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RINGKASAN

Universitas Syiah Kuala mendirikan Pusat Jasa Ketenagakerjaan (disingkat PJK)
pada tahun 1992 melalui Keputusan Rektor USK No. 269/1992 tanggal 28 Desember 1992.
Tujuan pendirian PJK adalah untuk membantu pengembangan karir dan peningkatan
kualitas sumber daya manusia terutama alumni USK.
Dengan meningkatnya tuntutan terhadap peran PJK untuk lebih mendekatkan calon
alumni dengan dunia kerja maka Senat Komisi D USK dalam rapat tanggal 20 Maret 2013
merekomendasikan reorientasi fungsi PJK. Reorientasi ini diikuti oleh perubahan struktur
dan nama. Nama PJK USK berubah menjadi Career Development Centre (CDC) atau
Pusat Pengembangan Karir Universitas Syiah Kuala. Perubahan organisasi dan tata kelola
ini ditetapkan melalui Keputusan Rektor USK No. 570/2013 tanggal 18 April 2013.
Menyadari pentingnya pemanfaatan umpan balik dari pemangku kepentingan untuk
perbaikan proses akademik, maka Universitas Syiah Kuala telah melaksanakan kegiatan
pelacakan lulusan pertama pada tahun 2012. Pelacakan ini, yang berbentuk alumni survei
dengan tujuan pokok mempelajari transisi lulusan dari saat lulus sampai mendapatkan
pekerjaan pertama. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang pertama sekali dilakukan secara
terintegrasi pada tingkat universitas. Response rate yang diperoleh dalam Tracer Study
USK Tahun 2012 adalah 9,6%. Hasil tracer study 2012 merekomendasikan beberapa hal
terkait pelaksanaan alumni survei ke depan, diantaranya: Pelaksanaan tracer study
dilakukan secara berkelanjutan dilaksanakan oleh CDC USK, dibantu secara aktif fakultas
dan prodi, serta didukung oleh universitas. Berdasarkan rekomendasi tersebut maka USK
telah berkomitmen melaksanakan kegiatan serupa setiap tahunnya sejak Tahun 2015
hingga sekarang. Hasil studi pelacakan lulusan Tahun 2019 terhadap lulusan Program
Sarjana (S1) USK Tahun 2017 memiliki completion rate sebesar 80.37%. Adapun hasil
pelacakan lulusan Tahun 2020 terhadap lulusan Program Sarjana (S1) USK Tahun 2018
memiliki completion rate sebesar 97.15%.

Hasil tracer study Tahun 2020 ini telah

memungkinkan analisis umum dilakukan pada tingkat fakultas. Analisis pada tingkat prodi
harus memperhatikan proporsi responden yang mengisi kuisioner agar syarat keterwakilan
secara statistik terpenuhi.
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Mengingat pentingnya tracer study ini maka tracer study terus dilaksanakan secara
berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi unit kerja akademik secara lebih serius. Di
Tahun 2021 USK melalui CDC USK tetap berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan
serupa dengan melakukan beberapa perbaikan pada metode dan mekanisme pelaksanaan.
Untuk Tracer Study tahun 2021 ini pelacakan dilakukan terhadap lulusan Program Sarjana
(S1) USK Tahun 2019 dan 2020. Trace study pada Tahun 2021 dilakukan dengan pada
lulusan Program Sarjana (S1) USK Tahun 2019 dan 2020 dikarenakan permintaan
terhadap data IKU Universitas. Hasil studi pelacakan lulusan ini diharapkan dapat
digunakan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas program
akademik, perbaikan fasilitas pembelajaran di USK, serta memenuhi permintaan data IKU
Universitas.
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PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT Yang telah atas izin dan karunia Nya, penulis dapat
melaksanakan penelitian hingga saat ini. Shalawat dan salam kepada Rasul Muhammad
SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu
pengetahuan. Penelitian ini adalah penelitian Tracer Study Program Sarjana Alumni
Universitas Syiah Kuala Berbasis Data Lulusan Tahun 2019-2020. Progres penelitian ini
telah mencapai 90% dengan capaian dari total target populasi 3613 lulusan Tahun 2019
dan 2915 lulusan Tahun 2021 yang dihubungi oleh surveyor, jumlah alumni yang mengisi
kuisioner secara online adalah 3325 lulusan Tahun 2019 dan 2629 lulusan Tahun 2020.
Adapun jumlah alumni yang mengisi kuisoner secara lengkap sebanyak 3269 lulusan
Tahun 2019 dan 2587 lulusan Tahun 2020.
Penulis dengan ini menyampaikan rasa terimakasih sebesar besarnya kepada
Universitas Syiah Kuala yang telah mendanai penelitian ini melalui skim hibah Tracer
Study dengan anggaran PNBP 2021 melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Universitas Syiah Kuala dan semua pihak yang telah membantu peneliti dalam
menyelesaikan penelitian ini.

Banda Aceh, 25 Oktober 2021

Peneliti
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BAB 1. PENDAHULUAN

USK telah memiliki pusat karir sejak akhir tahun 1992 dengan nama Pusat Jasa
Ketenagakerjaan (PJK). Dengan meningkatnya tuntutan terhadap peran PJK agar lebih
mendekatkan calon alumni dengan dunia kerja, maka pada akhir Maret 2013 telah
dilakukan reorientasi fungsi PJK yang diikuti oleh perubahan struktur dan nama PJK
menjadi Career Development Centre (CDC) atau Pusat Pengembangan Karir Universitas
Syiah Kuala berdasarkan Keputusan Rektor USK No. 570/2013 tanggal 18 April 2013
(Lampiran 1). CDC berada langsung di bawah Rektor USK.
Fungsi CDC USK, sesuai dengan misinya, dikelompokkan sebagai berikut:
(1)

Menjadi mediator dan fasilitator antara mahasiswa/alumni USK dan dunia
kerja.

(2)

Mengembangkan

kemampuan

diri,

pengetahuan

dan

keterampilan

mahasiswa/alumni USK sebelum memasuki dunia kerja.
(3)

Menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan kapasitas (capacity
building) sumber daya manusia baik untuk kalangan internal maupun
eksternal.

