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KEPUTUSAN  REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA 

NOMOR : 026.1/SK/R.UW/X/2021 

 

TENTANG 

  

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI  

TRACER STUDY UNIVERSITAS WIRALODRA  

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur ketercapaian Universitas  

Wiralodra dalam melaksanakan tracer study, maka perlu 

dilakukan monitoring dan evaluasi; 

b. bahwa untuk melaksankanan monitoring dan evaluasi 

tersebut perlu diatur dalam ketentuan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan tracer study Universitas Wiralodra;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu diterbitkan Pedoman 

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tracer Study 

Universitas Wiralodra. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang   Sistem 

Pendidikan Nasional Tahun 2003;  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi;  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor :  

01/PER/YWI/XI/2013 tentang Statuta Universitas 

Wiralodra; 

6. Peraturan Rektor Universitas Wiralodra Nomor : 

229.4/PER/R.UW/VI/2018 tentang Kemahasiswaan 

Universitas Wiralodra; 

7. Keputusan Rektor Universitas Wiralodra Nomor : 

008.1/SK/R.UW/X/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Tracer Study; 

8. Peraturan Rektor Universitas Wiralodra Nomor : 

026.2/PER/R.UW/X/2021 tentang Monitoring dan 
Evaluasi Tracer Study Universitas Wiralodra. 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  

PERTAMA : PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRACER 

STUDY UNIVERSITAS WIRALODRA 

KEDUA : Pedoman Monitoring dan Evaluasi Tracer Study Universitas Wiralodra 

sebagaimana dimaksud pada diktum pertama menjadi pedoman dalam 

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tracer Study di lingkungan 

Universitas Wiralodra 

KETIAGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila 

ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pelaksanaanya akan 

diadakan perbaikan seperlunya. 

  

 

 

 Ditetapkan di  :  Indramayu 

 Pada tanggal   :  11 Oktober 2021 

 Rektor, 

 

 

 

 

Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si. 

 

 

 

Salinan disampaikan kepada :  

1. Ketua Umum Yayasaan Wiralodra Indramayu 

2. Para Wakil Rektor  

3. Para Dekan Fakultas  

4. Para Ketua Lembaga   

5. Para Kepala Biro  

6. Para Kepala UPT  

7. Para Ketua Program Studi  
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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahirobbil’alamiin, Segala puji kita persembahkan kepada Allah 

SWT shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. 

Dengan kerja sama dan kerja keras berbagai pihak, akhirnya kami dapat 

menyelesaikan pedoman monitoring dan evaluasi tracer study Universitas 

Wiralodra. Kami menyadari bahwa penyususnan pedoman monitoring dan 

evaluasi tracer study ini tidak akan berhasil tanpa kerja sama dan bantuan berbagai 

pihak. Semoga ini semua menjadi amal sholeh bagi lembaga kita khususnya dalam 

upaya menuju perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. 

Kami menyadari bahwa upaya ini tidaklah terlepas dari kekurangan dan 

kesalahan. Karena itu, saran dan kritik kami harapkan untuk menjadikan upaya 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tracer study ini lebih baik di masa 

mendatang. 

Semoga Allah SWT senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya 

kepada kita semua. 

 

 

Indramayu, 11 Oktober 2021 

 

 Rektor, 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Sebuah institusi harus memberikan kualistas mutu pendidikan yang terbaik 

kepada mahasiswa sebagai konsumen. Oleh karena itu, Universitas Wiralodra terus 

meningkatkan kualitas mutu pendidikan demi terciptanya efektifitas sumber daya 

manusia yang unggul. Untuk menjaga dan terus memperbaiki kualitas mutu 

pendidikan tersebut, perlu dilakukan penilaian atau monitoring evaluasi secara 

berkala. Penilaian terhadap kualitas mutu pendidikan tersebut berupa pelaksanaan 

tracer study yang diberikan kepada lulusan untuk mengukur tingkat kepuasan 

mereka terhadap kualitas mutu pendidikan yang telah mereka peroleh. Tingkat 

kepuasan lulusan yang tinggi mengindikasikan efektifitas mutu pendidikan 

tersebut. Oleh karena itu pelaksanaan tracer study perlu dilakukan secara berjangka 

dan sangat diperlukan pengawasan serta pemantauan pelaksanaannya. Pedoman 

monitoring dan evaluasi tracer study ini disusun sebagai bentuk penilaian yang 

dilakukan pimpinan lembaga terhadap kualitas dan efektifitas pelaksanaan tracer 

study. Dari penilaian tersebut, akan diperoleh deskripsi tentang perbaikan yang 

dibutuhkan terhadap pelaksanaan tracer study. 

Perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan tracer study di Universitas 

Wiralodra harus terus dilakukan untuk meningkatkan nilai positif lembaga, 

khususnya dalam hal informasi mengenai hubungan perguruan tinggi dengan 

dunia kerja profesional. Hasil pelaksanaan tracer study kepada lulusan merupakan 

salah satu indikator kualitas mutu pendidikan institusi secara umum. Dengan 

kualitas mutu pendidikan yang baik, tingkat kepuasan mahasiwa dan lulusan akan 

meningkat dan akibatnya kualitas lembaga secara umum bisa menjadi positif baik 

di mata mahasiswa maupun masyarakat. 

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tracer study merupakan suatu 

upaya institusi untuk terus memperbaiki efektifitas pelaksanaan tracer study. 

Aspek-aspek yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan tracer study salah 

satunya manajemen database mahasiswa yang terstruktur dan terorganisir. Oleh 

karena itulah, pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan tracer study ini 

disusun untuk memberikan pedoman atau standar penilaian dalam mengukur 
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kualitas dan efektifitas pelaksanaan tracer study. 

 

B. TUJUAN MONEV TRACER STUDY 

 

Tujuan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tracer study terhadap 

kualitas dan efektifitas pelaksanaan tracer study di Universitas Wiralodra adalah sebagai 

berikut. 

1. Mengukur sejauh mana penyelenggaraan tracer study yang telah dilakukan oleh 

Universitas Wiralodra; 

2. Mengukur antusias lulusan dalam pelaksanaan tracer study; 

3. Mengetahui kelemahan dan kekuatan pelaksanaan tracer study; 

4. Sebagai bahan penetapan rencana tindak lanjut perbaikan pelaksanaan tracer study; 

5. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki pelaksanaan tracer study. 

 

C. MANFAAT MONEV TRACER STUDY 

 

1. Mendorong lembaga untuk dapat meningkatkan antusiasme lulusan dalam mengikuti 

pelaksanaan tracer study; 

2. Mendorong lembaga untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tracer study; 

3. Mendorong lembaga untuk inovatif dalam menyelenggarakan pelaksanaan tracer study. 
 

 

D. DASAR HUKUM 

 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang  Pendidikan Tinggi ; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi ; 

4. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu No. 01/PER/YWI/I/2018 tentang Statuta 

Universitas Wiralodra; 

5. Keputusan Pembina Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor : KEP.09/R/YWI/V/2018 tentang 

Pengangkatan Rektor Universitas Wiralodra Masa Bhakti 2014-2022 Atas Nama Dr. Ujang 

Suratno, S.H., M.Si.  

6. Peraturan Rektor Universitas Wiralodra Nomor : 229.4/PER/R.UW/VI/2018 tentang 

Kemahasiswaan Universitas Wiralodra; 

7. Keputusan Rektor Universitas Wiralodra Nomor : 008.1/SK/R.UW/X/2021 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tracer Study Universitas Wiralodra; 

8. Peraturan Rektor Universitas Wiralodra Nomor : 026.2/PER/R.UW/X/2021 tentang 

Monitoring dan Evaluasi Tracer Study Universitas Wiralodra. 
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E. RUANG LINGKUP DAN SASARAN 

 

Bagian Kemahasiswaan dan tim terkait selaku penyelenggara tracer study menjadi ruang 

lingkup dan sasaran penilaian pelaksanaan tracer study Universitas Wiralodra. 

 

F. ASPEK-ASPEK YANG DINILAI 

 

Aspek-aspek yang dinilai terhadap pelaksanaan tracer study adalah sebagai berikut : 

1. Instrumen kuesioner tracer study yang didistribusikan kepada lulusan setidaknya memilik 

standar sesuai dengan panduan tracer study dari kemdikbud; 

2. Intrumen kuesioner tracer study menggunakan bahasa yang mudah dipahami; 

3. Mekanisme pendistribusian kuesioner tracer study kepada lulusan; 

4. Pelaporan kuesioner tracer study. 
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BAB 2 

METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA 

 

 

A. METODE PENGUMPULAN DATA 

 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tracer study dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner. Responden kegiatan ini adalah pelaksana tracer 

study Universitas Wiralodra, dengan menggunakan metode purposive 

sampling. Instrumen kuesioner dibuat oleh Pimpinan Universitas Wiralodra 

yang isinya tentang beberapa indikator penilaian efektifitas pelaksanaan tracer 

study. Kuosioner ini didistribusikan langsung oleh Wakil Rektor III. 

