TRACER STUDY
KUESIONER ALUMNI
.

A. DATA PRIBADI
Nama
:
Tempat/ Tgl Lahir :
Angkatan
:
Jenis kelamin
:L
Alamat terakhir :
No. Telp. Rumah : Pekerjaan
:
Nama Kantor
:
Alamat Kantor
:
No. Telp. Kantor :
Masa kerja
:
Jabatan terakhir :

/

P

(lingkari salah satu)
No. Handphone :
E-mail :
No. Fax. Kantor :

B. RIWAYAT PENDIDIKAN
Program

Nama Kampus

Nama
Program Studi

Tahun
Masuk

Tahun
Lulus

Waktu penyelesaian
Skripsi/Tesis/
Disertasi (bulan)

IPK

S1
S2
S3

C.

BIDANG AKADEMIK
Pilihlah salah satu jawaban di bawah ini yang berkaitan dengan bidang akademik di STIE
Kasih Bangsa dengan memberikan tanda SILANG (X) pada pilihan jawaban yang Saudara
anggap paling sesuai.
SB = Sangat Baik
B = Baik
CB = Cukup Baik
TB = Tidak Baik

NO
1.

KUESTIONER
KURIKULUM

a. Kesesuaian materi masing-masing matakuliah dengan nama
matakuliah
b. Keterkaitan materi kuliah dengan kebutuhan pengetahuan/
kemampuan sebagai sarjana ekonomi
c. Kesesuaian muatan/materi kuliah dengan perkembangan
keilmuan
2.

PROSES BELAJAR MENGAJAR
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Kehadiran dosen mengajar dalam satu semester
Durasi mengajar dosen setiap pertemuan
Metode mengajar dosen
Kemampuan dosen dalam penyampaian materi
Ketaatan dosen pada Satuan Acara Perkuliahan (SAP)
Kemampuan dosen dalam pemanfaatan tekhnologi informasi
Komposisi penilaian hasil belajar mahasiswa

SB

B

CB

TB

h.
i.
j.
k.
L.
m.
n.
o.
p.
q.
3.

LAYANAN DAN FASILITAS AKADEMIK
a.
b.
c.
d.
e.
f.

4.

Transparansi dosen dalam memberikan nilai akhir
Kondisi ruang kuliah (kenyamanan dan pencahayaan)
Sarana proses belajar mengajar (OHP/LCD)
Ketersediaan ruang baca dan perpustakaan
Kemudahan dalam mencari topik penelitian untuk tugas akhir
(skripsi)
Penguasaan dosen pembimbing skripsi terhadap materi/topik
penelitian mahasiswa yang dibimbing
Ketersediaan waktu pembimbingan yang diberikan oleh dosen
pembimbing skripsi untuk mahasiswa yang dibimbing
Tingkat kesulitan materi ujian Skripsi
Transparansi penilaian ujian skripsi dari dosen pembimbing dan
dosen penguji
Kesesuaian materi kuliah dengan pekerjaan saat ini

Pemanfaatan teknologi untuk fasilitas mahasiswa
Suasana dan kelengkapan buku dalam perpustakaan
Sarana olahraga dan perkumpulan mahasiswa
Sarana Laboratorium Komputer
Kebersihan lingkungan dan Toilet
Sarana parkir
PUBLIKASI ILMIAH, RISET, DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT

a. Manfaat publikasi ilmiah dosen bagi mahasiswa dan masyarakat
b. Kualitas publikasi dan riset ilmiah dosen
c. Keterlibatan mahasiswa dalam riset ilmiah dosen dan
pengabdian masyarakat
d. Jumlah dan kualitas pengabdian masyarakat dosen

D.

BIDANG NON AKADEMIK
Untuk beberapa pertanyaan berikut mohon diberikan jawaban secara singkat dan jelas.

Masa tunggu untuk memperoleh pekerjaan
pertama kali (bulan)
Di awal Saudara memutuskan untuk melamar
bekerja, berapa kali Saudara mengajukan/
mengirimkan lamaran kerja (kali) sampai
Saudara memperoleh pekerjaan pertama kali
Gaji pertama yang diperoleh (Rp)
Gaji yang diterima saat ini (Rp)
Berapa kali telah berpindah tempat kerja (kali)
Darimanakah sumber informasi lowongan
kerja untuk pekerjaan terakhir yang anda
peroleh

Sebutkan faktor yang menentukan

keberhasilan Saudara dalam memperoleh
pekerjaan pertama kali (softskill maupun
hardskill)
Sebutkan faktor penunjang keberhasilan
Saudara dalam meniti karier sampai posisi
saat ini (softskill maupun hardskill)
Selama Saudara kuliah di STIE Kasih Bangsa,
hal apakah yang menjadi nilai tambah dalam
pekerjaan Saudara saat ini (softskill maupun
hardskill)
Hal apakah yang Saudara pernah peroleh di
bangku kuliah (softskill maupun hardskill) yang
Saudara anggap tidak memberikan nilai
tambah untuk pekerjaan saat ini
Sebutkan jenis dan deskripsi singkat pelatihan
yang pernah diterima selama bekerja

Uraikan tingkat kepuasan Saudara terhadap
pekerjaan Saudara saat ini
Sebutkan hal-hal yang membuat saudara
bangga sebagai alumni STIE Kasih Bangsa

