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[TRACER STUDY]
Buku panduan penggunaan aplikasi survey terbatas alumni Poltek Swadharma jakarta

[TRACER STUDY]

Pendahuluan
Tracer study merupakan studi penelusuran alumni untuk mengetahui kegiatan alumni setelah lulus
dari Perguruan Tinggi, transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, situasi kerja, pemerolehan
kompetensi, dan penggunaan kompetensi dalam pekerjaan dan perjalanan karir.
TUJUAN & MANFAAT
Tracer study dapat berguna untuk:






Manajemen Perguruan Tinggi : kepentingan akreditasi, sistem ranking, evaluasi kualitas
Perguruan Tinggi (internal dan eksternal), serta publikasi dan promosi Perguruan
Tinggi. Masukan dalam bidang kurikulum, proses pembelajaran, sarana prasarana, dan
pelayanan dan peningkatan SDM
Riset/Penelitian : topik-topik perkembangan pendidikan, analisa kesesuaian antara
pekerjaan dan studi, isu-isu sosial lainya, seperti masalah gender, working condition, basic
salary, dll.
Serta gabungan dari sisi Manajemen dan Riset, yaitu untuk evaluasi pengembangan studi,
baik di Perguruan Tinggi maupun secara nasional.

Poltek Swadharma Jakarta sudah membangun aplikasi online untuk memudahkan survey kepada
alumni terkait dengan pengambilan data-data yang terkait dengan tracerstudy ini.

Cara Penggunaan
Aplikasi tracerstudy Poltek Swadharma terbagi dalam 2 modul yaitu modul alumni dan modul
administrasi, dimana modul alumni dibuat dalam website yang dapat diakses di halaman web
http://tracerstudy.poltek-swadharma.ac.id ,sedangkan modul administrasi dapat diakses melalui
aplikasi desktop unisyss yang dapat didownload dari server Poltek Swadharma melalui otoritas
yang sudah diberikan.
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Manual Web TracerStudy Alumni POLTEK SWADHARMA
1.

Silahkan membuka website

http://tracerstudy.poltek-swadharma.ac.id

2. Fasilitas ini digunakan oleh Alumni untuk mengisi survey tracer dengan menggunakan
kode otentikasi berupa NIM dan PASSWORD yang berupa tanggal lahir anda dengan
format DDMMYYYY , contoh misalkan anda lahir pada tanggal 3 agustus 1990, maka isi
dengan 03081990

3. Setelah Alumni berhasil melakukan otentikasi, maka akan muncul layar sebagai berikut

4. Klik Tombol
atau Pilih Menu
FORM TRACERSTUDY dibagian kiri website, maka anda akan disajikan daftar isian
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kuesioner yang wajib diisi selengkapnya

5. Mulailah mengisi semua kotak masukan dari atas kebawah secara perlahan, pastikan data
yang dimasukan akurat agar tujuan dari tracerstudy ini tercapai
6. Rubah Email default dengan email anda yang terbaru
7. Klik tombol SIMPAN setelah yakin dengan isian yang sudah dimasukkan
8. Anda hanya memiliki kesempatan satu kali untuk mengisi tracertudy ini
9. Apabila suatu saat nanti lokasi pekerjaan anda berubah, silahkan login kembali ke aplikasi
ini untuk mengupdate lokasi kerja agar data selalu update melalui menu BIODATA
ALUMNI
10. Selesai
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