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BAB I. INFORMASI PERGURUAN TINGGI 

 
 

a. Pendahuluan 

Visi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH adalah menjadi universitas yang semarak, 

religius, dan unggul dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Misi 

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH : 

1. Meningkatkan pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan  pengabdian 

kepada masyarakat berstandar nasional berbasis religius; 

2. Meningkatkan kualitas tatakelola lembaga yang transparan, akuntabel, 

efektif dan efisien berbasis teknologi informasi; 

3. Mengembangkan program studi dan melestarikan temuan ilmu 

pengetahuan teknologi dan seni yang relevan dengan kebutuhan 

masyarakat ; 

4. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan lembaga dalam dan luar 

negeri ; dan 

5. Memperkuat kompetisi dan kemampuan kewirausahaan lulusan 

 

 
b. Pusat Karir 

b.1. Struktur Organisasi Pusat Karir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Karir 
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         Pengelolaan Pusat Karir 

Pusat karir PT dipimpin oleh ketua Career Development Centre (CDC) dengan 

Wakil Rektor III selaku penanggung jawab yang berkoordinasi dengan Lembaga 

Penjamin Mutu, Kepala BAAK, Pusat PD-Dikti Universitas dan Wakil Dekan 

III menjadi fasilitator untuk masalah data dan aspek administrasi lainnya. Pusat 

karir hadir sebagai partner bagi mahasiswa maupun alumni dengan memberikan 

layanan bimbingan karir yang memberikan kemudahan dalam penentuan pilihan 

karir sesuai dengan minatnya serta memberikan pelatihan softskill bagi 

mahasiswa dan jobseeker dan juga mengadakan job fair serta alumni career 

seminar (mentoring). Selain itu, pusat karir juga memiliki fungsi sebagai 

fasilitator antara pihak alumni, fakultas, dan perusahaan sehingga masukan dari 

masing-masing pihak berusaha difasilitasi oleh pusat karir. 

   Dampak Tracer Study (TS) bagi Pengembangan prodi 

Tracer Study dapat mengukur dan melacak kinerja lulusan sehingga dapat 

diperoleh dengan jelas gambaran aktivitas lulusan di dunia kerja, terutama untuk 

evaluasi diri program studi bimbingan dan konseling sehingga dapat memberi 

masukan bagi penguatan kompetensi lulusan, baik dalam hal kurikulum maupun 

softskill yang dimiliki lulusan. Dengan demikian, dapat mempersiapkan isi dan 

sistem pendidikannya bagi perbaikan dan penyempurnaan sistem pendidikan 

agar lulusan yang dihasilkan dapat lebih beradaptasi dengan persaingan dunia 

kerja. Tracer study juga menyediakan informasi berharga mengenai hubungan 

antara pendidikan tinggi dan dunia kerja profesional, menilai relevansi 

pendidikan tinggi (mengetahui relevansi kurikulum yang diterapkan Jurusan 

dengan kebutuhan dunia kerja), memperoleh gambaran kompetensi yang 

dibutuhkan pengguna alumni, mengidentifikasi profil kompetensi alumni, dan 

informasi bagi para pemangku kepentingan (stakeholders). 

                  

                 Fungsi dan Aktivitas yang dijalankan oleh Pusat Karir PT 

Pusat karir dipimpin oleh ketua Career Development Centre (CDC) dengan 

Wakil Rektor III selaku penanggung jawab yang berkoordinasi dengan Lembaga 

Penjamin Mutu, Kepala BAAK, Pusat PD-Dikti Universitas dan Wakil Dekan 

III menjadi fasilitator untuk masalah data dan aspek administrasi lainnya. Pusat 

Karir dan Tracer Study hadir sebagai partner bagi mahasiswa maupun alumni 

dengan  memberikan  layanan  bimbingan  karir  yang  memberikan  kemudahan 
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dalam penentuan pilihan karir sesuai dengan minatnya, serta memberikan 

pelatihan yang lebih meningkatkan kompetensi lulusan agar dapat bersaing di 

dunia kerja. Selain itu, Pusat karir dan tracer study juga memiliki  fungsi 

sebagai fasilitator antara pihak alumni, fakultas, dan perusahaan sehingga 

masukan dari masing-masing pihak berusaha difasilitasi oleh pusat karir. Secara 

lebih rinci, aktivitas (kegiatan) yang dijalankan oleh Pusat Karir dan Tracer 

Study yaitu : 

