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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan 

hidayahnya sehingga Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Alumni dapat 

terselesaikan.  

Era Industri 4.0 menuntut setiap lembaga pendidikan lebih meningkatkan 

kualitas alumninya. Hal ini bertujuan agar lebih mudah terserap di dunia kerja 

yang semakin kompetitif. Untuk memudahkan untuk mendapatkan informasi 

terkait alumni dan kebutuhan stakeholder terhadap lulusan maka dipandang perlu 

menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Alumni.  Dalam pedoman ini 

terdapat aturan dalam pelaksanaan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) IAIN Kendari. 

Selain itu, dalam pedoman ini juga diatur tentang Tracer Study yang merupakan 

program pelacakan alumni. 

Kami menyadari bahwa Pedoman Penyelenggaraan Alumni  ini  masih jauh 

dari kesempurnaan, tetapi kami berharap semoga kehadiran buku pedoman ini di 

tangan pembaca dapat memperkaya pengetahuan wawasan, membuka kesadaran 

baru, dan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika IAIN Kendari. 

 

 

Kendari, 13 Oktober 2019  

Rektor IAIN Kendari 

 

  

 

 

Prof.Dr.Faizah Binti Awad, M.Pd.  

NIP. 196202101992032002
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI 

 

KEPUTUSAN 

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  NEGERI (IAIN) KENDARI 

NOMOR :  0705.2  TAHUN 2019 

T E N T A N G 

PENETAPAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN ORGANISASI ALUMNI  

INSTITUT AGAMA ISLAM  NEGERI KENDARI 

TAHUN 2019 
   

Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari setelah: 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka dipandang 

perlu menetapka Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Alumni  

Perguruan Tinggi pada Institut Agama Islam Negeri Kendari; 

b. Sebagai bentuk kemajuan integritas pada poin a tersebut di atas maka 

perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Alumni 

Institut Agama Islam Negeri Kendari; 

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor IAIN Kendari tentang 

Pedoman Penyelenggaran Organisasi Alumni IAIN Kendari.  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

4. Peraturan Presiden RI Nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan 

STAIN Kendari Menjadi IAIN Kendari; 

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 07 Tahun 2017 tentang 

STATUTA IAIN Kendari Tahun 2017; 

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Pengangkatan Pejabat Kuasa PenggunaAnggaran di 

lingkunganKementerianAgamaTahun 2014; 

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 Tahun 2006 tentang 

Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama; 

8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 09 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kendari. 
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Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN KENDARI TENTANG PENETAPAN 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN ORGANISASI ALUMNI 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI   TAHUN 2019. 

Pertama : Tersusunnya pedoman sebagai acuan dan mekanisme dalam proses 

Penyelenggaraan Organisasi Alumni IAIN Kendari. 

Kedua :  Sebagai bahan pertimbangan dan rujukan dalam proses Penyelenggaraan 

Organisasi Alumni  IAIN Kendari. 

 

. 

 

        Ditetapkan di  : K e n d a r i 

        Pada Tanggal : 14  Oktober   2019 

 

        Rektor, 

 

 

        FAIZAH BINTI AWAD 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Tuntutan global yakni pemberlakuan pasar bebas dan tantangan era industri 

4.0 saat ini, mengharuskan setiap perguruan tinggi mulai untuk berbenah untuk 

menjawab tuntutan di era disrupsi saat ini. Perguruan tinggi tinggi dituntut untuk 

mengahasilkan lulusan yang lebih berkualitas agar dapat bersaing di masyarakat 

khususnya di era pasar bebas kini. Salah satu upaya perguruan tinggi untuk 

menjawab tantangan tersebut ialah dengan meningkatkan mutu lulusan dengan cara 

merancang kurikulum yang handal agar dapat menjadi bekal bagi lulusan atau 

alumni di dunia kerja nantinya. Selain itu perguruan tinggi juga perlu untuk 

memperkuat jaringan dan kualitas alumninya dalam mengembangkan karir alumni. 

