
TRACER STUDI 

Tracer Study Akademi Maritim Nusantara  dilaksanakan secara serius mulai 

tahun akademik 2019.  Target Tracer Study Akademi Maritim Nusantara 

adalah seluruh Taruna Akademi Maritim Nusantara yang telah lulus.  Seluruh 

alumni  diharapkan dapat ikut berpartisipasi untuk mengisi data Tracer Studi. 

 

Manfaat tracer study tidaklah terbatas pada perguruan tinggi saja, 

tetapi  lebih jauh lagi dapat memberikan informasi penting mengenai 

hubungan (link) antara dunia pendidikan tinggi dengan dunia kerja.  Tracer 

study dapat menyajikan informasi mendalam dan rinci mengenai 

kecocokan/match kerja baik horisontal (antar berbagai bidang ilmu) maupun 

vertikal (antar berbagai level/strata pendidikan). Dengan demikian, tracer 

study dapat ikut membantu mengatasi permasalahan kesenjangan 

kesempatan kerja dan upaya perbaikannya.  Bagi Akademi, informasi 

mengenai kompetensi yang relevan bagi dunia kerja dapat membantu 

upaya perbaikan kurikulum dan sistem pembelajaran.  Di sisi lain, dunia industri 

dan dunia kerja dapat “melongok” ke dalam instistusi pendidikan tinggi 

melalui tracer study, dan dengan demikian dapat menyiapkan diri dengan 

menyediakan pelatihan-pelatihan yang lebih relevan bagi taruna pencari 

kerja baru. 

 

Seluruh Alumni Akademi Maritim diharapkan untuk berpartisipasi dalam Tracer 

Study secara online.  Alumni yang belum memiliki password dapat 

menghubungi UPT. PUSKOM  Akademi Maritim Nusantara. 

 

CARA MENGISI FORM TRACER STUDI 

Tracer Studi Akademi Maritim Nusantara akan lebih maksimal dibuka dengan 

browser FireFox Atau GoogleChrome dengan resolusi Layar 1336 x 768 pixel.  

 

 

 



 

Ketikan Username dan Password sesuai dengan Password dan Username 

Anda, apabila benar, maka akan tampil halaman sebagaimana gambar 

dibawah ini: 

 

 

 

Untuk memulai, klik menu pada pojok kiri atas, atau Anda bisa 

melihat/mendownload panduan/tata cara mengisi Tracer Studi yang ada di 

Pojok kiri bawah (Klik Tombol : BANTUAN) 

 



 

 

Kemudian Klik  Menu Input Data Alumni. 

 

 

 

Lengkapi Data Pribadi Anda dengan data yang benar, Form Lain baru bisa di 

isi apabila Semua Data Pribadi telah diisi, sebelum semua data pribadi diisi, 

Anda tidak akan bisa mengisi form selanjutnya. 

 



Form Data Alumni ini meliputi: Data Pribadi, Data Pertama Kali Bekerja, Data 

Riwayat pekerjaan, Data Riwayat Pelatihan, Umpan Balik dan Saran. 

 

Data Pribadi 

 

 

Form ini untuk mengisi Data Pribadi Alumni, Untuk Alumni tahun 2.000, NIT 

Nama Alumni dan Program Studi akan terisi secara otomatis sesuai saat login. 

 

Setelah mengisi, data Pribadi, kemudian Klik SIMPAN, kemudian Upload Foto 

terakhir Anda, dalam bentuk File JPG dengan maksimal besar file 1MB. 

 

Upload Foto 

 

1 

2 

3 
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Setelah Mengisi Form Data Pribadi dan Upload Foto, Anda bisa mengisi Form 

Berikutnya, yaitu Form Pertama Kali Bekerja, informasi dalam Form ini akan 

menjadikan masukkan bagi Akademi untuk mengetahui seberapa cepat 

alumninya terserap dalam dunia kerja. 

 



 

 

Setelah semua Form Pertama Kali Bekerja diisi dengan Lengkap, Alumni bisa 

mengisi Riwayat Pekerjaan. Form Riwayat Pekerjaan ini, Alumni bisa mengisi 

pengalaman pekerjaannya. Dan untuk Alumni, bisa menjadi bahan masukkan 

dimana alumninya telah memiliki engalaman kerja berlayar. 

 

Alumni bisa memasukkan sebanyak-banyaknya pengalaman bekerja di 

kapal, dan perusahaan perkapalan. 

 

Untuk menambah Riwayat Pekerjaan Cukup isi Form dan kemudian Klik 

Tombol +  seperti gambar di bawah ini 

 

 



Kemudian Klik tombol SIMPAN, Anda bisa menambahkan riwayat pekerjaan 

lagi atau bisa juga mengisi Halaman Pelatihan.  

 

 

 

Form Halaman Pelatihan ini Anda bisa mengisi pelatihan apa saja yang telah 

Anda lalui, baik Pelatihan Profesi atau Pelatihan Non Profesi Pelatihan yang 

dimasukkan dalam Form ini adalah Pelatihan setelah Anda menyelesaikan 

Studi di Akademi Maritim Nusantara. Lengkapi Form Pelatihan, kemudian Klik 

Tombol + untuk menambah pelatihan yang lain.  

 

 

 



Bagi Akademi informasi ini akan digunakan untuk mengembangkan Akademi 

dan pelayanan kepada Taruna untuk sebisa mungkin menyiapkan Tarunanya 

dalam mengikuti pelatihan yang sesuai dan apabila memungkinkan untuk 

menyelenggarakan pelatihan dimaksud supaya bekal Taruna semakin 

lengkap dalam memasuki duni kerja. 

 

Setelah Form Pelatihan Diisi, Anda di mohon untuk mengisi Form FeedBack dan 

Form Saran, form ini akan sangat membantu Akademi dalam meningkatkan 

diri dalam melayani dan menyesuaikan dengan kebutuhan Dunia kerja, 

sehingga Akademi akan selalu Up To Date dan Taruna Lulusannya sesuai 

dengan kebutuhan dunia kerja. 

 

 

 

Berilah masukkan sebagaimana keadaan sesungguhnya, sehingga dari 

masukkan tersebut Akademi bisa mengambil keputusan yang benar. 

 

 



 

 

Anda bisa memberi saran apa saja tetapi Akademi akan bisa mengambil 

keputusan yang benar apabila saran yang anda berikan bersifat 

membangun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