(4)

Menyelenggarakan tracer study secara terintegrasi di tingkat universitas

Untuk melaksanakan fungsi ini, maka struktur CDC USK diubah agar lebih efektif
dan efisien (Gambar 1.1).
Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris
Divisi Pendataan Alumni &
Tracer Study

Divisi Pelatihan & Skill
Competent

Divisi Hubungan Industri &
Internship

Gambar 1.1 Struktur CDC USK
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Ketika masih bernama PJK, aktivitas yang dijalankan lebih difokuskan pada
meneruskan informasi kerja dan menyelenggarakan pelatihan. Dengan struktur dan fungsi
yang baru, CDC diamanatkan untuk lebih sering melaksanakan kegiatan pelatihan internal
untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan calon alumni dalam menghadapi dunia
kerja. CDC juga diminta untuk lebih proaktif untuk lebih mendekatkan alumni dengan
dunia kerja misalnya dengan menyelenggarakan Job Fair, memberikan informasi peluang
beasiswa dan pelaksanaan tracer study alumni.

1.1 PROSES PELAKSANAAN TRACER STUDY
Tujuan dari tracer study tahun 2021 yang sedang dilaksanakan oleh CDC USK
adalah untuk menggali informasi berkaitan dengan transisi dari kuliah ke pekerjaan
pertama bagi alumni USK program sarjana yang lulus pada tahun 2019-2020. Hal yang
ingin dipelajari terkait dengan output dan outcome pendidikan di USK mencakup:
(1)

Kemampuan dan pengalaman lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama

(2)

Kepuasan lulusan terhadap kurikulum, bimbingan karir, kualitas pembelajaran,
dan infrastruktur kampus;

(3)

Relevansi pendidikan tinggi dan perolehan kompetensi, serta aplikasi
kompetensi di dunia kerja.

Tahapan tracer study yang akan dilaksanakan mencakup tiga tahap utama, yaitu:
(1)

Pengembangan konsep dan instrument survei, termasuk konsep pengumpulan
data, pengembangan dan testing kuisioner.

(2)

Pengumpulan data, termasuk melatih surveyor, distribusi kuisioner dan
menjamin tingginya partisipasi.

(3)

Analisis data dan pelaporan, termasuk data cleaning and editing, analisis,
pelaporan dan diseminasi hasil.

Tracer study ini dianggap penting dilakukan secara kontinu untuk menggali
informasi sebagai bahan evaluasi keberhasilan proses dan output pendidikan. Informasi ini
selanjutnya digunakan untuk perencanaan program pengembangan USK di masa yang akan
datang.
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1.2 DAMPAK HASIL TRACER STUDY DI PERGURUAN TINGGI

Selain menjadi input bagi evaluasi hasil pendidikan, hasil tracer study diharapkan
dapat menjadi masukan untuk peningkatan relevansi kurikulum dan proses pembelajaran.
Hasil tracer study juga dapat digunakan sebagai masukan untuk peningkatan fasilitas
akademik dan non akademik, lingkungan belajar dan suasana akademik. Dalam jangka
pendek, hasil tracer study secara pragmatis dapat digunakan untuk bahan akreditasi
program studi.
1.3 TARGET RESPONDEN LULUSAN USK TAHUN 2019-2020

USK melaksanakan empat kali wisuda dalam satu tahun (Februari, Mei, Agustus
dan November) dengan jumlah lulusan Tahun 2019 adalah 3612 orang dan Tahun 2020
adalah 2917 orang untuk Program Sarjana (S1). Dengan target return rate sebesar 90%
maka diharapkan tracer studi ini memiliki sekitar 3251 responden lulusan Tahun 2019 dan
2625 responden lulusan Tahun 2020 yang terdistribusi secara acak untuk setiap fakultas.

Program

Jumlah Mahasiswa Lulusan
Tahun 2019

Tahun 2020

Sarjana (S1)

3612

2917

Total Return Rate (90%)

3251

2625

1.4 KEBUTUHAN TERHADAP DATA TRACER STUDY

Hasil tracer study USK Tahun 2012 - yang baru pertama sekali dilaksanakan pada
level universitas - dipresentasikan kepada seluruh ketua prodi/jurusan dan para Pembantu
Dekan Akademik di USK di akhir Desember 2012 dengan difasilitasi oleh LP3M USK.
Dengan jumlah response rate saat itu yang hanya sekitar 10%, data beberapa prodi dan
fakultas tidak dapat dianalisis lebih lanjut karena tidak representatif secara statistik. Ketika
hal ini disampaikan dalam forum tersebut, sebagian besar kaprodi mendorong kegiatan
3

serupa dilaksanakan lagi dengan dukungan dari prodi dan fakultas. Dukungan ini diberikan
karena prodi menyadari pentingnya hasil tracer study menyangkut banyak hal diantaranya:
a. Untuk mengetahui keberadaan alumni
b. Sebagai input untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran
c. Sebagai bahan untuk penyusunan program dan aktivitas tahunan prodi
d. Sebagai dokumen reakreditasi prodi
e. Sebagai bahan untuk kegiatan pencitraan publik bagi prodi-prodi yang alumninya
sudah berhasil
Diseminasi hasil tracer study ternyata telah berhasil memberikan pemahaman
kepada unit kerja akademik tentang pentingnya pelaksanaan tracer study secara
berkesinambungan. Hasil Tracer Study Tahun pelaksanaan 2015-2021 secara online,
mencakup level jurusan/prodi, dapat dilihat di https://cdc.USK.ac.id:3000/tracerstudy/laporan/.

1.5 SITUASI PELAKSANAAN TRACER STUDY TERKINI DI USK

Pada Tahun 2012 USK pertama sekali melakukan tracer study secara terintegrasi
pada level universitas. Sebelumnya tracer study dilakukan oleh prodi dalam rangka
persiapan pengajuan reakreditasi. Akibatnya pelaksanaan tracer study cenderung one-off
dan tidak berkelanjutan. Hasilnya pun hanya digunakan untuk memenuhi persyaratan
administrasi akreditasi semata. Karena instrumen yang digunakan memuat pertanyaan yang
tidak seragam, data tracer study prodi sulit diagregasi dalam level yang lebih tinggi.

Tracer study USK tahun 2012 dilakukan secara sensus terhadap seluruh lulusan
program sarjana yang lulus pada tahun 2010 dan 2011 dengan menggunakan kuisioner
online berbasis QTAFI. Data dasar lulusan dikumpulkan dari buku wisuda dan dicocokkan
silang dengan database akademik online.