Menyadari tantangan di era globalisasi saat ini maka IAIN kendari merasa 

perlu untuk selalu melakukan evaluasi terhadap kurikulum ataupun profil lulusan 

yang dihasilkan. Salah satu cara untuk melakukan evaluasi tersebut tentunya 

diperlukan informasi yang lengkap mengenai alumni IAIN Kendari yang telah 

tersebar luas hampir diseluruh Indonesia. untuk menghimpun data mengenai alumni 

dapat dilakukan dengan membentuk organisasi alumni atau biasa disebut dengan 

Ikatan Keluarga Alumni (IKA). 

 Selain membentuk IKA Alumni setiap perguruan tinggi penting untuk 

melakukan penelusuran alumni atau sering disebut dengan istilah Tracer study. 

Program tracer study merupakan cara suatu perguruan tinggi untuk mengevaluasi 

kegiatan pendidikan dan pengajaran yang telah dilakukan kepada mahasiswa. 

Evaluasi merupakan acuan keberhasilan sebuah instansi ataupun lembaga 

pendidikan.  

Dalam rangka meningkatkan mutu lulusan dan menjadi wahana korekrif atas 

kebijakan yang diterapkan suatu program studi, maka telah menajadi suatu 

keharusan untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas lulusan perguruan tinggi. Hal 

ini disebabkan karena apabila keinginan dan harapan stakeholder atau masyarakat  

pengguna lulusan tercapai maka mereka akan merasa senang dan puas terhadap 

pembelaaran di  perguruan tinggi yang mencetak lulusan. 
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Ditengah kompetisi antar perguruan tinggi baik negeri maupun swasta maka 

penting untuk melakukan penelusuran terhadap alumni. Dari kegiatan penelusuran 

alumni tersebut dapat dilakukan evaluasi terdapa kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan, dari evaluasi pihak perguruan tinggi dapat diketahui tingkat penyerapan 

pasar kerja terhadap lulusan, kesesuaian antara materi kurikulum yang diajarkan 

dengan yang dibutuhkan pasar dan teridentifikasikannya agenda-agenda perbaikan 

kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas lulusan. Dengan berbagai perbaikan 

dan pembenahan yang dilakukan lulusan dari IAIN Kendari dapat bersaing dengan 

lulusan dari perguruan tinggi lain, baik secara lokal, nasional dan bahkan 

internasional. Oleh karena itu seharusanya seluruh  Prodi di IAIN Kendari melakukan 

usaha yang maksimal dalam menyiapkan alumni baik melalui pembenahan sistem 

pendidikan yang berkualitas dan proesional serta membangun jaringan alumni yang 

kuat dan luas. 

Pedoman pelacakan, penyelenggaraan organisasi alumni, dan umpan balik 

pengguna alumni melalui evaluasi lulusan perlu disiapkan secara matang oleh IAIN 

Kendari adalah untuk mengidentifikasi kualitas lulusan, di samping itu juga untuk 

mengidentifikasi profil kompetensi alumni, mengetahui relevansi kurikulum yang 

diterapkan di IAIN Kendari dengan kebutuhan stakeholder dalam memberikan 

masukan pada pengembangan kurikulum, memperoleh gambaran kompetensi yang 

dibutuhkan pengguna lulusan serta memberikan masukan untuk akreditasi. Oleh 

karena itu, dipandang perlu menyusun Buku Pedoman pelacakan, penyelenggaraan 

organisasi dan umpan balik pengguna alumni IAIN Kendari  dapat terus melakukan 

secara berkesinambungan dalam mengidentifikasi mengenai profil lulusan 

mahasiswa IAIN Kendari sehingga dapat dijadikan acuan untuk pengembangan 

kurikulum dan sekaligus digunakan sebagai jaringan alumni untuk memperoleh data 

pekerjaan alumni sekaligus sebagai bahan refleksi program studi terhadap hasil 

luaran dan proses pembelajaran pada perguruan tinggi IAIN Kendari.  

