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Pendahuluan 

Sistem Informasi Young Ambassador adalah suatu sistem informasi atau aplikasi berbasis 

web yang menyediakan layanan pengelolaan data dan informasi peserta dalam program 

Youth Enterpreneurship and Employment Support Services (YESS) Young Ambassador. 

Sistem Informasi Young Ambassador berguna untuk menampilkan informasi pelaksanaan 

program YESS, pendaftaran peserta dan proses verifikasi data serta seleksi peserta program 

YESS Young Ambassador (YA). Dengan adanya Sistem Informasi YESS YA setidaknya 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efektifitas tata kelola program YESS Young 

Ambassador. 

Alamat Sistem 

Sistem Informasi Young Ambassador telah terinstal & berjalan pada alamat 

https://ya.yesskementan.org/ 

 

https://ya.yesskementan.org/
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User Calon Peserta 

User Calon Peserta adalah pengguna yang melakukan pendaftaran sebagai calon peserta 

program YESS YA. Pengguna yang mendaftar merupakan pria dan wanita muda, serta 

kaum disabilitas di seluruh Indonesia yang memiliki kriteria dan memenuhi syarat yang 

ditetapkan dapat mendaftar menjadi bakal calon Young Ambassador. 

Registrasi Calon Peserta 

Pengguna yang ingin mendaftar sebagai calon peserta harus melakukan registrasi terlebih 

dahulu. Registrasi calon peserta dapat diakses pada halaman landing page Young 

Ambassador. Pada halaman landing page Young Ambassador pilih menu Registrasi, 

setelah itu halaman akan diarahkan ke tampilan form registrasi calon peserta. 
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Pada form registrasi calon peserta isikan data diri pengguna seperti nama lengkap, alamat 

email & password. 

￼ 
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Setelah mengisi form registrasi calon peserta, klik tombol Daftar untuk memproses 

registrasi. Jika registrasi berhasil maka akan tampil pesan registrasi berhasil. 

 

Login Calon Peserta 

Untuk mengisi data-data yang dipersyaratkan pada program Young Ambassador, Calon 

￼Peserta harus login terlebih dahulu ke dalam Sistem Informasi Young Ambassador. 

Halaman login dapat diakses melalui landing page Young Ambassador melalui menu Login. 

 

Setelah mengklik menu Login, pengguna akan diarahkan ke halaman login sistem. Pada 

halaman login masukkan Email & Password, lalu klik tombol Log in untuk masuk ke dalam 

sistem. 
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Pengisian Data 

Untuk memenuhi syarat sebagai Peserta pengguna diwajibkan untuk mengisi data-data 

yang berkaitan dengan Data Diri, Data Usaha, Data Pemberdayaan & Data Penghargaan. 

Semua status pengisian data dapat monitor pada halaman Dashboard. 

Dashboard Kelengkapan Data 

Halaman Dashboard digunakan untuk memonitor pengisian data peserta. Untuk mengakses 

halaman dashboard bisa melalui menu sebelah kiri (sidebar). 
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Data Diri 

Untuk mengakses halaman Data Diri bisa melalui menu sebelah kiri pilih menu Young 

Ambassador -> menu Data Diri atau melalui tombol edit pada halaman Dashboard. 
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Pada formulir data diri isikan data-data yang wajib diisi, setelah itu klik tombol Simpan 

yang ada dibagian bawah formulir untuk menyimpan data yang sudah diisi. 

 

Data Usaha 

Untuk mengakses halaman Data Usaha bisa melalui menu sebelah kiri pilih menu Young 

Ambassador -> menu Data Usaha atau melalui tombol edit pada halaman Dashboard. 

Untuk mengisi data-data usaha yang dimiliki, pengguna dapat mengklik tombol Tambah 

pada halaman Formulir Data Usaha. Setiap data usaha yang sudah dimasukkan bisa diubah 

ataupun dihapus sampai batas waktu pengisian yang sudah ditentukan. 
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Data Pemberdayaan 

Untuk mengakses halaman Data Pemberdayaan bisa melalui menu sebelah kiri pilih menu 

Young Ambassador -> menu Data Pemberdayaan atau melalui tombol edit pada 

halaman Dashboard. Untuk mengisi data-data pemberdayaan yang dimiliki, pengguna 

dapat mengklik tombol Tambah pada halaman Formulir Data Pemberdayaan. Setiap data 
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pemberdayaan yang sudah dimasukkan bisa diubah ataupun dihapus sampai batas waktu 

pengisian yang sudah ditentukan. 

 

 

Data Penghargaan 

Untuk mengakses halaman Data Penghargaan bisa melalui menu sebelah kiri pilih menu 

Young Ambassador -> menu Data Penghargaan atau melalui tombol edit pada halaman 

Dashboard. Untuk mengisi data-data penghargaan yang dimiliki, pengguna dapat mengklik 

tombol Tambah pada halaman Formulir Data Penghargaan. Setiap data penghargaan yang 
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sudah dimasukkan bisa diubah ataupun dihapus sampai batas waktu pengisian yang sudah 

ditentukan. 

 

 

Penyerahan Data 

Tahapan selanjutnya setelah pengisian data adalah penyerahan data. Data-data yang 

diserahkan akan diverifikasi oleh Admin YA. Selama verifikasi data-data sudah tidak bisa 

diubah atau dihapus. Calon Peserta diharapkan untuk melakukan penyerahan data yang 
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sudah diisi sebelum batas penyerahan data ditutup. Penyerahan data dapat dilakukan 

pada halaman Dashboard dengan mengklik tombol Menyerahkan. 

 

 

  

 



 

 

 
14 

Kelola Profil 

Halaman kelola profil digunakan pengguna untuk merubah email akun, foto profil & 

password akun. Untuk mengakses halaman kelola profil, dapat melalui tombol Edit profile 

pada halaman Dashboard atau melalui menu yang bernamakan Calon Peserta dipojok 

kanan header lalu pilih tombol Profile. 

 

Edit Profile 

Pada form edit profile, pengguna dapat merubah email & foto profil. 
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Update Password 

Pada form update, pengguna dapat merubah password lama ke password baru. 

 

Status Penerimaan Peserta 

Untuk mengetahui status penerimaan peserta, Calon Peserta dapat melihat info terkait 

status penerimaannya pada halaman Dashboard. Informasi penerimaan akan ditampilkan 

setelah jadwal pengisian data berakhir. 

3  

 

Anda terpilih sebagai Peserta Young Ambassador 2023 Anda belum terpilih sebagai Peserta Young Ambassador 2023 
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