Pada saat itu, survei dilakukan dengan menelepon alumni yang memiliki nomor HP
pada database agar mengisi kuisioner secara online. Pengiriman pesan tentang pelaksanaan
tracer study dilakukan menggunakan email, jaringan sosial online, iklan media massa dan
telepon.
4

Belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, maka pada Tahun 2016 lalu USK telah
melaksanakan tracer study dengan cohort lulusan Tahun 2014, di Tahun 2017 CDC
melakukan tracer study dengan cohort lulusan Tahun 2015, Tahun 2018 CDC melakukan
tracer study dengan cohort lulusan Tahun 2016, Tahun 2019 dilakukan tracer study
dengan cohort lulusan 2017, Tahun 2020 dilakukan tracer study dengan cohort lulusan
2018, dan pada Tahun 2021 dilakukan tracer study dengan cohort lulusan 2019 dan 2020.
Trace study pada Tahun 2021 dilakukan dengan pada lulusan Program Sarjana (S1) USK
Tahun 2019 dan 2020 dikarenakan permintaan terhadap data IKU Universitas.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai keterampilan lulusan dari suatu perguruan tinggi sebagai
pekerja sangat dibutuhkan untuk mengerti kompetensi dasar lulusan yang diinginkan oleh
pasar kerja. Alasan lainnya adalah adanya kebutuhan dari pihak institusi untuk
memperoleh informasi, kebijakan atau permintaan dari pemerintah atau pihak swasta. Studi
tentang penelusuran lulusan umumnya disebut tracer study. Terdapat beberapa istilah yang
memiliki pengertian yang hampir sama dengan tracer study yaitu seperti graduate survei,
alumni survei, follow up study, labor market signal dan beberapa lainnya yang digunakan
menurut perguruan tinggi tertentu.

Dengan demikian tracer study merupakan studi yang dilakukan terhadap lulusan
perguruan tinggi yang terkait dengan transisi perguruan tinggi dengan dunia kerja. Sasaran
studi adalah lulusan perguruan tinggi baik yang sudah bekerja pada suatu instansi atau
wirausaha maupun lulusan yang belum bekerja.
Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada
alumni 2 tahun setelah lulus (survei pertama) dan 5 tahun setelah lulus (survei ke dua).
Tracer study bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari
dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, output pendidikan yaitu 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 sosiobiografis lulusan.
Di samping untuk keperluan akreditasi, Ditjen Dikti Kemdiknas juga sejak tahun
2011 menggunakan tracer study sebagai alat monitoring adaptasi lulusan perguruan tinggi
di Indonesia ketika memasuki dunia kerja. Tracer study dapat menyediakan informasi
untuk kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi dan selanjutnya dapat digunakan untuk
penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga pendidikan tinggi bersangkutan. Di
samping itu tracer study juga menyediakan informasi berharga mengenai hubungan antara
pendidikan tinggi dan dunia kerja profesional, menilai relevansi pendidikan tinggi,
informasi bagi para pemangku kepentingan (stakeholders), dan kelengkapan persyaratan
bagi akreditasi pendidikan tinggi.
6

Tracer study sudah dijadikan salah satu syarat kelengkapan akreditasi oleh Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), juga merupakan kelengkapan dalam
dokumen Evaluasi Diri yang diperlukan dalam pengajuan proposal melalui Kemristekdikti.
Meskipun demikian, dalam kenyataannya, tracer study yang dilakukan masih sangat
bervariasi dari segi kualitas. Pemanfaatan informasi yang diperoleh juga belum optimal.
Akreditasi dilakukan di level fakultas atau program studi dan dengan demikian gambaran
utuh di tingkat universitas atau antar- universitas belum tersedia.
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BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT TRACER STUDY

3.1 TUJUAN PELAKSANAAN TRACER STUDY
Adapun tujuan pelaksanaan tracer study yaitu:


Mengetahui outcome pendidikan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi kita,



Mengetahui kontribusi perguruan tinggi kita terhadap kompetensi yang ada di dunia
kerja,



Untuk monitoring adaptasi terhadap lulusan perguruan tinggi ketika memasuki
dunia kerja yang diperlukan oleh Ditjen DIKTI,



Proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan
tinggi terhadap pemerolehan kompetensi,



Input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis
lulusan,



Memperoleh informasi kesuksesan lulusan dalam karir, status, pendapatan, serta
relevansi antara pengetahuan dan keterampilan pekerjaannya,



Sebagai tanggung jawab (akuntabilitas) perguruan tinggi dalam menyiapkan anak
didiknya menghadapi dunia kerja pada masa mendatang,



Sebagai dasar untuk pengembangan institusi selanjutnya dalam konteks akreditasi,



Sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran.

3.2 MANFAAT TRACER STUDY
1. Bagi Perguruan Tinggi


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,



Sebagai informasi mengenai kompetensi yang relevan bagi dunia kerja dapat
membantu upaya perbaikan kurikulum dan sistem pembelajaran,



Sebagai salah satu nilai tambah dalam proses akreditasi perguruan tinggi.

2. Bagi DIKTI


Sebagai alat monitoring Ditjen DIKTI terhadap lulusan perguruan tinggi ketika
memasuki dunia kerja,
8



untuk menentukan prioritas dan pemilihan model pendidikan/pelatihan yang dapat
dikembangkan sesuai dengan karateristik institusi.

3. Bagi Dunia Kerja, Dunia Usaha dan Dunia Industri



Acuan dalam memilih program studi yang sesui dengan harapan atau kebutuhan.
Informasi yang relevan terhadap kebutuhan masyarakat atau stakeholder.

9

BAB 4. METODE PENELITIAN

Tracer study pada Universitas Syiah Kuala akan dilakukan dalam beberapa tahap,
mulai dari pengumpulan disain instrumen survei sampai pelaporan dan diseminasi hasil
(Gambar 4.1). Tahap pertama, terdiri dari dua fase, yang mencakup pengumpulan data
alumni dan pengembangan instrumen survei dan dilakukan secara paralel.
Fase pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pemisahan data lulusan D3,
S1, Profesi, dan S2 serta S3 yang bersumber dari database akademik USK. Dengan
demikian tim tracer study memiliki peta lulusan yang jelas untuk setiap jenjang dan
berasal dari fakultas atau program studi tertentu. Hasil dari fase ini akan digunakan pada
sebagai data utama alumni yang akan disurvei. Data yang diperoleh pada fase ini berisi
Nomor Induk Mahasiswa (NIM), nama lengkap, fakultas, program studi, dan alamat yang
bisa dihubungi baik e-mail maupun nomor HP.