 

B. Dasar Hukum  

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);  
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3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata kerja IAIN Kendari; dan 

4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang 

Statuta IAIN Kendari. 

 

C. Tujuan  

Beberapa tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengevaluasi output/outcome perguruan tinggi. 

2. Memperoleh informasi keberadaan lulusan (alumni) serta menjalin komunikasi 

secara kontinyu dan up to date dari alumni. 

3. Mengidentifikasi profil kompetensi dan keterampilan lulusan dari alumni. 

4. Sebagai bahan refleksi untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. 

5. Sebagai dasar untuk pengembangan institusi selanjutnya dalam memenuhi 

kriteria akreditasi/sertifikasi (BAN-PT). 

6. Sebagai bentuk tanggungjawab dari sebuah perguruan tinggi yang bertugas 

menyiapkan anak didiknya dalam menghadapi persaingan dan tantangan dunia 

kerja di masa depan. 

  

D. Keluaran dan Manfaat 

Keluaran yang diperoleh dari pelacakan alumni penelusuran, penyelenggaran, dan 

umpan balik organisasi alumni ini ini adalah: 

1. Dokumen Profil Lulusan Program Studi di IAIN Kendari dari seluruh angkatan 

yang diperoleh dari hasil survei. 

2. Rekomendasi Perbaikan Sistem penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran 

Program Studi di IAIN Kendari 

Pedoman ini memiliki beberapa manfaat yaitu: 

1. Sebagai Bahan pertimbangan guna melakukan perbaikan sistem pendidikan dan 

pengajaran di IAIN Kendari.  

2. Sebagai bahan pertimbangan guna meningkatkan peringkat lulusan di IAIN 

Kendari.  

3. Menjadi pedoman dalam menyelenggarakan organisasi alumni dan melakukan 

program tracer study kepada alumni. 
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BAB II 

PENYELENGGARAAN ORGANISASI ALUMNI 

Alumni merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan keberadaannya dan 

tetap harus menjadi perhatian bagi pelaksanaan  program studi di suatu perguruan 

tinggi. Informasi tentang alumni harus senantiasa di up date oleh perguruan tinggi. 

Informasi yang dapat dihimpun dari alumni diantaranya tentang karier alumni, 

kesesuain profil lulusan dengan kebutuhan di masyarakat, memperkuat jaringan 

alumni untuk pengembangan karier alumni dan masih banyak kegunaan lainnya.  

Dalam rangka memudahkan penghimpunana informasi tentang alumni maka 

dibentuklah organisasi alumni baik di tingkat institut, fakultas, maupun ditingkat 

program studi. Baik yang berkedudukan di provinsi, kabupaten dan kota. Berikut 

akan dibahas lebih rinci terkait organisasi alumni tersebut. 

 

A. Manfaat 

Organisasi alumni menjadi wadah bagi para alumni untuk berbagai informasi 

terkait dan menjalin silaturahmi sesama alumni dan menjadi lembaga penghubung 

antara pihak institusi dengan para alumninya. Hal ini penting karena pihak institusi 

sangat membutuhkan informasi terkait alumni yang akan digunakan pada kegiatan 

akreditasi nantinya.  

  

B. Nama dan Kedudukan 

1. Ikatan Keluarga Alumni yang selanjutnya disingkat IKA-IAIN Kendari 

berkedudukan di tingkat Institut. 

2. Ikatan Keluarga Alumni Fakultas berkedudukan di fakultas. 

3. Ikatan Keluarga Alumni Program Studi berkedudukan di Program Studi 

4. Ikatan Keluarga Alumni dapat berkedudukan di Provinsi, Kabupaten, dan 

Kota. 