1. Program Perencanaan Karir Mahasiswa 

2. Alumni career seminar (mentoring) 

3. Job Recruitment (member pusat karir) 

4. Job Fair 

5. Tracer Study 

6. Pelatihan softskill untuk mahasiswa dan jobseeker 

7. Bimbingan/konsultasi karir 

 
 

c. Rencana Pelaksanaan Tracer Study (TS) 

 Tujuan Pelaksanaan Tracer Study (TS) 

Adapun tujuan pelaksanaan tracer study antara lain untuk : 

1. Memperoleh umpan balik (feedback) dari para lulusan tentang kualitas atau 

kompetensi lulusan dengan kemampuan lulusan dalam persaingan dunia kerja, 

sehingga diharapkan agar program studi bimbingan dan konseling mampu 

melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum, mengembangkan dan 

meningkatkan pelatihan softskill untuk mahasiswa dan jobseeker, dan keperluan 

infrastruktur yang sesuai dengan tujuan pendidikan dalam rangka memenuhi 

harapan para pemangku kepentingan dan kebutuhan dunia kerja 

2. Memperoleh data yang dibutuhkan bagi pengembangan prodi bimbingan dan 

konseling sehingga dapat memperbaiki sistem dan isi pembelajaran di internal 

3. Memperoleh hasil pemetaan kegiatan lulusan di dunia kerja 

4. Memperoleh pemetaan kesenjangan kompetensi lulusan dan tuntutan dunia kerja 

5. Mengetahui penyerapan, proses, dan posisi lulusan dalam dunia kerja 

6. Menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kompetensi yang diperlukan di dunia 

kerja 

7. Membantu program pemerintah dalam rangka memetakan kegiatan lulusan 

perguruan tinggi Indonesia di dunia kerja 
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            Tahapan Tracer Study (TS) 

Adapun tahapan tracer study yang akan dilaksanakan adalah : 

1. Tahap pertama adalah penentuan konsep dan instrumen survei. Tahapan ini 

diawali dengan perumusan tujuan pelaksanaan survei, penentuan jumlah 

responden, dan cara yang digunakan dalam melacak responden yang terpilih. 

Pada bagian akhir, dipersiapkan instrumen pelacakan yaitu berupa pembuatan 

kuesioner secara online (e-kuesioner). Semua item pertanyaan yang disusun 

dalam e-kuisioner Tracer Study dalam pelaksanaannya menggunakan seluruh 

pertanyaan          pada          TS online nasional Kemristekdikti 

(http://pkts.belmawa.ristekdikti.go.id) yang diunggah ke website resmi tracer 

study di http://www.pkts-unihaz.id 

2. Tahap kedua adalah pengumpulan dan perekapan data. Dalam tahapan ini, 

diawali dengan memberikan pengarahan teknis kepada petugas yang 

bertanggung jawab menghubungi responden untuk pengisian kuisioner. Langkah 

selanjutnya adalah pendistribusian e-kuesioner dan pemberitahuan kepada 

seluruh responden baik via website, email, WhatsApp, facebook, dan/atau 

telepon tentang pengisian data Tracer Study. Langkah terakhir adalah perekapan 

data kuisioner yang telah terkumpul untuk diolah lebih lanjut. 

3. Tahap ketiga adalah analisis data dan pelaporan. Dalam tahapan ini, diawali 

dengan menerjemahkan sistem kode yang digunakan dalam kuesioner, entry 

data dan editing data, cleaning dan analisis data, penyusunan laporan, dan 

diseminasi hasil. 

 Manajemen Pelaksanaan Tracer Study (TS) dalam Perencanaan Jangka 

Panjang 

Adapun manajemen pelaksanaan Tracer Study (TS) dalam jangka 

panjang adalah akan melaksanakan pelacakan alumni secara rutin setiap 

tahunnya sesuai dengan manajemen yang berlaku di program studi bimbingan 

dan konseling Lulusan akan dilacak kembali setelah 2 tahun kelulusan. Dengan 

melaksanakan tracer study secara rutin dan berkesinambungan, maka akan 

selalu diperoleh database lulusan yang merupakan sumber informasi berharga 

bagi pengembangan prodi, relevansi pendidikan tinggi, sumber informasi bagi 

mahasiswa, orangtua, dosen, dan administrator, dan sumber data bagi proses 

akreditasi (program studi dan PT), sehingga prodi bimbingan dan konseling 

dapat melakukan evaluasi diri secara terus menerus sehingga selalu 

di%20http:/www.pkts-unihaz.id
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memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan sistem dan manajemen 

pendidikan serta keterampilan dan keahlian lulusan (hardskill dan softskill). 

