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HUMAS-UINRF -- Hadir dalam opening ceremony kegiatan ini Wakil Rektor III UIN Raden Fatah
Palembang Dr. Rr. Rina Antasari, M. Hum., Para Wakil Dekan Bidang III atau Kemahasiswaan di
lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, Ka. PUSTIPD Fachruddin, M. Kom., Ibu Dr. Fitri Oviyanti, M.
Ag yang mewakili dari LPM, Ketua CDC UIN Palembang Dr. Yudiani, m. Psi.,perwakilan dosen-dosen di
setiap kampus di Palembang seperti UNSRI, UMP, PGRI, UIGM, DLL, dan para alumni UIN Raden
Fatah Palembang. Serta mengundang narasumber dari ketua Cendi Dr. Ahmad Shalehuddin, S. Th.I.,
MA., dan Wakil Rektor III Dr. H. Waryono, M. Ag UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dr. Rr. Rina dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan dari Trecer Studies ini ialah agar supaya
dapat mengetahui penyebaran lulusan perguruan tinggi kita (informasi alumni). Sebagai bahan evaluasi
perguruan tinggi terhadap lulusan yang dihasilkan apakah telah memenuhi standar kompetensi yang
sesuai pada dunia kerja, Ujarnya.
Kemudian menurut Dr. Waryono yang selaku narasumber dari UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta mengatakan bahwa Tracer Studies merupakan salah satu metode yang digunakan untuk
memperoleh umpan balik dari alumni. Umpan balik yang diperoleh dari alumni ini dibutuhkan oleh
perguruan tinggi dalam usahanya untuk perbaikan serta pengembangan kualitas dan sistem
pendidikan. Tak hanya itu, umpan balik inipun dapat bermanfaat untuk memetakan dunia usaha dan
industri agar jeda diantara kompetensi yang diperoleh alumni saat kuliah dengan tuntutan dunia kerja
dapat diperkecil.
Tracer Study perlu dilakukan secara melembaga, terstruktur dan dengan metodologi yang tepat guna
memperoleh hasil yang terukur, akurat dan dapat diperbandingkan.
Di Indonesia, pelaksanaan Tracer Studies umumnya masih terkendala di sisi kebutuhan, sumber daya
dan metodologi dalam pelaksanaannya. Seringkali Tracer Studies dilakukan oleh perguruan tinggi
hanya karena kebutuhan akan akreditasi, sehingga pelaksanaannya tidak dilakukan secara rutin. Selain
itu, sumber daya pelaksana Tracer Studies umumnya masih dianggap kurang memadai dan hal ini
disertai dengan kesulitan dalam menerapkan metodologi yang tepat dalam pelaksanaannya.
Tracer Studies ini merupakan tanggung jawab akademik dan moral karena PTKI harus menjamin
alumninya memiliki “kemampuan” masuk DUDI (dunia usaha dan dunia industri) dan tidak boleh hanya
berfokus kepada rekrutmen mahasiswa dan juga dapat menunjang data akreditasi yang mana
merupakan salah satu standar penilaian akreditasi institusi, baik yang 7 ataupun 9 standar.