 

C. Prosedur Pembentukan Dan Pengesahan 

1) Prosedur pembentukan IKA dapat dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Pencalonan 

Pencalonan ketua IKA baik di tingkat Institut, fakultas, maupun pada tingkat 

prodi dilakukan pada Musyawarah IKA yang dilaksanakan setidaknya sekali 
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dalam lima tahun. Syarat- yarat dan mekanisme pencalonan diatur dalam 

AD ART IKA IAIN Kendari.   

b. Pemilihan 

Setelah tahap pencalonan dilaksanakan maka selanutnya dilakukan tahap 

pemilihan. Hak suara didapatkan bagi seluruh anggota IKA yang menghadiri 

rapat musyawarah IKA.pemilian dilaksanakan secara musyawarah dan 

apbila keputusan tidak dapat diambil maka dapat dilakukan dengan cara 

voting. 

c. Penyusunan 

Setelah dilaksanakan pemilihan dan menghasilkan pengurus yang terpilih 

maka dilakukanlahlah penyusunan bagian-bagian kerja  

d. Penetapan 

Setelah ketua dan para pembantu dan seksi telah disusun maka 

dilakukanlah penetapan pengurus IKA oleh rektor IAIN Kendari 

e. Pengesahan 

Setelah penetapan dilakukanlah pengesahan pengurus IKA IAIN Kendari 

yang dilakukan oleh rektor IAIN Kendari. 

2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan di atas  

3) Prosedur serta mekanisme sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a,b,c, dan 

d diatur oleh AD / ART. 

4) Ketua IKA-IAIN Kendari, IKA-Fakultas maupun IKA-Prodi dipilih langsung 

melalui Musyawarah IKA, pembentukan pengurus IKA di tingkat Institut, 

Fakultas dan Prodi dilakukan oleh ketua IKA terpilih. 

5) Pelaksanaan Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

(2), dan (3) maksimal 14 hari setelah Musyawarah IKA berakhir. 

6) Susunan dan jumlah pengurus, mekanisme pengurus diatur dalam AD/ART. 

7) Rektor dan Dekan mengesahkan Pengurus IKA-IAIN Kendari dan Pengurus 

IKA-Fakultas dan IKA-Prodi. 

 

D. STRUKTUR ORGANISASI ALUMNI 

Kepengurusan IKA-IAIN Kendari sekurang-kurangnya terdiri dari: 

a. Dewan Penyantun 

b. Dewan pengarah 
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c. Dewan Pembina 

d. Dewan Pengurus 

- Ketua Umum 

- Wakil Ketua Umum 

- Sekertaris Jenderal 

- Wakil Sekertaris Jenderal 

- Bendahara Umum 

- Devisi-Devisi 

 

E. TUGAS DAN FUNGSI 

Tugas dan Fungsi Ikatan Alumni adalah sebagai berikut: 

1) Melaksanakan amanat yang ditetapkan oleh Rektor atau Dekan. 

2) Program Kerja IKA yang telah ditetapkan melalui mekanisme rapat kerja 

disusun dan dilaksanakan dalam bentuk program kerja. 

3) IKA bertanggung jawab kepada Rektor atau Dekan untuk semua  tingkatan. 

4) IKA membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap periode 

IKA tertentu kepada anggota IKA yang kemudian dilanjutkan kepada Rektor 

melalui Wakil Rektor III atau dekan. 

5) Menjadi jembatan antara Institut / Fakultas / Prodi dengan Alumni. 

6) Mendukung pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana atau sumbangan dana 

dari alumni untuk Institut. 

7) Melakukan koordinasi terkait kegiatan-kegiatan di kampus yang 

mengikutsertakan alumni. 

8) Meningkatkan keterlibatan alumni dalam berbaga Institut / Fakultas / Prodi dan 

masyarakat. 

9) Mendukung berbagai kegiatan IKA-IAIN, IKA-Fakultas dan IKA-Prodi dengan 

memfasilitasi atau menghadiri kegiatan yang dilaksanakan alumni. 

