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Hal   : Permohonan Pengisian Kuesioner Tracer Study 

 

Yth. 

Alumni Universitas Brawijaya 

 

Alumni Universitas Brawijaya yang kami banggakan, 

Teriring doa semoga jajaran Alumni Universitas Brawijaya dalam keadaan sehat serta selalu 

dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan seluruh aktivitas. 

 
Perlu dimaklumi Universitas Brawijaya saat ini sedang terus melengkapi data alumninya, 

termasuk melalui Studi Penelusuran / Pelacakan Alumni (Tracer Study) yang sedang 

diprogramkan oleh KEMENDIKBUDRISTEK. 

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan para Alumni Universitas Brawijaya 

yang terhormat untuk bekerjasama mengisi kuesioner Tracer Study ini melalui situs web 

tracer.ub.ac.id/data. 

 

Kuesioner ini ditujukan untuk Alumni Program Diploma, Sarjana, Pasca Sarjana dan Profesi 

dunia kampus menuju dunia kerja, wirasusaha dan studi lanjut serta untuk menganalisis 

tingkat kompetensi yang diperoleh pada saat pendidikan dan aplikasinya di masa setelah lulus 

dari perguruan tinggi. Studi ini juga akan menggali informasi terkait dengan proses dan kondisi 

pembelajaran di Universitas Brawijaya dan akan digunakan untuk memberikan umpan balik 

(feedback) bagi penyempurnaan kurikulum di setiap fakultas di lingkungan Universitas 

Brawijaya. 

 

Selain itu terdapat kuisioner survey kepuasan pengguna lulusan UB yang dapat diisi oleh 

atasan langsung dari para alumni. Para alumni dimohon kesediannya untuk memberikan 

informasi terkait pengisian kuisioner survey kepuasan pengguna lulusan yang dapat diisi 

melalui alamat web tracer.ub.ac.id/pengguna. 

 
Hasil dari studi pelacakan alumni dan survey kepuasan pengguna lulusan ini akan menjadi 

bahan berharga bagi kami terutama yang akan diperlukan dari kebutuhan pengembangan 

Universitas Brawijaya, termasuk akreditasi serta menjadi sarana informasi bagi mahasiswa, 

orang tua, dosen dan masyarakat pada umumnya. 

yang lulus pada tahun 2015-2020. Studi ini bertujuan untuk mengetahui masa transisi dari
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Kami sangat menjamin kerahasiaan informasi yang diberikan oleh para Alumni Universitas 

Brawijaya ataupun oleh Pengguna Lulusan Universitas Brawijaya Kami mengucapkan 

terimakasih atas kesediaan, waktu dan kerjasamanya. Salam dan doa dari kami Almamater 

untuk kesuksesan Anda semua wahai para Alumni Universitas Brawijaya. 

 

 11 Mei 2021 

 Rektor, 
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