
    

 

 

 

 

 

 

TUJUAN 

POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai prosedur tentang tata cara  untuk 

mendapatkan informasi dari stakeholder dalam perbaikan dan pengembangan Program Studi 

Psikologi. Memberikan penjelasan tentang tata cara mendapatkan informasi mengenai proses 

jaminan mutu produk yang diperlukan untuk mendapatkan masukan dari para pengguna jasa dalam 

perbaikan kurikulum silabus perkuliahan yang diberikan. Selanjutnya POB ini juga bertujuan untuk 

memperoleh data yang relevan sebagai solusi alternatif penyusunan rencana terhadap Program 

Studi Psikologi dalam menjalankan peran dan fungsinya. 

DEFINISI   

Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan atau alumni yang dilakukan kepada alumni setelah 

lulus dimana bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam dunia kerja dan output 

pendidikan yang merupakan penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi 

proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran serta input pendidikan berupa penggalian 

lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan. Tracer alumni merupakan komponen yang 

sangat bermanfaat dalam memperbaiki kinerja Program Studi. Tracer Study merupakan salah satu 

komponen yang dapat mendukung evaluasi program studi untuk kebutuhan akreditasi. Dengan 

adanya sistem akademik yang terintegrasi dari tingkat universitas ke tingkat fakultas  dan  program  

studi,  akan  bisa  diperoleh  masukan  yang  berharga  untuk digunakan  dalam  menghasilkan  

rencana  strategis  yang  efisien  dan  efektif  untuk kepentingan edukasi. 

RUANG LINGKUP 

1. Ketua Program Studi Psikologi 

2. Sekretaris Program Studi Psikologi 

3. Bagian Administrasi Akademik FISIP – UNMUL 

4. Bagian Administrasi Akademik PS Psikologi – UNMUL 

5. Dosen-dosen Program Studi Psikologi 

6. Alumni PS Psikologi Universitas Mulawarman 

7. Mahasiswa PS Psikologi  
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PROSEDUR 

1. Penjaringan data tracer study dilakukan dengan meminta alumni mengisi form yang telah 

disediakan. Form tracer study dapat diakses di web psikologi fisip unmul (http://psikologi.fisip-

unmul.ac.id/dir-alumni/?target=form-tracer-study dan https://perkasa.unmul.ac.id/). Adapun tata 

acara pengisian kuesioner mengikuti petunjuk pada website. Data alumni diisi oleh lulusan sesuai 

dengan formulir data alumni. Penjaringan tracer study juga dilakukan dengan memanfaatkan link 

UPT Perkasa Unmul. 

2. Proses penjaringan data tracer study bermula dari pengisian data secara online (kuesioner 

terlampir). Tracer study alumni telah dilaksanakan secara online di mana mahasiswa diwajibkan 

untuk mengisi kuesioner sebelum mereka memperoleh SKL dari akademik. Untuk menjaring data 

user, PS Psikologi menjalin komunikasi melalui layanan operator telepon. Tracer study ini menggali 

data mengenai lama tunggu kerja, kesesuaian dengan bidang kerja, dan softskill yang dibutuhkan 

dalam bekerja. 

3. Rencana Tindak lanjut dari tracer study ini berupa : kegiatan akademik dan non akademik yang 

berorientasi pada pengembangan kompetensi dan softskill mahasiswa. Informasi yang diperoleh 

digunakan untuk evaluasi diri PS Psikologi  dalam upaya penjaminan kualitas pendidikan. 

 

BAGAN ALIR : 

 

3.1 Bagan Alir Tracer Study  

 

 

 

 

 

 

Alumni Mengisi Form Tracer Study Sebagai Prasyarat SKL 

Data Form Digunakan untuk Menghubungi Alumni 

Kembali Via Telepon 

Menjaring Data User Via Telepon 

Penjaringan 7 Kompetensi 

Rencana Tindak Lanjut (RTL) 
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