10) Menyebar luaskan informasi tentang kegiatan tracer study maupun survey yang 

terkait institusi. 

 

F. MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN 

 

1) Kepengurusan IKA berlangsung selama 2 tahun masa bakti. Untuk jabatan 
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ketua dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya dengan cara mencalonkan 

diri kembali di jabatan tersebut 

2) Pengurus IKA diberhentikan karena: 

a. Berakhirnya masa bakti, atau 

b. Atas permintaan atau inisiatif sendiri, atau 

c. Meninggal dunia, atau 

d. Yang bersangkutan melanggar peraturan yang berlaku di IAIN Kendari, atau 

e. Melakukan tindak pidana, atau 

f. Merusak nama baik IAIN Kendari, atau 

g. Selama 6 bulan berturut-turut tidak  mampu menjalankan tugasnya  

h. Pemberhentian pengurus IKA oleg Rektor atau Dekan melalui  Surat 

Keputusan (SK).  

3) untuk kepentingan organisasi mahasiswa, ketua IKA dapat melakukan 

pergantian pengurus antar waktu. 

 

G. BIDANG KEGIATAN 

Bidang kegiatan IKA meliputi: 

1.) Bidang akademik, Dalam bidang ini dapat dikembangkan keterlibatan alumni 

dalam bentuk sumbangan fasilitas, keterlibatan kegiatan, serta pengembangan 

jejaring. 

2.) Bidang Non-Akademik, Dalam bidang  ini  dapat dikembangkan kegiatan dalam 

bentuk Partisipasi alumni dalam sumbangan dana, iuran fasilitas, keterlibatan 

kegiatan, dan pengembangan jejaring yang melibatkan seluruh alumni. 

 

H. KETENTUAN PERALIHAN 

 

1) Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam pedoman ini akan  diatur dalam 

peraturan yang lebih spesifik lagi. 

2) Pedoman yang terkait kemahasiswaan yang telah dibuat dan tidak 

bertentangan dengan pedoman ini masih tetap digunakan dalam lingkup 

institut. 

3) Pedoman ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dan mulai berlaku 

sejak tanggal ditetapkan. 
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BAB III 

PENGENDALIAN DAN PELACAKAN ALUMNI 

Pada bab terdahulu tentang organisasi alumni telah dipaparkan secara jelas 

terkait terbentuknya organisasi alumni. Dengan adanya organisasi alumni akan 

menjadi wadah yang akan memudahkan dalam menghimpun informasi yang lebih 

detail terkait alumni baik berupa karier alumni, kesesuain profil lulusan dengan 

kebutuhan di masyarakat, memperkuat jaringan alumni untuk pengembangan karier 

alumni dan lain sebagainya. Untuk menghimpun informasi yang lebih detail terkait 

alumni tentu saja tidaklah cukup hanya dengan membentuk organisasi alumni dalam 

bentuk Ikatan keluarga alumni (IKA), untuk itu penting untuk membuat program tracer 

study pada sebuah pergruan tinggi.    

A. Pengertian Tracer Study 

Menurut istilah tracer study merupakan suatu metode penelusuran data alumni 

untuk menggali informasi terkait alumni melalui pengisian kuesioner yang dibuat oleh 

perguruan tinggi.  

Ada beberapa istilah yang sering digunakan, yang memiliki pengertian hampir 

sama dengan tracer study, yaitu seperti graduate survey, alumni research, follow up 

study dan labor market signal. Tracer study dapat dikatakan merupakan sebuah 

bentuk penelitian yang dilakukan terhadap lulusan perguruan tinggi yang terkait 

dengan transisi perguruan tinggi dan dunia kerja. Target tracer study adalah lulusan 

perguruan tinggi baik yang sudah bekerja pada suatu instansi maupun wirausaha 

atau yang belum bekerja. Tracer study juga merupakan perencanaan dan 

pengambilan keputusan pada institusi pendidikan, perencanaan alokasi sumber daya 

manusia baik di instansi pemerintah, swasta, maupun kalangan industri. Tracer study 

juga didefinisikan sebagai kesesuaian antara hasil pendidikan dengan bidang kerja, 

dan merupakan informasi tentang suasana kerja dan kondisi responden pada saat 

masuk kerja.  