Hal ini akan memacu untuk selalu menghasilkan lulusan yang kuat dan 

tangguh dalam persaingan di dunia kerja dengan penguatan kompetensi 

(pengetahuan, keterampilan, motivasi, nilai) yang dimiliki yang diperoleh pada 

saat pendidikan di perguruan tinggi, sehingga dapat memberikan kontribusi 

dan pengabdian masyarakat dan juga dapat menjadi bahan promosi bagi prodi 

bimbingan dan konseling. 
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BAB II. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN PROGRAM 

 
 

a. Gambaran Laporan Update Data Lulusan di PD-Dikti oleh PT Pengusul 

Data lulusan pada setiap semester dilaporkan ke Dikti melalui LLDikti 

Wilayah II Palembang dengan menggunakan program Feeder (PD-Dikti), 

jumlah kelulusan pada T.A 2017/2018 adalah 25 orang. Update data mahasiswa 

dan alumni di PD-Dikti dilakukan oleh Pusat PD-Dikti Universitas bekerjasama 

dengan BAAK. Pengiriman data ke PD-Dikti tersebut diunggah setiap periode 

wisuda di Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. 

 
b. Kebutuhan Terhadap Data Tracer Study 

Penelusuran lulusan (tracer study) adalah merupakan salah satu cara 

untuk mendapatkan informasi tentang berapa jumlah lulusan yang telah 

mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan relevansi pendidikan dan 

kompetensi yang dimilki. 

Hasil tracer study digunakan sebagai dasar untuk pengembangan 

kualitas proses belajar mengajar agar lulusan prodi bimbingan dan konseling 

terserap di dunia kerja dengan maksimal. Selain itu, hasil tracer study juga dapat 

dipergunakan untuk mengetahui keberhasilan proses pendidikan yang telah 

dilakukan terhadap peserta didiknya. Bahkan dalam program hibah kompetisi 

maupun akreditasi selalu mempersyaratkan adanya data hasil dari tracer study 

tersebut melalui parameter masa tunggu lulusan, persentase lulusan yang sudah 

bekerja dan penghasilan yang diperoleh. 

Pelaksanaan tracer study terhadap alumni memberikan informasi tentang 

hasil pendidikan di prodi bimbingan dan konseling dengan mudah sehingga 

informasi tentang indikasi kekurangan pelaksanaan program studi dapat segera 

dilakukan evaluasi yang nantinya dipergunakan sebagai  bahan peningkatan 

dalam pengembangan kualitas proses pembelajaran dan manajemen pendidikan, 

serta menyediakan dasar-dasar pelaksanaan perencanaan di masa depan. 

Informasi yang dibutuhkan adalah tentang keberhasilan para alumni berdasarkan 

profesionalisme (karir, status, pendapatan) dan informasi kebutuhan terhadap 

pengetahuan dan keahlian yang relevan (hubungan antara pengetahuan dan 

keahlian dengan kebutuhan kerja, ruang lingkup pekerjaan, posisi profesional) 

dari para alumni yang lulus 2 tahun 
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yang lalu sangat diperlukan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan. Para 

alumni diharapkan juga dapat memberikan penilaian tentang kondisi dan 

regulasi belajar yang mereka alami dalam masa belajar setelah dikaitkan dengan 

dunia kerja yang mereka hadapi, sehingga prodi dapat lebih berperan aktif 

dalam penguatan kompetensi lulusan agar mampu menghadapi persaingan dunia 

kerja. 

 
c. Situasi Pelaksanaan Tracer Study Terkini 

Pelaksanaan tracer study pada tahun ini dilakukan dengan persiapan dan 

fasilitas yang lebih baik lagi. Persiapan dan fasilitas ini diantaranya sistem 

server yang lebih update, staf administrasi, dan sumber daya manusia yang lebih 

handal, metode pencarian data yang lebih terorganisir, serta kuesioner yang 

lebih lengkap dan detail (seluruh pertanyaan pada TS online nasional 

Kemristekdikti yang diunduh di http://pkts.belmawa.ristekdikti.go.id). 