TRACER
STUDY
2021

Gambar 4.1 Tahapan pelaksanaan Tracer Study USK 2021

Fase pengembangan instrumen survei dilakukan dengan mengevaluasi dan
mengoptimasi metode survei periode sebelumnya. Meskipun instrumen survei tracer study
USK lebih luas cakupannya dibandingkan instrumen survei Dikti, namun kedua instrumen
survei tersebut juga disesuaikan untuk keperluan akreditasi, sehingga agregasi data di masa
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yang datang lebih mudah dilakukan. Instrumen yang sudah didesain ulang selanjutnya
dibuat versi online yang kemudian ditempatkan di website https://cdc.USK.ac.id/tracerstudy/. Desain web tracer study online mengalami perubahan yang signifikan, karena pada
sistem ini diharapkan dapat menyeleksi mahasiswa yang sudah pernah melakukan tracer
study pada tahun sebelumnya dengan yang belum pernah mengisi sama sekali. Mahasiswa
yang sudah pernah mengisi pada tahun sebelumnya hanya perlu mengisi data yang sudah
berubah saja, misalnya perubahan tempat kerja dan penghasilan.
Setelah data, instrumen dan website tersedia dan diujicobakan, maka tracer study
akan masuk ke tahap kedua yang juga terdiri dari dua fase, yaitu pengiriman undangan
pengisian kuisioner dan pengingat pengisian (reminder). Pengiriman undangan dilakukan
dengan e-mail, sms, dan chat melalui whatsapp secara massal kepada seluruh responden
yang memiliki alamat kontak yang sesuai. Setelah response rate dievaluasi, maka fase
selanjutnya adalah melakukan reminder yang akan dilakukan sebanyak tiga kali dengan
cara menelpon. Tujuan dari fase ini adalah untuk peningkatan angka partisipasi alumni
dalam mengisi kuisioner online. Penjelasan lebih lanjut tentang proses reminder ini dapat
dilihat pada bagian 4.2.
Tahap terakhir mencakup pembersihan dan analisis data, serta pelaporan dan
diseminasi hasil. Pembersihan data diperlukan untuk melihat dan mengganti data-data yang
dianggap tidak valid. Beberapa data yang dapat dibandingkan dengan basis data utama
yang ada pada Universitas Syiah Kuala seperti masa studi dan IPK, terlebih dahulu akan
dibandingkan dengan data yang diisi oleh alumni. Jika terjadi perbedaan maka data pada
basis data utama yang akan digunakan. Proses ini diharapkan dapat dijalankan secara
otomatis oleh sistem kuisioner online. Data yang telah melalui proses pembersihan akan
dianalisis secara stastistik untuk mendapatkan gambaran hasil tracer study tahun 2021.
Hasil analisis ini akan digunakan untuk pelaporan yang akan menjadi fase akhir dari tahap
ini. Diseminasi hasil akan dilakukan pada bulan November atau Desember 2021.

4.1 SUBYEK SURVEI
Survei dilakukan terhadap single cohort alumni USK program sarjana yang lulus
pada tahun 2019 dan 2020. Data dasar diambil dari exit survey atau data lulusan yang telah
dilaporkan ke Dikti. Karena data tersebut juga memuat lulusan program lain selain
program sarjana, maka pada tahap awal perlu dilakukan pemilahan. Data yang hanya
memuat lulusan program sarjana yang disusun per prodi per fakultas selanjutnya
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dikompilasi dengan database akademik USK untuk mendapatkan data kontak (email dan
nomor handphone) alumni.

4.2 METODE PELACAKAN
Metode pelacakan alumni akan menggunakan beberapa pendekatan. Tahap awal
dalam pelacakan adalah dengan mengirimkan e-mail, sms, dan chat melalui whatsapp blast
yang berisi informasi agar para alumni mengisi kuisioner tracer study secara online. Email
dan chat melalui whatsapp blast disertai surat resmi Rektor USK tentang pelaksanaan
tracer

study

tahun

2021.

Kuisioner

online

ditempatkan

pada

website

https://cdc.unsyiah.ac.id/tracer-study/. Setelah proses ini dilaksanakan dan respon rate
dievaluasi, maka tahap selanjutnya adalah mengirimkan reminder pertama. Tahap reminder
disampaikan oleh para enumurator melalui telepon dan juga dibantu oleh prodi atau
fakultas (didasarkan atas jumlah alumni yang perlu dikontak) melalui telepon. Alumni
cenderung lebih memiliki kedekatan emosional dengan fakultas atau prodinya. Karena itu,
reminder oleh fakultas atau prodi diharapkan akan meningkatkan kesediaan alumni untuk
mengisi kuisioner. Namun metode ini membutuhkan sumber daya tambahan, minimal satu
orang per fakultas. Cara ini juga akan meningkatkan partisipasi unit kerja sebagai
pengguna data survei.
Setelah reminder pertama dilakukan, maka response rate kembali dievaluasi.
Reminder kedua selanjutnya disampaikan oleh surveyor CDC melalui telepon kepada
alumni yang belum mengisi kuisioner. Reminder ketiga juga akan disampaikan oleh para
surveyor CDC (Gambar 4.2).
Sebelum pelaksanaan tracer study dimulai maka penyebaran informasi akan
dilakukan melalui berbagai mekanisme, yaitu:
(1)

Sosialisasi kepada para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan fakultas serta
seluruh ketua prodi program sarjana melalui rapat koordinasi agar
menyebarkan informasi kepada seluruh alumni di fakultas dan prodinya.

(2)

Sosialisasi kepada seluruh ketua prodi program sarjana di USK melalui surat
dan email agar menyebarkan informasi kepada seluruh alumni di prodinya.

(3)

Sosialisasi kepada seluruh dosen USK melalui mailing list agar menyebarkan
informasi kepada seluruh alumni yang dikenal melalui jaringan sosial online
(misalnya facebook, twitter yahoo groups dan sebagainya).
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(4)

Pemasangan iklan tracer study pada media cetak lokal sebanyak satu kali.

