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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

Dalam rangka menjalankan tugas pokok perguruan tinggi salah satunya adalah merencanakan 

mutu lulusan berdasarkan kebutuhan dunia kerja dan dunia kewirausahaan maka perlu 

mengumpulkan tanggapan umpan balik dari lulusan yang telah mendapatkan manfaat sistem 

akademik, sistem administrasi, layanan sarana dan prasarana serta sistem kemahasiswaan 

selama yang bersangkutan menempuh perkuliahan. Pengumpulan umpan balik lulusan tersebut 

dilaksanakan dengan melakukan kegiatan Tracer Study lulusan Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara. 

Tujuan dari Tracer Study adalah mendapatkan gambaran yang obyektif tentang informasi 

lulusan dalam karir, status, keterserapan kerja, relevansi pengetahuan dan keterampilan dengan 

pekerjaannya. Untuk itu agar pelaksanakan upaya identifikasi, perencanaan mutu lulusan dapat 

berjalan secara objektif dan efektif, maka disusunlah panduan pelaksanaan tracer study lulusan 

Universitas  Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai pedoman 

persiapan,pelaksanaan,pelaporan dan monitoring kegiatan Tracer Study lulusan UMSU. 

Kami berharap panduan pelaksanaan Tracer Study lulusan UMSU ini dapat digunakan 

mengumpulkan data umpan balik lulusan secara objektif dan efektif sehingga dapat 

mendukung pengambilan keputusan peningkatan kualitas UMSU di masa depan. 

Wassalamualaikum Wr.Wb. 

            
             Medan, 27 Agustus 2022 
 
                  Ketua CDAC UMSU 
 

 

        SUKMA LESMANA,SE,MSi 
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A. PENDAHULUAN 
A.1 Latar Belakang 

Tracer Study adalah studi mengenai lulusan lembaga penyelenggara pendidikan 

tinggi yang mampu menyediakan berbagai informasi bermanfaat bagi kepentingan evaluasi 

hasil pendidikan tinggi dan selanjutnya dapat digunakan untuk penyempurnaan dan 

penjaminan kualitas lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan serta menyediakan 

informasi penting mengenai hubungan antara pendidikan tinggi dan dunia kerja 

professional, menilai relevansi pendidikan tinggi, informasi bagi pemangku kepentingan, 

dan kelengkapan persyaratan bagi akreditasi pendidikan tinggi. 

Tracer Study merupakan salah satu metode yang digunakan oleh beberapa 

perguruan tinggi, khususnya di Indonesia 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.Umpan balik inipun dapat bermanfaat pula bagi perguruan tinggi untuk 

memetakan dunia usaha dan industri agar jeda diantara kompetensi yang diperoleh alumni 

saat kuliah dengan tuntutan dunia kerja dapat diperkecil. 

Dalam pelaksanaannya, Tracer Study sebaiknya dilaksanakan oleh lembaga yang 

menjembatani antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri.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 Study umumnya masih terkendala di sisi 

kebutuhan, sumber daya dan metodologi dalam pelaksanaannya. Seringkali Tracer Study 

dilakukan oleh perguruan tinggi hanya karena kebutuhan akan akreditasi, sehingga 

pelaksanaannya tidak dilakukan secara rutin. Selain itu, sumber daya pelaksana Tracer 
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Study umumnya masih dianggap kurang memadai dan hal ini disertai dengan kesulitan 

dalam menerapkan metodologi yang tepat dalam pelaksanaannya. 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai perguruan tinggi yang peduli 

peningkatan mutu menyadari pentingnya Tracer Study lulusan untuk mendapatkan 

informasi evaluasi proses pembelajaran dihubungkan dengan kebutuhan dunia kerja. Pusat 

Pengembangan Karir dan Alumni (Career Development and Alumni Centre (CDAC) 

Universitas Muhammad Sumatera Utara merupakan pusat pengembangan karir dan 

pembinaan alumni  di UMSU yang diberi tanggung jawab kordinasi dan moitoring 

pelaksanaan Tracer Study lulusan UMSU.Secara umum Tracer Study lulusan UMSU 

adalah kegiatan penelitian  menggunakan metode penelitian yang objektif diharapkan hasil 

penelitian ini dapat digunakan dalam pengambilan keputusan pada tingkat Universitas, 

