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1.

Tanggal Terbit

: MP-DM-FKIP004
: 21/3/2019

No. Revisi

: 01

No. Kode Dokumen

LATAR BELAKANG
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surabaya

(UMSurabaya) sebagai suatu lembaga kependidikan ikut mengemban amanah untuk
mencerdaskan bangsa di tengah tantangan dunia yang kian mengglobal. Oleh karena itu, FKIP
UMSurabaya perlu membuat suatu rencana strategis yang dapat menunjang terwujudnya
peran tersebut. Namun demikian, FKIP UMSurabaya terus dituntut untuk selalu memperbaiki
kualitas proses pendidikannya disertai dengan upaya peningkatan relevansinya dalam rangka
persaingan global. Upaya melakukan perbaikan baik di bidang akademik maupun penunjang
akademik telah banyak dilakukan sebagai langkah untuk memperbaiki mutu lulusan yang
mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tuntutan perkembangan
zaman. Lulusan yang memiliki kemampuan bersaing di era global, lulusan yang memiliki
kepribadian dan akhlak mulia, sehingga mampu menjadi kader pimpinan bangsa di masa akan
datang.
Tracer study terhadap alumni merupakan salah satu studi empiris yang diharapkan
menyediakan informasi untuk mengevaluasi hasil pendidikan di FKIP UMSurabaya.
Informasi ini digunakan untuk pengembangan lebih lanjut dalam menjamin kualitas
pendidikan. Dengan kegiatan tracer study ini diharapkan FKIP UMSurabaya mendapatkan
informasi indikasi kekurangan pelaksanaan program studi dan menyediakan dasar-dasar
pelaksanaan perencanaan di masa depan. Untuk itu informasi keberhasilan profesionalisme
(karier, status, pendapatan) para alumni dibutuhkan. Demikian pula infromasi terhadap
pengetahuan dan keahlian yang relevan (hubungan antara pengetahuan dan keahlian dengan
kebutuhan kerja, ruang lingkup pekerjaan, posisi professional). Para alumni diharapkan juga
dapat memberikan penilaian kondisi dan ketentuan belajar yang mereka alami masa belajar
dikaitkan dengan dunia kerja yang mereka hadapi.
Dokumen tracer study dapat bermanfaat bagi pengguna maupun FKIP UMSurabaya
khususnya. Bagi para pengguna, hasil kajian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi
salah satu pertimbangan apakah mereka akan menggunakan alumni FKIP UMSurabaya. Bagi
pihak FKIP UMSurabaya, diharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan strategi dan
orientasi pendidikan, melakukan perbaikan konsep maupun teknis penyelenggaraan
pendidikan dan pengajaran sehingga lulusan semakin menjadi lebih baik dalam kapasitas

intelektualitasnya, keterampilan maupun akhlak dan kepribadiannya. Hasil tracer study ini
juga diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kualitas
proses pembelajaran dan evalausi pembelajaran serta pengembangan manajemen pendidikan.
Dengan perbaikan yang terus menerus terhadap aspek-aspek tersebut maka diharapkan
pendidikan di FKIP UMSurabaya dilakukan dengan secara efisien, efektif, dan produktif dan
pada saatnya mempertinggi daya saing alumni FKIP UMSurabaya.

2.

TUJUAN
Tujuan kegiatan tracer study ini adalah

a. Menggali informasi dari alumni mengenai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan

pasar kerja untuk bahan perbaikan kurikulum FKIP UMSurabaya.
b. Menginventarisasi manfaat yang diperoleh alumni selama menempuh pendidikan di FKIP

UMSurabaya.
c. Melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh pekerjaan,

gaji pertama, pekerjaan sekarang, dan informasi lainnya dari alumni FKIP UMSurabaya.

3.

DASAR PEMIKIRAN
Dasar pemikiran dari kegiatan tracer study ini adalah

a.

Standar Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah
Surabaya.

b.

Peraturan

Akademik

Fakultas

Keguruan

dan

Ilmu

Pendidikan,

Universitas

Muhammadiyah Surabaya.
c.

Manual Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah
Surabaya.

4.

PIHAK TERKAIT
Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tracer study adalah
a. Alumni Jurusan
b. Ketua Program Studi
c. Sekretaris Program Studi
d. Wakil Dekan I FKIP
e. Dekan FKIP
f. BAKA

5.

PROSEDUR
Prosedur pelaksanaan tracer study di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai berikut:
1. Seluruh Ketua Program Studi (Kaprodi) di lingkungan FKIP UMSurabaya mengikuti
sosialisasi instrumen tracer study yang telah dibuat oleh Biro Administrasi
Kemahasiswaan dan Alumni (BAKA) UMSurabaya
2. Kaprodi menunjuk surveyor (seorang alumni prodi di FKIP UMSurabaya dengan kriteria
merupakan angkatan yang ditracer) untuk BAKA. Surveyor bertanggung jawab untuk
mengkoordinir alumni di prodinya untuk mengisi form tracer study online di bawah
pantauan BAKA secara langsung.
3. Kaprodi di lingkungan FKIP UMSurabaya menerima data mentah hasil tracer study dari
BAKA.
4. Kaprodi bersama Sekretaris prodi melakukan analisa dari data mentah dan membuat
laporan tracer study masing-masing prodinya sebanyak 3 eksemplar. Laporan tracer study
terdiri dari:
a. Latar Belakang
b. Tujuan
c. Manfaat
d. Jumlah Reponden
e. Status Pekerjaan (bekerja/tidak)
f. Waktu Tunggu Mendapat Pekerjaan Setelah Lulus
g. Kebermanfaatan Hasil Pembelajaran di Perguruan Tinggi
5. Dekan melakukan pengesahan laporan tracer study.
6. Wakil Dekan I menerima laporan tracer study.
7. BAKA menerima laporan tracer study.

6.

OUTPUT
Luaran dari kegiatan tracer study ini adalah laporan hasil analisa dari data mentah untuk

tiap prodi di FKIP, yang terdiri dari:
a. Latar Belakang
b. Tujuan
c. Manfaat
d. Jumlah Reponden
e. Status Pekerjaan (bekerja/tidak)

f. Waktu Tunggu Mendapat Pekerjaan Setelah Lulus
g. Kebermanfaatan Hasil Pembelajaran di Perguruan Tinggi

7.

OUTCOME
Hasil dari kegiatan tracer study ini adalah

a. Kualitas lulusan dapat memberikan pelayanan yang professional kepada masyarakat.
b. Lulusan dapat memenuhi tuntutan zaman.
c. Rekomendasi Perbaikan Sistem penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di FKIP
UMSurabaya.