(5)

Penyebaran informasi melalui groups, faceboook dan twitter CDC USK.
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Gambar 4.2 Metode Pelacakan Tracer Study USK 2021
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4.3 INSTRUMEN PENELITIAN
Pada tracer study tahun ini terjadi beberapa perubahan pada pertanyaan-pertanyaan
pada kuisioner dari tracer study tahun-tahun sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan pada draf
kuisioner untuk tracer study untuk tahun ini di rancang untuk dapat menjawab kebutuhan
informasi Akreditas Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS).
Pertanyaan-pertanyaan pada draft kuesioner dikelompokkan menjadi enam bagian,
terdiri dari 70 pertanyaan dan 164 variabel. Adapun item-item pertanyaan dikelompokkan
seperti pada Table 4.1.
Tabel 4.1 Pertanyaan pada kuesioner Tracer Study USK 2021
A

KATEGORI
DATA
PENDAHULUAN

B

KARAKTERISTIK
SOSIO-BIOGRAFI

C

PENGALAMAN
AKADEMIK DAN
NON AKADEMIK

1

ITEM PERTANYAAN
Nama lengkap (tanpa gelar)

2

NIM

3
4
5
6

Gender
Alamat email
Nomor HP
Alamat rumah sekarang

7

Alamat kantor sekarang

8
9
1
2
3
4
1

Bulan dan tahun wisuda
IPK
Jenis SLTA asal
Lokasi SLTA asal
Tempat tinggal semasa kuliah
Sumber pembiayaan utama kuliah
Masa studi

2

Alasan utama ketidaktepatan waktu
kuliah
Penilaian metodologi pembelajaran di
prodi
Penilaian aspek belajar mengajar di
kelas
Penilaian fasilitas perkuliahan
Penilaian pengalaman belajar
Kenggotaaan organisasi (sosial,
pemuda, olahraga, keagamaan dll)
Keaktivan berorganisasi (sosial,
pemuda, olahraga, keagamaan dll)
Kursus tambahan semasa kuliah

3
4
5
6
7
8
9

D

TRANSISI KE
DUNIA KERJA

10
1
2
3
4
5

Jenis kursus tambahan semasa kuliah
Masa mulai mencari pekerjaan
Metode pencarian pekerjaan
Jumlah instansi/perusahaan yang
dilamar
Jumlah instansi/perusahaan yang
merespon
Jumlah instansi/perusahaan yang
mengundang wawancara
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TIPE
Data digunakan untuk memvalidasi
status lulusan
Data digunakan untuk memvalidasi
status lulusan. NIM juga akan digunakan
untuk menentukan tahun masuk, fakultas
dan prodi.
Pilihan L/P
Tulis
Tulis
Pilih opsi provinsi, pilih opsi kabupaten,
tuliskan alamat
Pilih opsi provinsi, pilih opsi kabupaten,
tuliskan alamat
Pilih opsi masa wisuda
Tulis
Pilih satu dari beberapa opsi
Pilih opsi provinsi, pilih opsi kabupaten
Pilih satu dari beberapa opsi
Pilih satu dari beberapa opsi
Pilih satu dari beberapa opsi, Link ke
pertanyaan C2 jika masa studi lama
Beberapa opsi, skala 1-5
Beberapa opsi, skala 1-5
Beberapa opsi, skala 1-5
Beberapa opsi, skala 1-5
Beberapa opsi, skala 1-5
Ya – Tidak
Skala 1-5
Ya - Tidak. Link ke pertanyaan C10 jika
YA
Beberapa opsi
Pilih satu dari beberapa opsi
Beberapa opsi
Pilih satu dari beberapa opsi
Pilih satu dari beberapa opsi
Pilih satu dari beberapa opsi

KATEGORI
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
E

PEKERJAAN DAN
KOMPETENSI

1

2
3
4
5

6
7

8

9

10
11
12

ITEM PERTANYAAN
Lamanya waktu dari saat lulus sampai
mendapatkan pekerjaan pertama
Metode pencarian untuk mendapatkan
pekerjaan pertama
Penilaian persepsional tentang aspek
bagi instansi/perusahaan dalam
menerima karyawan/pegawai baru
Kursus persiapan sebelum bekerja
Jenis kursus
Relevansi kursus
Kebutuhan kursus tambahan setelah
bekerja
Jenis kursus tambahan yang diperlukan
setelah bekerja
Keinginan mengambil kursus
tambahan tersebut di USK
Kebersediaan bekerja di luar Aceh
Alasan tidak bersedia bekerja di luar
Aceh
Status saat ini

Alasan tidak bekerja
Jumlah instansi/perusahaan yang sudah
dimasuki sejak lulus
Jenis instansi/perusahaan
Kategori instansi/perusahaan
berdasarkan klasifikasi baku
Kemnakertrans 2009
Jika berwirausaha, jenis usaha
Tingkat kompetensi ketika lulus dan
kontribusi USK dalam pengembangan
kompetensi
Peran prodi/jurusan dalam persiapan
beberapa aspek sebelum memasuki
dunia kerja
Relevansi kompetensi yang diperoleh
selama pendidikan dengan
penggunaannya pada pekerjaan
sekarang
Keterkaitan bidang ilmu dengan bidang
pekerjaan
Ketepatan tingkat pendidikan dengan
bidang pekerjaan sekarang
Jika tidak sesuai, alasan mengapa
bekerja pada bidang pekerjaan
sekarang

TIPE
Pilih satu dari beberapa opsi
Pilih satu dari beberapa opsi
Beberapa opsi, skala 1-5

Ya - Tidak. Link ke pertanyaan D10 &
D11 jika jawaban Ya
Beberapa opsi
Skala 1-5
Ya - Tidak. Link ke pertanyaan D14 &
D15 jika jawaban Ya
Beberapa opsi
Ya – Tidak
Ya - Tidak. Link ke pertanyaan D17 jika
jawaban Tidak
Pilih satu dari beberapa opsi
Bekerja - Tidak Bekerja. Link ke
pertanyaan E2 jika jawaban Tidak
Bekerja
Pilih satu dari beberapa opsi
Pilih satu dari beberapa opsi
Pilih satu dari beberapa opsi
Pilih satu dari beberapa opsi

Pilih satu dari beberapa opsi
Beberapa opsi, skala 1-5

Beberapa opsi, skala 1-5

Beberapa opsi, skala 1-5

Skala 1-5
Pilih satu dari beberapa opsi
Beberapa opsi

Draft pertanyaan pada kuisioner dalam tabel di atas dirancang dengan
mengkombinasikan (1) Kuisioner Tracer Study Dikti (2) Kuisioner Indotrace dan (3)
Kebutuhan USK (4) Kebutuhan Akreditasi Perguruan Tinggi (5) Kebutuhan Akreditasi
Perguruan Tinggi. Namun draft pertanyaan pada kuisioner seperti pada tabel di atas akan
dievaluasi melalui workshop dengan memperhatikan pengalaman pelaksanaan tracer study
tahun sebelumnya dan input dari unit kerja di USK.
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BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1 HASIL PELAKSANAAN SURVEI
Survei tracer study tahun 2021 dilakukan terhadap 3613 alumni program sarjana S1
yang lulus pada Tahun 2019 dan 2915 alumni program sarjana S1 yang lulus pada tahun
2020. Detail populasi dari dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Tabel respon rate tracer study Tahun 2019-2020
Keterangan

Lulusan Tahun 2019
Jumlah
Persentase
Jumlah Target Populasi (A)
3613
Jumlah Responden (B)
3325
92.03%
(B/A) x 100
Completion Rate (subjek yang
3269
98.32%
mengisi kuesioner lengkap dari total
(C/B) x 100
responden (C)

Lulusan Tahun 2020
Jumlah
Persentase
2915
2629
90.19%
(B/A) x 100
2587
98.40%
(C/B) x 100

Dari total target populasi 3613 lulusan Tahun 2019 dan 2915 lulusan Tahun 2021
yang dihubungi oleh surveyor, jumlah alumni yang mengisi kuisioner secara online adalah
3325 lulusan Tahun 2019 dan 2629 lulusan Tahun 2020. Adapun jumlah alumni yang
mengisi kuisoner secara lengkap sebanyak 3269 lulusan Tahun 2019 dan 2587 lulusan
Tahun 2020. Jumlah ini menghasilkan nilai completion rate sebesar 98.32% untuk lulusan
Tahun 2019 dan 98.40% untuk lulusan Tahun 2020.

Persentase ini lebih tinggi

dibandingkan dengan tracer study yang dilakukan pada Tahun 2020 untuk alumni lulusan
tahun 2018 dimana nilai completion rate sebesar 97.15% (3202 responden).
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Persentase (%)

101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90

99.62

99.07

98.9

98.57 98.43

96.13

98.5

99.21

98.9
98.15

96.4

93.55

Fakultas

(a) Lulusan Tahun 2019
101
100

Persentase (%)

99
98
97
96
95
94
93
92
91

Fakultas

(b) Lulusan Tahun 2020
Gambar 5.1 Completion Rate Alumni Universitas Syiah Kuala pada Survei Tracer Study
Tahun 2020: (a). lulusan Tahun 2019 dan (b). lulusan Tahun 2020
Berdasarkan Gambar 5.1, dapat dilihat bahwa seluruh fakultas telah mendapatkan
response rate di atas 92%. Hasil tracer study Tahun 2021 ini telah memungkinkan analisis
umum dilakukan pada tingkat fakultas. Analisis pada tingkat prodi harus memperhatikan
proporsi responden yang mengisi kuesioner agar syarat keterwakilan secara statistik
terpenuhi.
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PROFIL RESPONDEN
Komposisi responden laki-laki dan perempuan hampir berimbang menunjukkan
keterwakilan kelompok responden berdasarkan jenis kelamin seperti Gambar 5.2. Grafik
pada Gambar 5.2 menunjukkan jumlah persentase responden berdasarkan jenis kelamin.
Dari grafik tersebut terlihat bahwa jumlah responden wanita lebih tinggi dibandingkan
responden pria.

(a) Lulusan Tahun 2019
(b) Lulusan Tahun 2020
Gambar 5.2 Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin: (a) Lulusan Tahun 2019 dan
(b) Lulusan Tahun 2020

Jumlah responden berdasarkan periode wisuda tidak terbagi merata dan cenderung
lebih banyak pada periode November seperti yang terlihat pada Gambar 5.3.

(a) Lulusan Tahun 2019
(b) Lulusan Tahun 2020
Gambar 5.3 Distribusi responden berdasarkan periode wisuda: (a) Lulusan Tahun 2019 dan
(b) Lulusan Tahun 2020
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Distribusi Responden berdasarkan domisili saat dilaksanakannya survey dapat
dilihat pada grafik di Gambar 5.4. Berdasarkan grafik terlihat bahwa responden berdomisili
di Indonesia sedangkan sisanya berdomisili di luar Indonesia. Alumni yang berdomisili di
luar Indonesia tersebar di 6 negara untuk lulusan Tahun 2019 dan 2 negara untuk lulusan
Tahun 2020.

(a) Lulusan Tahun 2019
(b) Lulusan Tahun 2020
Gambar 5.4 Distribusi responden berdasarkan negara domisili: (a) Lulusan Tahun 2019 dan
(b) Lulusan Tahun 2020
Adapun distribusi responden berdasarkan provinsi domisili dapat dilihat pada
Gambar 5.5

(a) Lulusan Tahun 2019
(b) Lulusan Tahun 2020
Gambar 5.5 Distribusi responden berdasarkan provinsi domisili: (a) Lulusan Tahun 2019
dan (b) Lulusan Tahun 2020
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Grafik di atas menunjukan distribusi domisili responden Tahun 2019 dan 2020. Jumlah
responden tertinggi berasal dari provinsi Aceh sedangkan domisili di luar Provinsi Aceh
yang dominan yaitu di Sumatera Utara .
Persebaran aktivitas responden dapat dilihat pada Gambar 5.6 berikut.