Pasca sarjana, Fakultas dan Program studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 

A.2. Tujuan Studi 

Tracer Study bertujuan untuk mengetahui hasil pendidikan dalam bentuk transisi 

dari dunia pendidikan tinggi ke dunia usaha dan industri, keluaran pendidikan berupa 

penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa 

evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan 

kompetensi serta input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi 

lulusan. 

Tracer Study bagi UMSU itu sendiri memiliki beberapa tujuan penting dalam 

pelaksanaannya. Tujuan itu antara lain, (i) Untuk memperoleh informasi penting berupa 

umpan balik alumni sebagai perbaikan, pengembangan sistem dan pengelolaan pendidikan 

perguruan tinggi, baik fasilitas, pola pengajaran dan pembelajaran, proses, serta pelayanan, 

(ii) Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui relevansi pendidikan tinggi dengan pekerjaan 
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(hardskill, softskill, faktor internal/eksternal, kompetensi, kontribusi, dsb), (iii) Sebagai 

umpan balik bagi jaminan kualitas perguruan tinggi atau dalam menentukan kebijakan 

pendiidkan secara nasional, (iv) Untuk membantu perguruan tinggi dalam proses akreditasi, 

baik nasional maupun internasional, (v) Memberikan masukan dan data penting bagi 

Human Resource (HRD) perusahaan mengenai karakteristik alumni/lulusan perguruan 

tinggi itu sendiri, (vi) Memberikan bukti empiris mengenai alumni terkait pekerjaan, awal 

karir, relevansi pekerjaan alumni dengan pendidikan tinggi, dsb, (vii) Sebagai informasi 

bagi mahasiswa, orang tua, dosen, administrasi pendidikan dan para pelaku pendidikan 

mengenai alumni/lulusan perguruan tinggi. 

A.3. Manfaat Keluaran 

Manfaat Tracer Study tidak terbatas pada perguruan tinggi saja, tetapi lebih jauh 

lagi dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antara dunia pendidikan 

tinggi dengan dunia usaha dan industri.Tracer Study dapat menyajikan informasi 

mendalam dan rinci mengenai kecocokan 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 perguruan tinggi, informasi mengenai kompetensi yang relevan bagi 

dunia usaha dan industri dapat membantu upaya perbaikan kurikulum dan sistem 

pembelajaran. Di sisi lain, dunia usaha dan industri dapat melihat ke dalam perguruan tinggi 

melalui Tracer Study, dan dengan demikian dapat menyiapkan diri dengan menyediakan 

pelatihan-pelatihan yang lebih relevan bagi sarjana pencari kerja baru. Tracer Study lulusan 

UMSU dilaksanakan di tingkat Program studi kemudian dikordinasikan dengan Pusat Jasa 

Ketenagakerjaan. 

 



4 

 

B. WAKTU DAN ALUR PELAKSANAAN 
Tracer Study lulusan UMSU dilaksanakan setiap tahun dengan 9 tahapan. Alur 

Tracer Study lulusan UMSU dijelaskan dalam bagan sebagai berikut : 

Gambar 1. Bagan Alur Pelaksanaan Tracer Study Lulusan UMSU 
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VALIDASI 
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DATA 

(NOVEMBER) 
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ANALISIS DATA  
(NOVEMBER) 

TAHAP 9 
PELAPORAN DAN DISEMINASI HASIL  

TRACER STUDY LULUSAN UMSU 
(DESEMBER) 
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Tabel 1. 
PENJELASAN TAHAPAN PELAKSANAAN  

TRACER STUDY LULUSAN UMSU 
 

TAHAPAN PENJELASAN PELAKSANA 

TAHAP 1 

PEMBENTUKAN 
PANITIA TRACER 
STUDY LULUSAN 

 

