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Pengertian 

1. Tracer study adalah pelacakan jejak lulusan yang telah dinyatakan lulus studi di lingkungan 

perguruan tinggi. 

2. Tracer study merupakan metode pelacakan lulusan oleh program studi untuk memperoleh umpan 

balik. 

3. Umpat balik dari lulusan dijadikan sebagai sumber perbaikan dalam meningkatkan mutu lulusan 

program studi. 

Tujuan 

Pedoman untuk mengetahui penyebaran lulusan program studi dan bahan evaluasi terhadap lulusan di 

dunia kerja. Pelacakan alumni juga berhubungan dengan pemenuhan kompetensi lulusan terhadap 

dunia kerja. 

Ruang Lingkup 

Prosedur pelaksanaan tracer study oleh Program Studi Pendidikan Kimia. 

Referensi 

Peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan FKIP ULM 

Persyaratan 

1. Mahasiswa telah dinyatakan lulus dengan bukti Ijazah. 

2. Lulusan telah bekerja pada instansi, perusahaan, lembaga formal atau non formal, dll. 

Prosedur 

1. Ketua Program Studi menunjuk salah satu dosen untuk mengelola tracer study. 

2. Pengelola tracer study menyusun instrumen penilaian terhadap lulusan dan pengguna lulusan. 

3. Melakukan pelacakan data lulusan yang dilakukan dengan berbagai cara seperti penelusuran 

database lulusan melalui website laman Universitas Lambung Mangkurat, arsip dokumen 

program studi, pelacakan melalui email, media sosial, dll. 

4. Menyebarkan intrumen kuesioner (untuk alumni dan pengguna) melalui berbagai alternatif seperti 

surat, e-mail, website, media sosial (Facebook, WhatsApp, Instagram). 

5. Melakukan rekapitulasi data tracer study yang telah diperoleh berdasarkan poin (4). 

6. Menganalisis data hasil kuesioner dari lulusan dan pengguna lulusan berdasarkan indikator 

masing-masing kuesioner tracer study. 

7. Setelah dilakukan rekapitulasi data dan analisis, hasil analisis dituangkan dalam bentuk persentase 

data dan grafik kecenderungan berdasarkan butir indikator masing-masing kuesioner. 

8. Laporan tracer study dijadikan sebagai bahan perbaikan program studi dalam meningkatkan 

kualitas lulusan. 

9. Tracer study dilakukan minimal dilakukan satu tahun sekali. 

Pihak Terkait 

1. Mahasiswa 

2. Lulusan Program Studi 

3. Pengguna Lulusan Program Studi 

4. Ketua Program Studi 

5. Pengelola tracer study 

 


