
 

  
 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka untuk mengukur kepuasan lulusan 

 
Mengingat    : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 

 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336); 

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi; 
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TENTANG 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM 

mahasiswa Universitas Nahdlatul U

Universitas  Islam  Negeri 
Mataram

lama Indonesia, perlu 
dilakukan penelusuran secara sistematis dan terukur 
terhadap  lulusan  yang  dihasilkan  

; 

 d. bahwa berdasarkan poin a, poin b, dan poin c di atas, perlu 
ditetapkan Keputusan Rektor tentang Mekanisme Pelacakan 
Alumni Universitas  Islam  Negeri Mataram.

 b. bahwa dalam rangka untuk mengetahui daya serap lulusan 
Universitas  Islam  Negeri  Mataram  di  dunia  kerja  serta 
relevansi antara pekerjaan dengan profil lulusan yang 
dihasilkan, perlu dilakukan penelusuran secara terukur dan 
sistematis terhadap lulusan yang dihasilkan 

 c. bahwa dalam rangka untuk mengetahui perkembangan 
kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja atau pengguna 
lulusan, penelusuran secara terukur dan sistematis terhadap 
lulusan  yang  dihasilkan  Universitas  Islam  Negeri 
Mataram; 
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 4. 
 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang 
Standar Nasional Pendidikan; 

 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;  

 6. Lampiran Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015 tentang 
Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi Dan 
Pendidikan Tinggi Tahun 2015–2019; 

 7. Permen Ristekdukti Nomor 13 Tahun 2015 Tentang 
Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019; 

 
MEMUTUSKAN: 

 

 
  

 8.  Peraturan  Menteri  Agama  RI  Nomor  18  Tahun  2017  tentang 
Organisasi dan Tata Kerja UIN Mataram;

MENETAPKAN  :  MEKANISME  PELACAKAN  ALUMNI  UNIVERSITAS  ISLAM 
NEGERI MATARAM

KESATU  :  Mekanisme  Pelacakan  Alumni  Universitas  Islam  Negeri 
Mataram sebagaimana terlampir dan menjadi bagian tidak 
terpisahkan dalam keputusan ini menjadi acuan Universitas 
Islam  Negeri  Mataram  dalam  memetakan  daya  serap  lulusan 
yang dihasilkan pada dunia kerja. 

KEDUA : Menetapkan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan beserta 
Direktur Kemahasiswaan sebagai penanggung jawab kebijakan 
pelacakan lulusan Universitas Islam Negeri Mataram

 
  

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

                          
                   

                                                                                         Ditetapkan di :       Mataram           
                            Pada tanggal  :       15 Nop 2018

                                                                                              Dr. Hj. Nurul Yakin, M.Pd.       
                                                                                              NIP. 196412311991032006
Tembusan: Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Rektor UIN Mataram
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.



 

 
 

A. RANCANGAN STRATEGI PELACAKAN LULUSAN 

Tracer study atau pelacakan alumni dimaksudkan untuk: 

1. Memperoleh informasi dari alumni mengenai perkembangan kompetensi yang 
dibutuhkan pasar kerja atau pengguna lulusan, sebagai bahan dan masukan 
dalam perbaikan kurikulum; 

3. Melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh 
pekerjaan, gaji pertama, pekerjaan terakhir dari alumni. Informasi ini akan 
berguna untuk membangun jejaring, informasi lowongan kerja, kerja praktek, 
magang, skripsi serta memaksimalkan peran alumni dalam berkontribusi 
terhadap almamater.  

Adapun prosedur yang dijalankan dalam penelusuran alumni sebagai berikut: 

1. Menjelang kelulusan, setiap mahasiswa menyerahkan alamat email dan alamat 
akun media sosial (twitter, instagram, dan facebook) yang masih aktif; 

2. Tiga bulan setelah kelulusan mahasiswa dihubungi melalui alamat email 
dan/atau akun media sosial masing-masing untuk mengkonfirmasi: 
a. Keaktifan alamat email serta akun media sosial; 
b. Aktifitias terakhir; 
c. Pekerjaan; 
d. Relevansi pembelajaran dengan pekerjaan yang sedang dijalani; 
e. Masukan-masukan yang relevan. 