• Ketua CDAC membentuk 
panitia Tracer Study 
lulusan UMSU  

• Panitia Tracer Study 
lulusan    UMSU 
melakukan rapat    
perencanaan pelaksanaan  
tracer study lulusan 
UMSU 

• Ketua CDAC UMSU 

TAHAP 2 

KORDINASI DAN 
SOSIALISASI DENGAN 

PROGRAM STUDI 

 

• Panitia Tracer Sudy lulusan 
UMSU berkordinasi dan 
sosialisasi pelaksanaan 
Tracer Study lulusan UMSU 

• Panitia Tracer Studi 
• Program studi 

TAHAP 3 

KORDINASI DENGAN 
SURVEYOR 

 

• Ketua pelaksana melakukan 
kordinasi dengan tim 
surveyor tentang mekanisme 
sosialisasi tracer study 
lulusan UMSU 

• Ketua pelaksana melakukan 
kordinasi dengan pimpinan 
program studi untuk 
penyebaran tautan kuesioner 
online 

• Ketua pelaksana 
• Sekretaris pelaksana 
• Tim surveyor 

TAHAP 4 

SOSIALISASI DAN 
DISTRIBUSI 

INSTRUMEN SESI 1 

 

• Tim surveyor rmelakukan 
sosialisasi dan distribusi 
tautan intrumen / kuesioner 
online 
• Divisi sarana dan sistem TI 

melaporkan berkala 
perkembangan jawaban 
responden setiap prodi 
• Divisi sumber data 
mengidentifikasi responden 
yang belum berpartisipasi 
kemudian disampaikan 
kepada tim surveyor untuk 
disosialisasi kembali 

• Tim surveyor 
• Divisi sumber data 
• Divisi sarana dan 

sistem TI 

TAHAP 5 • Tim surveyor rmelakukan 
sosialisasi dan distribusi 

• Tim surveyor 
• Divisi sumber data 
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SOSIALISASI DAN 
DISTRIBUSI 

INSTRUMEN SESI 2 

 

tautan intrumen / kuesioner 
online 

•  Divisi sarana dan sistem TI 
melaporkan berkala 
perkembangan jawaban 
responden setiap prodi 

•  Divisi sumber data 
mengidentifikasi responden 
yang belum berpartisipasi 
kemudian disampaikan 
kepada tim surveyor untuk 
disosialisasi kembali 

• Divisi sarana dan 
sistem TI 

TAHAP 6 

SOSIALISASI DAN 
DISTRIBUSI 

INSTRUMEN SESI 3 

 

•  Tim surveyor melakukan 
sosialisasi dan distribusi 
tautan intrumen / kuesioner 
online 

•  Divisi sarana dan sistem TI 
melaporkan berkala 
perkembangan jawaban 
responden setiap prodi 

•  Divisi sumber data  
mengidentifikasi responden 
yang belum berpartisipasi 
kemudian disampaikan 
kepada tim surveyor untuk 
disosialisasi kembali 

• Divisi sumber data 
• Divisi sarana dan 

sistem TI 

TAHAP 7 

VALIDASI 
PENGUMPULAN DATA 

 

•   Divisi sarana dan sistem TI 
melakukan validasi 
pengumpulan data sehingga 
menjadi data mentah yang 
siap di analisis dalam bentuk 
file exel 

• Divisi sarana dan 
sistem TI 

TAHAP 8 

ANALISIS DATA DAN 
PELAPORAN 

 

•   Divisi analisis data 
melakukan analisis data atas 
data mentah yang telah 
tersedia 

•  Divisi analisi data 
menyusun draf laporan 

•   Ketua dan sekretaris 
pelaksana   melakukan 
evaluasi atas draf laporan 

•  Ketua pelaksana 
melaporkan draf laporan 
kepada Wakil Rektor III 
sebagai penanggung jawab 

• Divisi analisi data 
• Ketua pelaksana 
• Sekretaris pelaksana 

TAHAP 9 •  Divisi analisi data 
menyusun draf bahan 

• Divisi analisis data 
• Ketua pelaksana 
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DISEMINASI HASIL 
TRACER STUDY 
LULUSAN UMSU 

 

presentasi untuk diseminasi 
hasil tracer study lulusan 
UMSU 

•  Ketua dan sekretaris 
pelaksana mengevaluasi draf 
bahan diseminasi 

•  Melakukan diseminasi  
hasil tracer study lulusan 
UMSU kepada pihak 
Rektorat, 
Dekanat,pascasarna,fakultas 
,dan program studi 

• Sekretaris pelaksana 

 
 

C. JENIS PENELITIAN 
Tracer study adalah kegiatan penelitian  menggunakan metode penelitian ilmiah 

dengan jenis penelitian kuantitatif deskriptif.  Penelitian kuantitatif deskriptif bertujuan 

menjelaskan karakteristik variabel penelitian berdasarkan hasil analisa data yang bersifat 

angka (kuantitatif).Penggunaan jenis penelitian lainnya seperti kuantitatif komparatif dan 

asosiatif dapat digunakan sepanjang dibutuhkan untuk memberikan makna dan manfaat 

lebih atas hasil Tracer Study lulusan. 

D. INSTRUMEN 
Intrumen tracer study lulusan UMSU menggunakan pertanyaan yang telah ditetapkan 

oleh Ditjend Dikti Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI  dan 

didistribusikan melalui tautan online pada situs http://cdac.umsu.ac.id dengan pertanyaan  

yang akan dijawab oleh responden sebanyak 20 pertanyaan dikelompokkan menjadi 3 jenis 

pertanyaan sebagaimana dijelaskan pada tabel 2 
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Tabel 2 

Daftar Pertanyaan Tracer Study Lulusan UMSU  

KELOMPOK 
PERTANYAAN 

NO. 
PERTANYAAN 

MATERI PERTANYAAN SKALA 

Identitas 0 Nama Mahasiswa, Kode PT, 
Tahun Lulus,Kode Prodi, 
No.Telepon/HP, Alamat Email, 
NIK,NPWP 

Nominal 

Wajib 1 Status lulusan saat ini Ordinal 

2 Masa waktu mendapatkan 
pekerjaan dibawah 6 bulan 

Ordinal 

3 Lokasi tempat bekerja Nominal 

4 Jenis perusahaan tempat kerja Ordinal 

5 Nama perusahaan tempat kerja Nominal 

6 Posisi/jabatan jika berwirausaha Ordinal 

7 Tingkat  tempat kerja 
(local/nasional/internasional 

Ordinal 

8 Pertanyaan studi lanjut Nominal 

9 Sumber pembiayaan kuliah 
(bukan studi lanjut) 

Ordinal 

10 Keeratan hubungan bidang studi 
dengan pekerjaan (keselarasan 
horizontal) 

Ordinal 

11 Tingkat pekerjaan yang sesuai 
dengan jenjang pendidikan 
(keselarasan vertical)  

Ordinal 

12 Kompetensi yang dikuasai 
lulusan dan kompetensi yang 
diperlukan dalam pekerjaan 

Interval 

Opsional 13 Penekanan metode pembelajaran 
pada program studi 

Interval 
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14 Kapan memulai mencari 
pekerjaan 

Nominal 

 15 Cara mencari pekerjaan Ordinal 

16 Jumlah perusahaan yang dilamar Nominal 

17 Jumlah perusahaan yang 
merespon lamaran 

Nomnal 

18 Jumlah perusahaan yang 
memanggil wawancara 

Nominal 

19 Status lulusan saat ini Ordinal 

20 Alasan ketidaksesuaian pekerjaan 
dengan pendidikan 

Ordinal 

 

E. SUMBER DAN JENIS DATA 
Tracer study lulusan UMSU menggunakan sumber data primer yaitu jawaban 

responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner online.Sedangkan 

jenis data yang digunakan yaitu kuantitatif dengan melakukan kuantifikasi atas jawaban 

responden. 

F. POPULASI DAN DATA 
Tracer study lulusan UMSU adalah penelitian dengan metode sensal yaitu 

menggunakan semua anggota populasi sebagai responden. Populasi yang digunakan dalam 

Tracer study lulusan UMSU yaitu semua lulusan UMSU 1 tahun terakhir dari tahun 

pelaksanaan Tracer Study pada semua program studi program diploma, sarjana dan 

pascasarjana. Validitas hasil tracer studiy lulusan UMSU ditentukan dari pengumpulan data 

minimal 70 % dari populasi telah mengisi pertanyaan wajib tracer study yang telah 

ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,Riset dan Teknologi RI.  

G. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dalam bentuk 

online pada menu tracer study pada tautan situs web cdac.umsu.ac.id. Tingkat 
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pengumpulan data (response rate) yang ditolerir adalah minimum 70 % dari total populasi. 

Dalam rangka meningkatkan response rate maka akan dilakukan beberapa strategi , yaitu 

sebagai  

      berikut : 

° Sosialisasi program tracer study  lulusan UMSU dan tautan kuesioner online 

melalui media elektronik dan cetak 

° Sosialisasi program tracerstudy  lulusan UMSU dan tautan kuesioner online 

melalui media sosial. 

° Mengirimkan tautan kuesioner online melalui email lulusan UMSU sebanyak 3 

tahap. 

° Melakukan konfirmasi melalui telepon kepada lulusan UMSU yang belum 

mengisi kuesioner untuk memotivasi lulusan UMSU tersebut  berpartisipasi 

dalam Tracer study lulusan UMSU 

° Memberikan doorprize bagi responden yang telah mengisi semua pertanyaan 

tracer study lulusan UMSU 

H. TEKNIK ANALISA DATA 
Data tracer study lulusan yang sudah terkumpul kemudian akan dinalisis 

menggunakan teknik pengujian : 

° Uji validitas dan reliabilitas  

° Statistik deskriptif bertujuan mengetahui karakteristik data yang 

menggambarkan kondisi variabel penelitian dengan menghitung 

frekwensi,tendensi sentral, deviasi, dan grafik data. 

Teknik analisis data akan menggunakan software statistik SPSS versi terkini untuk 

meningkatkan keakuratan analisis. 
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I. STRUKTUR KEPANITIAAN 
Tracer study lulusan UMSU diselenggarakan di tingkat universitas dalam hal 

oleh Career Development and Alumni Centre agar mendapatkan data yang lebih luas 

sehingga mendukung pengambilan keputusan di tingkat universitas namun pengumpulan 

data dilakukan mulai dari program studi untuk meingkatkan response rate. Program studi 

dapat membuat tim sosialisasi dan surveyor untuk proses pengumpulan data. Berikut di 

bawah  ini adalah bagan kepanitiaan pelaksanaan tracer study lulusan UMSU. 

 
 
 

Gambar 2. Bagan Struktur Panitia  

Pelaksanaan Tracer Study Lulusan UMSU  
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KETUA PELAKSANA / 
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Tabel.3 
Tugas Pokok Dan Fungsi Panitia Pelaksana 

Tracer Study Lulusan UMSU 
 

NAMA STRUKTUR PANITIA TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pembina Memberikan arahan pembinaan pelaksanaan tracer 
study lulusan UMSU dalam rangka mendorong 
pencapaian tingkat respon dan pemanfaatan hasil 
tracer sudy lulusan UMSU. Dalam hal ini 
dilaksanakan oleh Dekan Fakultas / Direktur Pasca 
sarjana. 

Penasehat Memberikan nasehat-nasehat yang dibutuhkan 
dalam rangka mencapai tujuan dan manfaat tracer 
study lulusan UMSU. Dalam hal ini dilaksanakan 
oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Wakil 
Rektor 2 Bidang Administrasi dan Keuangan 

Penanggung jawab Merencanakan, mengevaluasi dan bertanggung 
jawab atas efektivitas dan efissiensi pelaksanaan 
tracer study lulusan UMSU. Dalam hal ini 
dilaksanakan oleh Wakil Rektor III Bidang 
Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama 

Ketua Pelaksana • Dalam hal ini dilaksanakan oleh Ketua CDAC 
UMSU 

• Melakukan perencanaan teknis pelaksanaan 
tracer study UMSU. 

