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Sistem Informasi Tracer Study Universitas Muhammadiyah Purwokerto, merupakan sebuah
sistem yang bertujuan untuk mendata alumni terkait proses mencari pekerjaan, hubungan pekerjaan
dengan bidang keilmuan yang diambil selama study dan berbagai macam pertanyaan yang sudah
tersusun pada kuisioner. Kami meminta kepada alumni untuk bersedia mengisi atau mengupdate data
pada sistem tersebut. Data terbaru yang diberikan oleh alumni akan membantu kami mempersiapkan
data guna kepentingan akreditasi universitas dan program studi, selain itu data tracer study juga akan
menjadi acuan kami dalam menyusun kurikulum yang disesuaikan dengan dunia kerja. Bagi alumni
baru yang belum bekerja silahkan bisa mulai mengisi sistem ketika sudah memperoleh pekerjaan
atau maksimal 3 bulan setelah wisuda. Terima kasih kami ucapkan kepada para alumni yang sudah
berpartisipasi meluangkan waktu untuk mengisi tracer study UMP. Berikut kami sampaikan panduan
mengisi system tracer study UMP:
1. Buka aplikasi browser seperti, Google Chrome, Mozilla firefox, Internet Explorer dll, kemudian
ketikan alamat berikut pada kolom pencarian https://tracer.ump.ac.id/ .
2. Anda akan masuk ke halaman awal Aplikasi Tracer Study Universitas Muhammadiyah
Purwokerto.

3. Klik tombol Login dan kemudian anda akan diarahkan untuk mengisi username dan password,
adapun untuk pengisian username berupa NIM selama menjadi mahasiswa dan password
berupa kombinasi dari empat digit tahun lahir, dua digit bulan lahir dan dua digit tanggal
lahir.
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4. Klik login, jika berhasil login sistem akan menampilkan halaman Home yang berisi Tujuan dan
Manfaat Tracer Study.

5. Langkah selanjutnya, klik menu Kuisioner yang berada di atas kemudian klik sehingga akan
menampilkan halaman seperti gambar berikut.

6. Anda akan diminta mengisi data mulai pada halaman ini. Mulai data pribadi sampai data yang
berkaitan dengan pekerjaan anda. Terdapat 4 halaman yang wajib diisi, untuk berpindah
kehalaman selanjutnya klik tombol lanjut yang berada dibawah disetiap halaman. Pastikan
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semua data terisi, jika ada yang belum terisi sistem akan menahan anda untuk tetap berada
pada halaman tersebut. Pada masing-masing halaman terdapat tombol kembali, yang
berfungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya.
7. Sebagai akhir dari halaman kuisioner yaitu pertanyaan kuisioner F17, pada bagian bawah
halaman ini terdapat tombol Simpan Data Kuisioner yang berfungsi menyimpan keseluruhan
data yang telah anda masukan.

8. Anda dapat mencetak surat pernyataan Data Tracer Study dengan cara klik Cetak kemudian
klik Surat Pernyataan Sudah isi Tracer.

9. Setelah megklik tombol Cetak Surat Pernyataan isi Tracer, akan tampil halaman Cetak Surat
Pernyataan . Klik icon yang bertuliskan PDF, maka surat pernyataan akan secara otomatis
terdownload ke komputer anda.

10. Hasil dari surat pernyataan yang sudah di download adalah sebagai berikut:
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