 

B. METODE ANALISIS DATA 

 

Data yang diperoleh dari isian kuesioner pelaksanaan tracer study diolah 

menggunakan Ms. Excel. Data tersebut dianalisis menggunakan analisis 

deskriptif yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan diagram untuk 

mendapatkan gambaran umum tentang kualitas dan efektifitas pelaksanaan 

Tracer Study. Setelah itu, dicari indeks kualitas dan efektifitas pelaksanaan 

Tracer Study dengan menggunakan rumus rata-rata. Interpretasi indeks 

kepuasan lulusan yang dihasilkan bisa dilihat dari tabel berikut. 

 

Tabel 1. Interpretasi Indeks Efektifitas Kegiatan 

 
Rentang Skor Tingkat Kepuasan 

1,00 – 1,75 Kurang memuaskan 

1,76 – 2,50 Cukup memuaskan 

2,51 – 3,25 Memuaskan 

3,26 – 4,00 Sangat Memuaskan 

 

  Tingkat kepuasan pelaksanaan kegiatan yang diperoleh 

mengindikasikan seberapa besar kualitas dan efektifitas pelaksanaan tracer 

study. Dari hasil tersebut juga bisa diidentifikasi kelebihan dan kekurangan 

pelaksanaan tracer study sehingga bisa dibuat rencana tindak lanjut untuk 

memperbaiki kekurangan tersebut. 
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BAB 3 

PELAKSANAAN 

 

 

A. TAHAP PELAKSANAAN 

 

Tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tracer study 

secara garis besar dilakukan melalui lima tahap, yaitu tahap perencanaan, 

persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan dan penyajian hasil monitoring dan 

evaluasi. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut. 

1. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi; 

2. Menentukan jumlah sample; 

3. Menentukan sample atau responden; 

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi; 

5. Mengolah hasil monitoring dan evaluasi; 

6. Menyajikan dan melaporkan hasil dengan memberikan penekanan pada 
temuan kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki.  

 

B. INSTRUMEN 

 

  Instrumen yang digunakan untuk mengukur efektifitas pelaksanaan 

tracer study melalui pimpinan lembaga kepada pelaksana melalui kuesioner. 

Instrumen ini terdiri dari beberapa pertanyaan untuk masing-masing aspek 

yang diukur dan disajikan dalam bentuk skala likert 1-4. 

 

C. TEKNIK MONITORING DAN EVALUASI  

 

  Monitoring dan evaluasi tentang kualitas dan efektifitas kegiatan dilakukan 

dengan teknik sebagai berikut: 

1. Kuesioner melalui pengisian sendiri; 

2. Wawancara; 

3. Focus Group Discussion (FGD) apabila diperlukan. 

 

D. HASIL MONITORING DAN EVALUASI 

 

Kepuasan hasil kegiatan, dimaksudkan untuk: 

1. Mengukur secara berkala pelaksanaan tracer study yang telah 

dilaksanakan oleh lembaga; 
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2. Mengetahui kelemahan dan kekuatan dari kualitas dan efektifitas 

pelaksanaan tracer study; 

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan dan langkah yang perlu diambil 

untuk perbaikan pelaksanaan tracer study; 

4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki kualitas dan efektifitas pelaksanaan 

tracer study. 
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BAB 4 

SOP MONEV TRACER STUDY 

 

A. TUJUAN SOP MONEV TRACER STUDY 

 

  Standar Operasional Prosedur (SOP) monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan tracer study di Universitas Wiralodra bertujuan memberikan 

rincian penjelasan tentang tahapan-tahapan dalam mengumpulkan informasi 

mengenai kualitas dan efektifitas pelaksanaan tracer study melalui pengadaan 

kegiatan monitoring dan evaluasi kepada tim pelaksana. Tahapan yang 

dijelaskan dalam SOP ini yaitu: 

1. Tahap persiapan; 

2. Tahap pelaksanaan; 

3. Tahap akhir. 
 

 

B. DEFINISI OPERASIONAL 

 

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi tracer study yang dimaksud adalah 

monitoring dan evaluasi kepuasan terhadap kualitas dan efektifitas 

pelaksanaan tracer study; 

2. Responden dalam kegiatan ini adalah Bagian Kemahasiswaan dan tim 

terkait; 

3. Hasil kegiatan ini berupa tingkat kepuasan Universitas Wiralodra terhadap 

kualitas dan efektifitas pelaksanaan tracer study yang mengindikasikan 

keberhasilan kegiatan tersebut. Dari hasil tersebut akan diperoleh 

gambaran tentang kekuatan dan kelemahan pelaksanaan tracer study, 

sehingga bisa dijadikan acuan untuk rencana tindak lanjut dan perbaikan. 

 

C. REFERENSI 

 

  Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, bahwa setiap Perguruan Tinggi wajib melaksanakan sistem 

penjaminan mutu akademik dan pengawasan internal mutu akademik. 

 

D. PROSEDUR PELAKSANAAN 

 

1. Wakil Rektor III menyiapkan rencana monitoring dan evaluasi serta instrumen 
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Merumuskan dan menyiapkan kuesioner 
(Wakil Rektor III) 

Pendistribusian kuesioner ke Bag. Kemahasiswaan & Unit terkait 
 

Pengisian Kuesioner 

Analisis hasil monitoring dan evaluasi 

Pelaporan 
(Wakil Rektor III kepada Rektor) 

Merumuskan rencana tindak lanjut 
(Rektor, Wakil Rektor, Kepala Unit-Unit Pelayanan, Fakultas, dan 

Program Studi) 

monitoring dan evaluasi yang berupa kuesioner; 

2. Wakil Rektor III melakukan sosialisasi kepada Bagian Kemahasiswaan dan unit 

kerja terkait; 

3. Wakil Rektor III mendistribusikan kuesioner kepada bagian kemahasiswaan dan 

unite kerja terkait; 

4. Bagian Kemahasiswaan dan unit kerja terkait mengisi kuesioner sesuai petunjuk yang 
telah ada; 

5. Wakil Rektor III merekap dan menganalisis hasil monitoring dan evaluasi dan 

selanjutnya menyerahkan hasilnya kepada Rektor; 

6. Wakil Rektor III merekap hasil monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas 

pelaksanaan tracer study di Universitas Wiralodra secara keseluruhan dan 

melaporkan hasilnya kepada rektor; 

7. Rektor bersama-sama dengan pimpinan unit-unit, fakultas dan program studi 

merumuskan rencana tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi. 

 

E. DIAGRAM ALUR 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

 

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tracer study di lingkungan 

Universitas Wiralodra dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengetahui 

kualitas dan efektifitas pelaksanaan tracer study oleh tim pelaksana di Universitas 

Wiralodra. Hasil yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki kegitan 

pelaksanaan tracer study secara umum sehingga bisa terus bersaing menjadi 

institusi yang bermutu dan berkualitas. 



 

LAMPIRAN 

 
 

STANDAR OPERASIONAL 

PELAKSANAAN 

MONEV TRACER STUDY 

No 

 

Revisi 

 

 

Objek Monev Alumni  

Tujuan Monev 1. Mengetahui kualitas & efektifitas pelaksanaan tracer 

study di Universitas Wiralodra. 

2. Mengetahui permasalahan tentang kekurangan dalam 

pelaksanaan tracer study di Universitas Wiralodra 

3. Memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tracer 

study di Universitas Wiralodra 

Alur Pelaksanaan Monev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keterangan lain 1. Sampel yang digunakan minimal 20%  

2. Dst 

 

  

Bag. 
Kemahasiswaan 

& tim terkait 
mengisi 

kuesioner 

Wakil Rektor III 
melaporkan 
hasil monev 

kepada Rektor 
untuk 

ditindaklanjuti 

Wakil Rektor III 
menyerahkan 

kuesioner 
kepada Tim 

Tracer Study 



 

  

INSTRUMEN MONEV PELAKSANAAN  

TRACER STUDY 

No  

Revisi   

Tanggal   

  

 

Skala: [0] sangat kurang, 1] kurang, [2] cukup, [3] baik, [4] sangat baik. 

Berilah tanda centang/ checklist pada pernyataan berikut: 

 

     NO PERNYATAAN 
SKALA 

4   3 2 1 0 

Penyusunan Kuesioner Tracer Study       
1.  Penyusunan Kuesioner Tracer Study melibatkan pimpinan 

Universitas Wiralodra, lembaga, unit, fakultas, dan program Studi 
     

Pendistribusian Kuesioner Tracer Study      

2.  Bag. Kemahasiswaan & tim terkait telah mendistribusikan 

kuesioner kepada seluruh lulusan 
     

3.  Lulusan menerima email yang berisikan link menuju pengisian 

kuesioner 
     

4.  Lulusan menerima pesan pengingat agar segera melakukan 

pengisian kuesioner 
     

5.  Lulusan dapat mengakses kuesioner tanpa kendala      

Pengisian Kuesioner Tracer Study      

6.  Instrumen kuesioner tracer study mudah dipahami      
7.  Instrumen kuesioner tracer study memiliki standar sesuai 

dengan panduan tracer study dari Kemdikbud 

     

8.  Seluruh lulusan dapat menyelesaikan kuesion er hingga tahap akhir      
9.  Membantu mahasiswa dalam memecahkan persoalan yang 

dihadapinya selama proses perkuliahan 
     

Pelaporan Hasil Tracer Study      

10.  Bag. Kemahasiswaan & tim terkait telah menyerahkan laporan 

kepada pimpinan Universitas Wiralodra 
     

11.  Isi pelaporan sesuai standar dengan panduan tracer study dari 

Kemdikbud 
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