Pelaksanaan tracer study saat ini adalah dengan penyebaran e-kuesioner melalui 

website tracer study (http://pkts-unihaz.id) dan pengiriman email-blast, 

facebook, whatsapp, line, dan atau telepon kepada para lulusan untuk 

pemberitahuan dan mengingatkan lulusan dalam pengisian kuesioner 
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BAB III. METODOLOGI TRACER STUDY (TS) 

 
 

1. Desain 

Desain atau rancangan yang digunakan dalam pelaksanaan Tracer Study (TS) di 

prodi bimbingan dan konseling Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH terbagi dalam 

3 tahapan, yaitu: 

a. Tahap pertama adalah penentuan konsep dan instrumen survei. Tahapan ini 

diawali dengan perumusan tujuan pelaksanaan survei, penentuan jumlah 

responden, dan cara yang digunakan dalam melacak responden yang terpilih. 

Pada bagian akhir, dipersiapkan instrumen pelacakan yaitu berupa pembuatan 

kuesioner secara online (e-kuesioner). Semua item pertanyaan yang disusun 

dalam e-kuisioner Tracer Study di prodi bimbingan dan konseling Universitas 

Prof. Dr. Hazairin, SH dalam pelaksanaannya menggunakan seluruh 

pertanyaan pada TS online nasional Kemristekdikti 

(http://pkts.belmawa.ristekdikti.go.id) yang diunggah ke website tracer study 

di http://tracer.pkts-unihaz.id 

b. Tahap kedua adalah pengumpulan dan perekapan data. Dalam tahapan ini, 

diawali dengan memberikan pengarahan teknis kepada petugas yang 

bertanggung jawab menghubungi responden untuk pengisian kuisioner. 

Langkah selanjutnya adalah pendistribusian e-kuesioner dan pemberitahuan 

kepada seluruh responden baik via website, email, WhatsApp, facebook, line 

ataupun telepon tentang pengisian data Kuesioner Tracer Study. Langkah 

terakhir adalah perekapan data kuisioner yang telah terkumpul untuk diolah 

lebih lanjut. 

c. Tahap ketiga adalah analisis data dan pelaporan. Dalam tahapan ini, diawali 

dengan menerjemahkan sistem kode yang digunakan dalam kuesioner, entry 

data dan editing data, analisis data, penyusunan laporan, dan diseminasi hasil. 

 
2. Subyek 

Subyek dalam pelaksanaan tracer study T.A 2017/2018 adalah seluruh populasi 

lulusan prodi bimbingan dan konseling Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH 

berjumlah 35 orang. 

di%20http:/tracer.pkts-unihaz.id
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3. Metode Pelacakan 

Metode pelacakan untuk pelaksanaan Tracer Study adalah: 

a. Update data lulusan: 

- mengambil data lulusan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH yang didapat 

dari BAAK dan fakultas 

-  menghubungi para alumni melalui telepon, email, facebook, 

whatsapp,dan/atau line untuk mendapatkan data terkini 

b. Pembuatan username dan password lulusan 

c. Pengunggahan kuesioner ke website http://pkts-unihaz.id 

d. Pengiriman email blast dan pengumuman pelaksanaan di media sosial dan 

website 

- mengirimkan link kuesioner Tracer Study melalui email 

e. Pengumpulan data dan reminder 

- menghubungi kembali para alumni baik melalui email blast, facebook, 

whatsapp, line dan/atau telepon untuk mengingatkan pengisian kuesioner 

Tracer Study 

 
4. Instrumen 

Instrumen tracer study yang digunakan adalah seluruh pertanyaan pada TS 

online nasional Kemristekdikti (http://pkts.belmawa.ristekdikti.go.id). 

 
Kuesioner 

 

 
Identitas Nomor Mahasiswa 

f1 
 Kode PT 
 Kode Prodi 
 Nama 
 Nomor Telepon/HP 
 Alamat Email 

http://pkts-unihaz.id/
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Tracer Study  

f2 Menurut anda seberapa besar penekanan 

pada metode pembelajaran di bawah ini 

dilaksanakan di program studi anda? 

Perkuliahan f21 

[1] