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REVISI KE-2

Alumni, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,
Bagian Akademik dan Alumni fakultas
A. PENGERTIAN

SOP Pelacakan Alumni adalah standar prosedur yang mengatur tahapan dan
peiaksanaan pelacakan alumni dan pemutakhiran data alumni
B. TUJUAN

1. Standar prosudur ini bertujuan untuk mengatur tata cara peiaksanaan Tracer
Study dengan balk dan benarm sehingga memudahkan peiaksanaan
pelacakan alumni dan memperoleh informasi yang akurat

2. Membuat data base alumni dalam rangka pemetaan kompetensi alumni
C. RUANG LINGKUP

Standar operasional prosedur ini mencakup peiaksanaan pelacakan alumni dan
pemetaan kompetensi lulusan serta pemutakhiran data base alumni
D. PENANGGUNG JAWAB

Standar operasional prosedur ini mencakup peiaksanaan pelacakan alumni dan
pemetaan kompetensi lulusan serta pemutakhiran data base alumni
E. DEFINISI ISTILAH

1. Pelacakan alumni adalah kegiatan mencari informasi tentang posisi dan
kondisi kompetensi alumni

2. Alumni adalah lulusan fakultas ilmu budaya yang sah dan memenuhi
ketentuan untuk menyandang status alumni

3. Kuisioner adalah isian data yang di berikan fakultas kepada alumni yang
berisiakan pernyataan singkat dan uraian mengenai kondisi dan pendapat
alumni tentang pelayanan fakultas
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F. PROSEDUR

1. Koordinasi pemutakhiran data alumni
2. Verifikasi fata alumni

3. Penyusunan kuisoner alumni

4. Pelacakan data dan posisi alumni
5. Distribusi kuisioner alumni

6. Pengembalian kuisioner
7. Pengelolahan data kuisioner
8. Pemutakhiran data alumni

G. ALUR/BAGAN ALIR

Alur/Bagan Alir SOP Pelacakan Alumni adalah sebagai berikut:
NO

Pihak terkait

Waktu

Dokumen

1 Jam

Daftar alumni

1 Jam

Data alumni
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Koordinasi pemutakhiran
1.

data
alumni

2.

Verfikasi data alumni

3.

alumni

Penyusunan kuisioner

4.

Pelacakan data dan posisi

24 Jam

Kuisioner

12 Jam

Data alumni

30

Data alumni

alumni

5.

Distribusi kuisioner alumni

Menit

Pengembalian kuisioner

24 Jam

Pengelolahan data

3 Hari

Kuisioner

6.

7.

kuisioner

Tabulasi data
alumni
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Pemutakhiran data alumni

1 Jam

Data alumni

o

8.

H. REFERENSi
Peraturan Akademik UHO

I. INSTRUKSI KERJA

Tujuan

Memastikan bahwa prosudur pelacakan alumni berjalan semestinya dan
pemutakhiran data alumni dapat tewujud.

Prosedur

1. Kabag kemahasiswaan dan alumni FIB UHO berkoodinasi dengan wakil
dekan bidang kemasiswaan dan alumni untuk memutakhirkan data alumni

2. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni melakukan verfikasi posisi
dan kondisi alumni yang ada dalam data base alumni Fakultas

llmu

Budaya

3. Kabag kemahasiswaan dan alumni membuat form kuisioner yang berisikan
biodata, Informasi diri, riwayat pendidikan , riwayat pekerjaan, Relevansi

pendidikan dan pekerjaan, pengalaman pembelajaran dan masukan bagi
pendidikan tinggi, indicator kompetensi dan daya saing dalam dunia kerja
dan dikoordinasikan dengan wakil dekan bidang kemasiswaan dan alumni

4. Wakil

dekan

bidang

kemahasiswaan

dan

alumni

dan

kabag

kemahasiswaan dan alumni melakukan verifikasi alamat alumni yang ada
pada base alumni dan mencari informasi tambahan jika dibutuhkan
5. Kabag kemahasiswaan dan alumni mengirimkan form kuisioner disertai
surat pengantar dari wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
kepada alumni via pos ataupun surat elektronik
6. Alumni yang telah menerima form kuisioner harus melakukan konfirmasi ke

Fakultas llmu Budaya dan mengisi serta mengembalikan via pos atau surat
elektronik kuisioner tersebut paling lama 1 minggu setelah diterima.
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7. Kabag kemahasiswaan dan alumni yang menerima balasan dari alumni

membuat tabulasi data kuisioner dan diteruskan kepada wakil dekan
bidang kemahasiswaan dan alumni.

8. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni melakukan pemutakhiran
data base alumni dengan data kuisioner alumni yang sudah ditabulasikan
oleh kabag kemahasiswaan dan alumni

9. Data base yang telah diperbaharui digunakan sebagai dasar evaluasi
pengguna lulusan

10. Data kuisioner yang diterima dianalisis dan digunakan sebagai bahan

pertimbangan dan perbaikan dalam rangka peningkatan kompetensi
lulusan dan pelayanan pendidikan.
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