(a) Lulusan Tahun 2019
(b) Lulusan Tahun 2020
Gambar 5.6 Persebaran aktivitas responden alumni: (a) Lulusan Tahun 2019 dan (b)
Lulusan Tahun 2020

Berdasarkan Gambar 5.6, persentase persebaran aktifitas responden yaitu sebanyak
47.3% lulusan Tahun 2019 dan 33.6% lulusan Tahun 2020 sudah bekerja, 12.1% lulusan
Tahun 2019 dan 14.9% lulusan Tahun 2020 melanjutkan studi, 10.5% lulusan Tahun 2019
dan 8.2% lulusan Tahun 2020 berwirausaha, serta 24.4% lulusan Tahun 2019 dan 40,5%
masih mencari pekerjaan. Jumlah alumni yang mencari pekerjaan masih cukup tinggi
terutama untuk lulusan Tahun 2020 hal ini disebabkan sebagaian besar dari lulusan Tahun
2020 baru menyelesaikan studi, sehingga massa waktu mencari kerja belum terlalu lama
saat pelacakan dilakukan. Sisanya 3,8% lulusan Tahun 2019 dan 2.9% lulusan Tahun 2020
tidak memberikan jawaban pasti.

TRANSISI KE DUNIA KERJA
Sebanyak 30.31% responden lulusan Tahun 2019 dan 32.78% responden Tahun
2020 sudah mulai mencari pekerjaan sebelum lulus kuliah seperti terlihat pada Gambar 5.6.
Sisanya 69.69% responden lulusan 2019 dan 67.22% responden lulusan 2020 mulai
mencari kerja setelah lulus kuliah. Adanya responden yang mulai mencari pekerjaan
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sebelum lulus mengindikasikan bahwa responden USK mempersiapkan diri sejak sebelum
lulus.

Gambar 5.7 Masa mencari kerja responden lulusan 2019 dan 2020

Waktu tunggu responden hingga mendapat pekerjaan merupakan salah aspek
penting yang harus dipertimbangkan. Gambar 5.8 menunjukkan waktu tunggu responden
hingga mendapat pekerjaan tepat setelah lulus.

Gambar 5.8 Masa menunggu hingga mendapat pekerjaan pertama responden lulusan 2019
dan 2020
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Pada Gambar 5.8 terlihat bahwa sebanyak 46.90% responden lulusan 2019 dan
52.68% responden lulusan 2020 mulai bekerja kurang dari 3 bulan. Hal ini menunjukkan
bahwa responden mendapat pekerjaan sejak sebelum lulus hingga 3 bulan pertama setelah
kelulusan. Sebanyak 21.12% responden lulusan 2019 dan 26.70% responden lulusan 2020
bekerja dalam masa 4-6 bulan dan 20.25% responden lulusan 2019 serta 15.49%
responden lulusan 2020 dalam 7-12 bulan, dimana dalam rentang waktu tersebut mungkin
digunakan oleh responden untuk mempersiapkan diri seperti mengikuti kursus sebelum
mulai bekerja. Untuk responden yang masa tunggu lebih dari 1 tahun tercatat hanya
sebanyak 11.73% responden lulusan 2019 dan 5.13% responden lulusan 2020.sehingga
dapat disimpulkan bahwa sebanyak 88.27% responden lulusan 2019 USK sudah bekerja
pada Tahun 2019 dan 94.87% responden lulusan 2020 USK sudah bekerja pada Tahun
2020.
Pertimbangan dalam memilih pekerjaan pertama responden perlu untuk diketahui.
Adapaun grafik pertimbangan memilih pekerjaan pertama responden Tahun 2018 dapat
dilihat pada Gambar 5.9.

Gambar 5.9. Pertimbangan memilih pekerjaan pertama

Berdasarkan grafik pada Gambar 5.9, terlihat bahwa sebanyak 47.44% responden
lulusan 2019 dan 45.89% responden lulusan 2020 memilih pekerjaan pertama dikarenakan
kesesuaian dengan bidang ilmu yang dikuasai. Adapun responden yang memilih pekerjaan
karena pertimbangan gaji sebanyak 21.65% responden lulusan 2019 dan 19.31% responden
lulusan 2020. Kedekatan tempat tinggal juga menjadi pertimbangan dari sebanyak 10.46%
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responden lulusan 2019 dan 11.80% responden lulusan 2020. Selain itu, sebanyak 5.06%
responden lulusan 2019 dan 4.05% responden lulusan 2020 mempertimbangkan benefit,
sebanyak 9.13% responden lulusan 2019 dan 11.56% responden lulusan 2020 karena tidak
ada pilihan pekerjaan lain, dan sisanya sebanyak 6.26% responden lulusan 2019 dan 7.39%
responden lulusan 2020 karena alasan lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
lebih dari setengah responden memilih pekerjaan dengan mempertimbangkan kesesuaian
(relevansi) dengan bidang ilmu yang dikuasai.

PEKERJAAN DAN KOMPETENSI
Hasil tracer study Tahun 2021 (Gambar 5.10) diperoleh data bahwa sebanyak 40.77%
responden

lulusan

2019

dan

36.47%

responden

lulusan

2020

bekerja

pada

instansi/Lembaga pemerintah dan sebanyak 36.04% responden lulusan 2019 dan 39.21%
responden lulusan 2020 bekerja pada instansi swasta. Sebanyak 6.72% responden lulusan
2019 dan 6.91% responden lulusan 2020 bekerja di BUMN/BUMD serta sebanyak 3.53%
responden lulusan 2019 dan 4.65% responden lulusan 2020 bekerja pada organisasi nonprofit/lembaga swadaya masyarakat/nirlaba. Adapun sebanyak 0.33% responden lulusan
2019 dan 1.31% responden lulusan 2020 bekerja di institusi/organisasi multilateral serta
sisanya sebanyak 12.59% responden lulusan 2019 dan 11.44% responden lulusan 2020
memilih llainnya.

Gambar 5.10. Jenis perusahaan tempat bekerja responden USK Lulusan 2019 dan 2020

Berdasarkan data perusahaan tempat bekerja dapat diketahui bahwa responden
USK mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari perkuliahan.
besarnya persentase responden yang bekerja pada instansi pemerintah dan swasta
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mengindikasikan bahwa responden memiliki skill dan kompetensi yang memadai sehingga
bisa lulus dan diterima di instansi tersebut. Hal ini sangat mungkin terjadi karena lapangan
kerja terbesar di Aceh disediakan oleh pemerintah (sebagai PNS) dan swasta.
USK dengan berbagai bidang ilmu tentu diharapkan menghasilkan lulusan yang sesuai
dengan bidang keahlianya masing-masing. Lulusan yang sesuai dengan bidang kerja dapat
ikut serta memberikan masukan ke USK terhadap tepat atau tidaknya arah dari bidang
keilmuan yang ada di USK.
Pertimbangan utama responden dalam memilih pekerjaan pertama adalah kesesuaian
(relevansi) pekerjaan tersebut dengan ilmu yang dikuasai. Pertimbangan ini dijawab oleh
hamper setengah responden yaitu sebanyak 47.44% responden lulusan 2019 dan 45.89%
responden lulusan 2020 (Gambar 5.9). Adapun grafik persentase kesesuaian pekerjaan
dengan bidang ilmu dapat dilihat pada Gambar 5.11.