3. Konfirmasi dilakukan 6 (enam) bulan selanjutnya untuk menjaga kontak dan 
mengetahui perkembangan lulusan. 

4. Secara periodik, kegiatan yang sama akan terus dilakukan demi memantau 
perkembangan lulusan disertai dengan pelaksanaan survei. 

 

 

2. Mengukur kepuasan lulusan selama menempuh pendidikan di Universitas 
Islam Negeri Mataram, untuk keperluan perbaikan layanan kepada mahasiswa; 

5. Untuk lulusan yang telah bekerja di instansi tertentu akan diberi tambahan 
pertanyaan kontak atasan untuk mengetahui kepuasan atasan terhadap kinerja 
lulusan UIN Mataram. 

6. Pertemuan tatap muka akan dilakukan paling lambat satu setengah tahun sejak 
mahasiswa lulus dari UIN Mataram
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B. INSTRUMEN PELACAKAN ALUMNI 

 

4. Atribut Lulusan: 
a) Keterampilan komunikasi  
b) Pemikiran dan pendekatan keterampilan ilmiah  
c) Keterampilan manajemen dan entrepreunership  
d) Keterampilan teknis 
e) Keterampilan sosial dan rasa tanggungjawab; 
f) Professional, perilaku dan etika 

C. TINDAK LANJUT 

Hasil studi pelacakan akan dievaluasi, dan hasil evaluasi ditindaklanjuti sesuai 
dengan skala prioritas dan tingkat urgensinya. Dari hasil pelacakan akan 
ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan untuk perbaikan kinerja dan realisasi mandat 
Tridharma Perguruan Tinggi, antara lain: 

1. Proses Pembelajaran, dilakukan evaluasi dan perbaikan kegiatan akademik 
seperti: evaluasi dan perbaikan kurikulum, proses pembelajaran, kegiatan dosen 
dan kemahasiswaan. 
a) Perbaikan dalam sistem pengajaran, diantaranya menuju pengembangan 

metode ‘students centre learning’ dari metode ‘teacher centre learning’.  
b) Memperbanyak kegiatan yang berorientasi pengembangan kompetensi, 

keterampilan (skill), aspek aplikatif sesuai dengan disiplin keilmuan yang 
dipelajari, maksimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta 
pengembangan soft skill yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

c) Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melakukan 
penelitian dan kegiatan ilmiah secara kolaboratif dengan mahasiswa dan 
sesama kolega dosen. 

d) Memfasilitasi mahasiswa yang berprestasi dan memiliki potensi untuk 
mengikuti pembinaan khusus serta mengikutsertakannya dalam ajang 
kompetisi baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. 

2. Penggalangan dana, akan dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara 
himpunan almuni yang berorientasi pada penggalangan dana untuk 
pengembangan institusi dalam pengabdian kepada masyarakat. 

3. Membangun jejaring, dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara 
himpunan alumni dengan mahasiswa aktif dan dosen 

 

1. Informasi responden; 

a) Proses belajar mengajar  
b) Administrasi  
c) Fasilitas mahasiswa  

 2. Pekerjaan

Universitas  Islam Negeri  Mataram  membuat  Instrumen Tingkat  Kepuasan Alumni 
terhadap Universitas Islam Negeri Mataram, sebagai berikut: 

3. Kepuasan terhadap pendidikan di Prodi PBA UIN Mataram  



 

D. INDIKATOR PENILAIAN 

Dalam melakukan pelacakan alumni, indikator yang digunakan dalam penilaian 
meliputi: 

1. Rancangan Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang 
pertama = 3 bulan 

2. Rancangan Persentase lulusan yang bekerja pada bidang yang sesuai dengan 
keahliannya = 80 % 

E. HIMPUNAN ALUMNI 

1. Partisipasi Alumni dalam Mendukung Pengembangan Akademik 

Keberadaan Ikatan Alumni mutlak dan mendukung eksistensi universitas 
sebagai sebuah lembaga Pendidikan Tinggi. Kegiatan-kegiatan alumni ini akan 
dilakukan secara berkelanjutan dan kedepannya akan terus dirancang untuk 
meningkatkan kemajuan Program Studi yang diharapkan para alumni dapat 
berpartisipasi aktif dalam pengembangan Program Studi ke arah yang lebih baik.  
a) Peran Alumni dalam memberikan sumbangan dana: 