• Melakukan pengawasan mutu pelaksanaan 
tahapan tracer study lulusan UMSU. 

• Melakukan pengendalian keuangan 
pelaksanaan tracer study UMSU. 

• Melakukan evaluasi hasil analisis data tracer 
sudy lulusan UMSU. 

• Melakukan evaluasi laporan tracer study 
dalam rangka diseminasi . 

Sekretaris Pelaksana • Dalam hal ini dilaksanakan oleh Sekretaris 
CDAC UMSU 

• Melakukan kegiatan administrasi surat-
menyurat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 
tracer study lulusan UMSU 

• Melakukan kordinasi dan pengawasan 
pelaksanaan tugas pokok semua divisi  dalam 
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panitia pelaksanaan tracer study lulusan 
UMSU 

• Melakukan evaluasi laporan tracer study 
dalam rangka diseminasi 

Divisi Sumber Data • Mengumpulkan,mengidentifikasi, dan validasi 
data lulusan UMSU yang akan menjadi 
responden tracer study 

• Melakukan pengawasan distribusi instrumen / 
tautan instrument tracer study kepada semua 
responden 

• Membuat laporan berkala  tentang distribusi 
instrumen tracer study lulusan UMSU yang 
dipilah sesuai program studi di UMSU. 

• Dalam hal ini dilaksanakan oleh beberapa 
dosen program studi. 

Divisi Analisis Data • Melakukan analisis data yang dibutuhkan  
• Menyusun draf laporan tracer study lulusan 

UMSU dan draf bahan diseminasi.  
• Dalam hal ini dilaksanakan oleh beberapa 

dosesn program studi 
Divisi Sarana dan Sistem TI • Merencanakan serta  menyediakan 

perlengkapan dan sarana yang dibutuhkan 
• Melakukan pemeliharaan sistem TI dan tautan 

istrumen/kuesioner online 
• Melakukan validasi hasil jawaban responden 

secara berkala 
• Membuat laporan berkala tentang jawaban 

responden yang dipilah sesuai program studi 
di UMSU.  

• Dalam hal ini dilaksanakan oleh tenaga 
kependidikan dan dosen program studi. 

Tim Surveyor • Bertanggung jawab kepada Divisi Sumber 
Data 

• Melakukan sosialisasi tautan intrumen tracer 
study lulusan UMSU kepada responden di 
masing-masing program studi 

• Melakukan pengawasan atas pengisian 
istrumen oleh responden di masing-masing 
program studi. Dalam hal ini dilaksanakan 
oleh dosen program studi dan alumni. 

 
 

J. SARANA DAN PRASARANA 
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tracer study lulusan UMSU dibutuhkan 

beberapa sarana dan prasarana sebagai berikut : 

° Data lulusan UMSU 1 tahun terakhir 
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° Kuesioner online 

° Alat komunikasi : telepon dan handphone 

° Media sosialisasi dan promosi : media sosial dan media elektronik  

° Software statistik SPSS  

° Alat tulis kantor 

° Sarana transportasi, akomodasi dan konsumsi 

 

K. PEMBIAYAAN 
Biaya-biaya pelaksanaan Tracer Study lulusan UMSU meliputi biaya persiapan dan 

perlengkapan, biaya sosialisasi dan pengumpulan data,biaya analisis data, dan biaya 

pelaporan.Semua biaya untuk pelaksanaan Tracer Study ditanggung oleh anggaran UMSU 

dan dapat juga dibiayai pihak lain dengan persyaratann yang disepakati serta saling 

bermanfaat bagi UMSU dan pihak lainnya. Proses pembiayaan disesuaikan dengan 

kemampuan dan peraturan keuangan yang berlaku di UMSU. 