Gambar 5.11. Kesesuaian (relevansi) antara bidang pekerjaan responden dengan bidang
ilmu
Hasil tracer study 2020 pada Gambar 5.11 menunjukkan bahwa sebesar 51.03%
responden 2019 dan 57.99% responden 2020 memiliki pekerjaan yang berhubungan erat
atau sangat erat dengan bidang ilmu yang dipelajari selama perkuliahan. Selain itu, sekitar
20.97% responden 2019 dan 19.56% responden 2020 yang bekerja pada bidang yang agak
berhubungan dengan keilmuwannya. Sedangkan sebanyak 15.86% responden 2019 dan
18.42% responden 2020 berkerja pada bidang yang kurang hingga tidak berhubungan
dengan keilmuwannya, sisanya 2.14% responden 2019 dan 4.03% responden 2020 tidak
memberikan jawaban pasti. Banyak faktor yang menyebabkan alumni bekerja tidak sesuai
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dengan bidang keilmuwanya seperti kurangnya lapangan kerja yang tersedia untuk lulusan
program studi tertertentu.
Hasil tracer study USK Tahun 2021 memperlihatkan bahwa seluruh
komponen soft skills responden memiliki nilai diatas kontribusi USK. Data hasil
tracer study untuk perbandingan peran USK dengan kompetensi yang dibutuhkan
pada pekerjaan dapat dilihat pada Gambar 5.12.

Gambar 5.12. Perbandingan Peran USK dengan Kompetensi yang dibutuhkan pada
Pekerjaan
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Komponen soft skills responden yang dinilai meliputi poin kemampuan
berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, kemampuan beradaptasi, bekerja
secara mandiri, bekerja dalam tim, bekerja dibawah tekanan, disiplin dan
manajemen waktu, kepemimpinan dan inisiatif, loyalitas, integritas, mengatasi
konflik, mengambil inisiatif, kemampuan untuk menciptakan inovasi-inovasi
terbaru yang menarik minat masyarakat, dan kemauan belajar sepanjang hayat.
Adapun hasil tracer study untuk komponen/atribut hard skills meliputi
pengetahuan dalam bidang ilmu maupun diluar bidang/disiplin ilmu, pengetahuan
umum, kemampuan Bahasa Inggris/bahasa asing lainnya, dan keterampilan
komputer/

internet,

keterampilan

riset,

kemampuan

belajar,

negosiasi,

kemampuan analisis, dan manajemen proyek/program.
Untuk semua atribut kompetensi, USK hampir mampu memenuhi level
kompetensi sesuai kebutuhan. Peran USK dalam mengembangkan penguasaan Bahasa
Inggris (asing lainnya) mempunyai nilai paling sedikit dibandingkan dengan komponen
hard skills yang lain. Data pada Gambar 5.12 secara umum menunjukkan bahwa USK
masih perlu mengupayakan untuk meningkatkan seluruh atribut soft skills dan hard skills
mahasiswa selama perkuliahan.

5.2 LUARAN YANG DICAPAI
Saat ini pelacakan alumni untuk untuk Program Sarjana lulusan Tahun 2019 dan
2020 sudah 100% selesai dilaksanakan.
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BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 KESIMPULAN
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil tracer study ini adalah:
1. Completion rate yang diperoleh dari Tracer Study USK 2020 mengalami
kenaikan dibandingkan Tahun 2019.
2. Hampir seluruh fakultas telah memiliki nilai response rate di atas 92%.
Dengan demikian, secara statistik seluruh data sudah dapat dianalisis pada
level fakultas, namun analisis pada level prodi harus dilakukan secara
berhati-hati untuk memastikan keterwakilan.
3. Persebaran aktifitas responden lulusan 2019, didominasi oleh alumni yang
sudah bekerja. Sedangkan lulusan Tahun 2020 didominasi oleh alumni yang
mencari pekerjaan, hal ini disebabkan sebagaian besar dari lulusan Tahun
2020 baru menyelesaikan studi, sehingga massa waktu mencari kerja belum
terlalu lama saat pelacakan dilakukan.
4. Persentase alumni yang sedang mencari pekerjaan masih cukup tinggi.
Namun sedikit diketahui apakah alumni tersebut sedang mencari pekerjaan
pertama atau pindah dari pekerjaan sebelumnya.
6.2 SARAN
Beberapa saran atau rekomendasi dari hasil tracer study ini adalah:
1. Aplikasi Exit Survey untuk menjaring data alumni perlu terus ditingkatkan
penggunaannya. Kerjasama yang baik dengan Biro Administrasi Akademik
perlu terus dikembangkan, khususnya untuk menjaring data alumni program
D3, S2, S3 dan profesi.
2. Beberapa kesimpulan hasil tracer study ini harus dijadikan umpan balik oleh
USK untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.
3. Tracer study perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan
partisipasi unit kerja akademik secara lebih serius. Hal ini diperlukan agar
response rate terus meningkat dan dapat memberikan data yang representatif
secara statistik untuk analisis pada tingkat prodi.
4. Pembiayaan pelaksanaan Tracer Study tetap dialokasikan sebagai dana
penelitian sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.
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5. USK harus terus memperbaiki sistem pengelolaan data alumni yang
terintegrasi dengan database yang ada. Tersedianya data alumni yang baik
akan

memudahkan

USK

dalam

bersinergi

dengan

alumni

untuk

pengembangan institusi.
6. USK perlu terus memperkuat jaringan alumninya, termasuk jaringan alumni
di tingkat fakultas dan prodi sehingga alumni dapat menjadi mitra untuk
meningkatkan akses informasi pekerjaan bagi alumni yang baru lulus.
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