Dalam melakukan pengendalian dan pelacakan alumni IAIN Kendari membuat 

survey alumni yang sering disebut dengan istilah tracer studi, yang dapat pula 

disebut sebagai surey alumni, survey lulusan, dan survey follow up. Tracer studi 

merupakan survey yang dilakukan terhadap populasi lulusan yang dihasilkan oleh 
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IAIN Kendari. hal ini bertujuan agar institut mendapatkan feedback (umpan bali) dari 

alumni, sebagai bahan evaluasi, perbaikan, dan penaminan kualitas pendidik   

Adapun pelaksanaan tracer study di IAIN Kendari diselenggarakan oleh 

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bekerjasama dengan UPT TIPD IAIN Kendari. 

Lembaga Penjaminan Mutu bertugas dalam mendesain kuisioner untuk survey dan 

pengolahan data dan laporan sedangkan UPT TIPD bertugas untuk mendesain 

bentuk survey melalui webside dan memastikan para alumni dapat mengakses link 

dari tracer study tersebut.      

 

B. Manfaat tracer study 

Adapun manfaat dari diterapkannya tracer studi di perguruan tinggi adalah 

sebagai berikut: 

1. Menjadi data base bagi setiap prodi tentang profil alumninya 

2. Dengan adanya tracer study institut dapat mengetahui keseuaian antara output 

dengan profil lulusan yang ditetapkan oleh program studi 

3. Dapat mengetahui informasi objektif terkait perkembangan Institut 

4. Pelaksanaan tracer study yang baik di program studi akan mendapatkan nilai 

yang baik dalam proses akreditasi 

5.  Menciptakan jaringan alumni yang solid dan luas  

6. Memberikan informasi  tentang peta kompetensi formal dan informal alumni 

7. Menjadi acuan dalam memnciptakan kebijakan dalam mempersatukan 

kepentingan institut, mahasiswa dan pengguna lulusan  

 

C. Mekanisme tracer study 

Mekanisme pelaksanaan Tracer Study di IAIN Kendari adalah:  

1. Pembuatan kuisioner  

2. penentuan alumni 

3. Pengisian kuisiner di webside IAIN Kendari  

4.  Analisis data 

5. Pelaporan 

 

D. Metode pengumpulan data alumni 
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Guna menghimpun informasi dari alumni peran dibentuknya Ika alumni IAIN 

Kendari sangat membantu dalam mengimpun informasi tentang alumni. Salah satu 

metode yang digunakan Institut Agama Islam Negeri Kendari untuk menghimpun 

informasi terkait alumni yaitu membuat suatu program survey online yang akan diisi 

oleh para alumni untuk menggali informasi tentang alumni. 

Untuk mengisi formulir tracer study pada webside IAIN Kendari alumni harus 

menggunakan user dan pasword yang dikirimkan oleh pengelola tracer studi kepada 

setiap alumni melalui email mereka. Salah satu peran IKA alumni baik di tingkat 

provinsi, kota/kabupaten untuk mendapatkan dan menghimpun email dari semua 

anggotanya untuk diserahkan kepada pengelola tracer study. Alumni yang telah 

mendapatkan user dan password kemudian dapat mengisi formulir survey tracer 

study di webside IAIN Kendari. Alumni yang dapat mengisi formulir survey di tracer 

study adalah alumni yang telah setahun lulus dari IAIN Kendari. Sebagai motivasi 

kepada alumni untuk mengisi formulir tracer studi di weside IAIN Kendari akan 

diberikan reward.    