 
L. PELAPORAN HASIL TRACER STUDY 

Laporan hasil Tracer Study lulusan UMSU dilaporkan paling lama 1 bulan setelah 

penyelesaian analisis data. Susunan laporan hasil Tracer Study lulusan UMSU terdiri dari 

:  

• Judul 
• Abstrak 
• Daftar Isi 
• Daftar Tabel 
• Daftar Gambar 
• Kata Sambutan 
• Pendahuluan 
• Instrumen 
• Metode Studi 
• Hasil dan Pembahasan 
• Kesimpulan dan Saran 
• Lampiran 
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M. TINDAK LANJUT HASIL TRACER STUDY 

Laporan hasil Tracer Study dipresentasikan dan disampaikan kepada pimpinan 

Univesitas , pasca sarjana, fakultas dan program studi di lingkungan UMSU sebagai dasar 

kebijakan perbaikan perencanaan strategis serta perbaikan kualitas sistem akademik, 

sistem administrasi, kemahasiswaan, sarana dan prasarana, serta pengembangan karir 

mahasiswa dan lulusan UMSU di masa depan.  

Tanggapan pihak-pihak terkait menindak lanjuti hasi Tracer Study lulusan akan 

terukur melalui hasil-hasil Tracer Study lulusan UMSU di tahun-tahun berikutnya. Tindak 

lanjut hasil Tracer Study lulusan UMSU akan diukur pada saat pelaksanaan monitoring 

dan evaluasi Tracer Study lulusan UMSU. 

N. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRACER STUDY 
Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tracer Study lulusan dilakukan 

oleh Pusat Jasa Ketenagakerjaan paling lama 6 bulan setelah laporan hasil Tracer Study 

lulusan UMSU disampaikan kepada pihak-pihak terkait di lingkungan UMSU.Tujuan 

monitoring dan evaluasi untuk mengukur kualitas pelaksanaan Tracer Study lulusan 

UMSU dan kualitas tanggapan atas hasil Tracer Study lulusan UMSU, sehingga pada 

pelaksanaan Tracer Study lulusan UMSU berikutnya dapat melakukan perbaikan yang 

dibutuhkan.  

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tracer Study lulusan UMSU 

meliputi aktivitas mengisi kuesioner dengan skala ordinal 7 poin mengenai kualitas 3 

aspek, yaitu : 

1) Persiapan Tracer Study lulusan UMSU 

a) Sumber data lulusan 

b) Kuesioner  

c) Media Sosialisasi 
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d) Perlengkapan pendukung lainnya 

2) Pelaksanaan Tracer Study lulusan UMSU 

a) Proses sosialisasi 

b) Proses pengumpulan data 

c) Tanggapan responden 

d) Analisis data 

3) Dampak Hasil Tracer Study lulusan UMSU 

a) Objektivitas hasil Tracer Study lulusan UMSU 

b) Dampak hasil Tracer Study lulusan UMSU untuk perbaikan kualitas 

c) Tindakan responsif pimpinan Universitas 

d) Tindakan responsif pimpinan Pasca sarjana 

e) Tindakan responsif Fakultas 

f) Tindakan responsif pimpinan Program studi 

Kuesioner diisi oleh seluruh unsur panitia pelaksana Tracer Study lulusan UMSU, 

pimpinan Universitas, Pascasarjana, Fakultas, dan Program studi di lingkungan UMSU. 

 
O. PENUTUP 

Tracer Study lulusan UMSU adalah kegiatan penelitian yang dilakukan atas 

prinsip objektivitas dalam persiapan , pelaksanaan dan pelaporan .Panduan pelaksanan 

Tracer Study lulusan UMSU ini digunakan dalam persiapan, pelaksanaan dan pelaporan 

hasil Tracer Study lulusan UMSU agar mendukung prinsip objektivitas tersebut. Hal-hal 

yang berkembang dalam persiapan dan pelaksanaan Tracer Study lulusan UMSU serta 

pelaporannya namun belum dijelaskan pada panduan ini maka dapat diambil kebijakan 

mengacu pada kaidah metodologi penelitian dengan prinsip objektivitas dan perubahan 

teknis pelaksanaaan tracer study lulusan perguruan tinggi yang ditetapkan oleh 

Kementerian Pendidikan,Kebudayaan,Riset dan Teknologi RI. 
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LAMPIRAN 
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