semua pertanyaan 

terjawab, silahkan klik “Lanjutkan” untuk menuju halaman selanjutnya. 
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9. Pertanyaan terakhir berkaitan dengan hal yang paling membutuhkan perbaikan dan 

saran perbaikan yang perlu dilakukan oleh Politeknik ATK Yogyakarta. Setelah 

semua memberikan saran, silahkan klik “Lanjutkan” untuk menuju halaman 

selanjutnya. 

 
10. Halaman selanjutnya adalah halaman konfirmasi. Jika Anda sudah yakin dengan 

jawaban yang diberikan, silahkan klik “Selesai”. 

 
 

 

 

Klik disini 

Klik disini 
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11. Pengisian tracer study telah selesai. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam 

kegiatan tracer study ini. Anda dapat keluar dari halaman ini dengan mengklik tombol 

“Keluar” pada bagian kiri atas halaman website. 

 
12. Sistem secara otomatis akan merekam jawaban pada setiap halaman setelah Anda 

melakukan klik pada “Lanjutkan”. Jika Anda tidak sempat menyelesaikan pengisian 

kuesioner dalam sekali pengisian, anda dapat melanjutkannya nanti. Ketika Anda 

login kembali ke akun anda, maka tampilan halaman web akan seperti gambar 

dibawah. Klik “Lanjutkan” untuk melanjutkan pengisian kuesioner yang sudah Anda 

kerjakan sebelumnya. 

 

Klik disini 

Klik disini 