Data yang telah didapatkan kemudian diolah oleh pengelola tracer study 

kemudian disusun laporannya untuk digunakan oleh program studi dalam 

mengembangkan kualitas program studinya terkait alumni, profil lulusan dan 

akreditasi.    

 

E. Alur Pelaksanaan tracer study 

Alur pelaksanaan trcer study dilakukan dengan terlebih dahulu 

mengembangkan instrumen survey yang akan ditanyakan kepada para alumni. 

Setelah itu dilakukan pengumpulan data atau survey kepada alumni melalui sistem 

online yang telah disediakan pada webside IAIN Kendari. Alumni yang dapat mengisi 

tracer study adalah lulusan yang telah menjadi alumni selama satu tahun. Setelah 

dilakukan survey data yang didapatkan lalu dianalisis dan dituliskan dalam sebuah 

laporan. 

 

F. Bagan alur pelaksanaan tracer study 

Alur peaksanaan tracer Studi dapat dielaskan pada bagan di bawah ini: 



 

555  

 

 

 

G. Item yang akan disurvey dalam tracer study 

Dalam Tracer studi diatur akan disurvey tentang 

1. Kesesuain antara kurikulum prodi dengan kebutuhan pengguna 

2. Pelacakan masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan 

3. Relevasi antara profil lulusan prodi dengan pekerjaan alumni 

4. Pantauan/bimbingan terhadap karier alumni 

 

H. Program-Program terkait tracer study 

Tracer Study tidak hanya menghimpun informasi terkait alumni tetapi juga 

membuat program-program yang terkait dengan tracer study dan bermanfaat bagi 

alumni antara lain: 

1. Career Information 

2. Career Preparation 

3. Workshop Kewirausahaan 

4. Dll. 

 

 

 

 

Pembuatan 
formuir 
survey

pengumpulan email 
alumni oleh IKA 

alumni

pengiisisan formulir 
survey tracer studi oleh 

alumni

penghimpunan 
data dan 

pengolahan data

pelaporan 
hasil tracer 

study
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BAB IV 

PENUTUP 

Pedoman penyelenggaraan organisasi ini disusun berdasarkan kondisi dari 

pengelolaan alumni di IAIN Kendari dan rencana-rencana yang akan diterapkan 

kedepan yang terkait pengelolaan alumni IAIN Kendari. 

Pedoman ini bersifat umum disusun menjadi payung bagi aturan-aturan teknis yang 

akan dibuat ataupun diberlakukan kemudian, yang sesuai dengan kondisi alumni dan 

sistem pelacakan alumni IAIN Kendari. Baik ditingkat Institut maupun di tingkat 

fakultas.  

Diharapkan pedoman ini dapat menjadi acuan bagi seluruh civitas akademika 

IAIN Kendari dalam hal pengelolaan alumni, yang bertujuan untuk meningkatkan 

informasi terkait alumni dan meningkatkan kualitas alumni dan program studi di IAIN 

Kendari kedepannya. 

Dalam penyusunan pedoman ini banyak mendapatkan referensi dari tim 

pengelola Tracer Study UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Cendy) yang sebelumnya 

telah memberikan pelatihan terkait tracer study di IAIN Kendari yang diikuti oleh 

Lembaga Penjamin Mutu (LPM), Ketua Program Studi, Tim UPT TIPD IAIN, 

mahasiswa, dan pengelola akademik fakultas.   

Pedoman ini disusun oleh tim penyusun dari Lembaga Penjaminan Mutu 

(LPM) IAIN Kendari, diharapkan dengan adanya pedoman ini dapat bermanfaat bagi 

seluruh civitas akademika IAIN Kendari. diharapkan dengan adanya pedoman ini 

dapat membantu IAIN Kendari dan seluruh program studi di IAIN Kendari  

memperoleh akreditasi unggul kedepannya. 

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada tim penyusun dan tim 

konsinyering pedoman organisasi alumni. 
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