1) Memberikan sumbangan dana untuk kegiatan pertemuan alumni; dan 
2) Memberikan sumbangan dana untuk meningkatkan koleksi buku di 

perpustakaan. 
b) Keterlibatan Alumni memberikan sumbangan fasilitas: 

1) Memberikan sumbangan Etalase Buku untuk perpustakaan universitas 
atau program studi; 

Sebagaimana dikemukakan di atas, pelacakan pertama akan dilakukan pada 3 
(tiga) bulan pertama setelah mahasiswa mencapai gelar sarjana atau setelah 
mereka diwisuda. Salah satu item penting dalam kegiatan pelacakan pertama ini 
adalah untuk mengetahui secara empiris apakah 3 (tiga) bulan setelah lulus 
tersebut, mahasiswa telah mendapat pekerjaan atau belum.  

tahui masa tunggu rata-rata yang dibutuhkan oleh setiap lulusan 
Universitas  rancangan pelacakan lulusan atau tracer 
study yang telah dikemukakan sangat penting dan mutlak untuk dilakukan. 

Untuk menge
Islam Negeri Mataram

Mekanisme pelaksanaan studi pelacakan alumni Universitas Islam Negeri 
Mataram menggunakan kuesioner. Beberapa poin penting yang mutlak harus 
terkandung dalam kuesioner tersebut adalah pekerjaan alumni, meliputi tempat 
kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, serta nilai nominal 
gaji. Tidak kalah penting adalah pendapat alumni tentang relevansi atau 
kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja, kesesuaian metode pembelajaran, dan 
lain-lain.  

Peran alumni sangat penting bagi penguatan reputasi perguruan tinggi di dunia 
kerja. Untuk itu, maka seluruh program studi di lingkungan Universitas  Islam 
Negeri Mataram harus memiliki himpunan alumni. Adapun peran himpunan alumni 
sebagai mana dimaksud meliputi: 



 

2) Memberikan sumbangan buku-buku teks, referensi, jurnal ilmiah, dan e-
books untuk perpustakaan yang dilaksanakan pada acara ramah tamah 
alumni. 

c) Keterlibatan Alumni dalam kegiatan 
1) Memberikan masukan terhadap peningkatan kompetensi lulusan 

program studi; 
2) Memberikan masukan terhadap perbaikan kurikulum program studi; 
3) Memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan; 
4) Membantu menyediakan narasumber yang diselenggarakan oleh 

universitas, 
d) Keterlibatan Alumni dalam Pengembangan Jejaring 

1) Kegiatan promosi program studi melibatkan alumni didalam dan diluar 
daerah; 

2) Mendukung, memfasilitasi, dan memediasi terjalinnya kerjasama antara 
universitas dengan Pemerintahan, Perusahaan, Industri atau lembaga 
lainnya. 

3. Partisipasi Lulusan dan Alumni Dalam Mendukung Pengembangan Non-
Akademik 
Peran dan fungsi Ikatan Alumni akan diarahkan untuk membantu 
pengembangan program studi, antara lain yaitu:  
a) Peran Alumni dalam memberikan sumbangan dana: 

1) Memberikan sponsorship dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis 
minat-bakat; 

2) Memberikan dukungan dana (sponsorship) dalam kegiatan ilmiah yang 
diselenggarakan baik oleh program studi. 

b) Keterlibatan Alumni memberikan sumbangan fasilitas. 
c) Keterlibatan Alumni dalam kegiatan: 

d) Keterlibatan Alumni dalam Pengembangan Jejaring: 
1) Membantu dalam pembuatan web site/blog/facebook program studi; dan 
2) Alumni turut serta mempromosikan program-program studi kepada 

masyarakat melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakannya, baik 
kepada pihak masyarakat pengguna lulusan lainnya. 

F. PENUTUP 

 

Demikian Mekanisme Pelacakan Alumni Universitas  Islam Negeri Mataram. Apa bila 
ada ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut 
dalam Keputusan Rektor. 

1) Membantu pelaksanaan tracer study program studi;
2) Mendukung kegiatan sosial pengabdian kepada masyarakat; 
3) Memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan; dan 
4) Ikut membina Himpunan Mahasiswa Program Studi. 

Dr. Hj. Nurul Yakin, M.Pd. 
                                                                                          NIP. 196412311991032006
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