Panduan Sistem PKTS (Pengembangan Karir dan Tracer Study)
Lembaga Pengembangan Karir Mahasiswa dan Tracer Study Universitas Putra Bangsa

Bagi: Mahasiswa dan Alumni
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A. Lembaga Pengembangan Karir Mahasiswa dan Tracer Study
Lembaga Pengembangan Karir Mahasiswa dan Tracer Study adalah bagian dari
organsiasi Universitas Putra Bangsa (UPB) yang bertujuan untuk mempersiapkan calon
lulusan agar mampu bersaing di dunia kerja.
Universitas Putra Bangsa saat ini sedang melaksanakan upaya untuk
meningkatkan kualitas mutu Perguruan Tinggi. Sehingga berbagai upaya telah dilakukan
tidak terkecuali dalam memberikan pelayanan bagi mahasiswa dan alumni khususnya
dalam mengembangkan karirnya. Oleh sebab itu sejak tahun 2021, telah dikembangkan
satu sistem online yang dapat digunakan oleh Perguruan Tinggi khususnya Lembaga
Pengembangan Karir Mahasiswa dan Tracer Study untuk melacak aktivitas para
lulusannya setelah masa Pendidikan Tinggi, baik masa transisi maupun pergerakan
mereka di dunia kerja. Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan atau alumni yang
dilakukan kepada alumni satu/ dua tahun setelah lulus. Tracer study dinilai penting
karena menjadi salah satu alat evaluasi kinerja Perguruan Tinggi dan sekarang telah
dijadikan salah satu syarat kelengkapan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT), sebagai kelengkapan dalam dokumen evaluasi diri yang
diperlukan dalam pengajuan proposal melalui Kemendikbud.
Tracer study menyediakan informasi untuk kepentingan evaluasi hasil pendidikan
tinggi dan selanjutnya dapat digunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas
lembaga pendidikan tinggi. 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.0
Tracer study UPB ditujukan untuk melacak jejak lulusan atau alumni yang
dilakukan satu/ dua tahun setelah lulus dan bertujuan untuk mengetahui:
1. Outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja
(termasuk masa tunggu kerja dan proses pencarian kerja pertama), situasi kerja
terakhir, dan aplikasi kompetensi di dunia kerja.
2. Output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan
kompetensi.
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3. Proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan
tinggi terhadap pemerolehan kompetensi.
Hasil tracer study akan membantu UPB dalam mengetahui posisi lulusan yang
telah terserap dalam dunia kerja serta menyiapkan lulusan sesuai dengan kompetansi
yang diperlukan di dunia kerja. Hasil tracer study yang kemudian dilaporkan ke Dikti akan
membantu program Pemerintah dalam rangka memetakan kebutuhan dunia kerja
dengan pembangunan pendidikan di Indonesia.
UPB menyediakan fasilitas pendukung Tracer Study dan Sistem Tracer Study
Online

yang

dapat

diakses

melalui

laman

yang

beralamat

di

http://tracer.universitasputrabangsa.ac.id.
Sistem ini dapat diakses oleh mahasiswa atau alumni UPB untuk mengisi tracer
study dan melihat program-program yang dibuat oleh Lembaga Pengembangan Karir
Mahasiswa dan Tracer Study.
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B. Panduan Penggunaan Fasilitas Laman Lembaga Pengembangan Karir dan Tracer Study
Universitas Putra Bangsa
Berikut
ini
adalah
halaman
http://tracer.universitasputrabangsa.ac.id/

depan

pada

laman

Gambar 1. Halaman Utama

Sistem PKTS menyediakan beberapa menu yang bisa diakses oleh user diantaranya seperti
gambar di bawah ini.

Gambar 2. Daftar Menu

•

Menu Home : pada menu ini mahasiswa dan alumni dapat melihat program atau kegiatan
serta informasi lainnya yang disajikan oleh Lembaga pada halaman depan sistem /
website seperti pada gambar di bawah ini.
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Gambar 3. Tampilan pada menu Home

•

Menu About : pada menu ini user dapat mengetahui informasi Lembaga.
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Gambar 4. Tampilan pada menu About

•

Menu Kuesioner : Pada menu ini alumni UPB dapat mengisi kuesioner tracer study.
Terdapat 3 form isian kuesioner yang harus diisi oleh alumni seperti pada gambar di
bawah ini.
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Gambar 5. Tampilan kuesioner step 1 of 3

Alumni UPB dapat mengisi form kuesioner tersebut berdasarkan Data Asli dan disesuaikan
dengan petunjuk yang ada pada sistem. Setelah form kuesioner pada step 1 of 3 terisi
kemudian klik tombol

untuk melanjutkan ke form kuesioner selanjutnya.

Form kuesioner step 2 of 3 dapat dilihat seperti gambar di bawah ini.

Gambar 6. Tampilan kuesioner step 2 of 3
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Seperti pada step sebelumnya, Alumni UPB dapat mengisi form kuesioner pada step 2 of 3
sesuai dengan petunjuk pengisian yang tertera pada form. Kemudian klik tombol
untuk melanjutkan ke form kuesioner selanjutnya.
Berikut adalah tampilan dari form kuesioner step 2 of 3 atau form terakhir.

Gambar 7. Tampilan kuesioner step 3 of 3

Pastikan Anda mengisinya dengan lengkap dan benar sesuai petunjuk dan disesuaikan
dengan data asli Anda. Jika form pertanyaan sudah terisi semua, maka klik tombol
untuk mengirim data tracer study Anda ke sistem.
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C. Panduan Pengisian Tracer Study Apabila Sudah Pernah Mengisi Sebelumnya
Alur pengisian kuesioner tracer study bagi alumni yang sudah pernah mengisi
kuesioner pada laman http://tracer.universitasputrabangsa.ac.id/kuisioner tidak jauh
berbeda dengan pengisian tracer study pertama kali yaitu melalui menu kuesioner.
Hanya saja tampilan pada form kuesioner step 2 of 3 terdapat pilihan untuk
mengisi kuesioner dengan pekerjaan yang berbeda atau tidak seperti pada gambar
berikut ini.

Pekerjaan dan Gaji
Sebelumnya.

Gambar 8. Tampilan kuesioner step 2 of 3 (untuk update pekerjaan)

Apabila pekerjaan atau gaji Anda sudah berubah, maka Anda dapat melanjutkan pengisian
kuesioner tracer study dengan meng-klik tombol
. Namun apabila
pekerjaan Anda masih sama seperti yang tertera pada sistem maka klik tombol
untuk Kembali ke halaman awal.
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D. Penutup
Jika terdapat kendala atau pertanyaan saat pengisian tracer study, Anda bisa
menghubungi kontak yang tertera pada menu Contact.
•

Menu Contact : Pada menu ini, terdapat alamat, email dan nomor telephone yang bisa
dihubungi.

=== Selesai ===
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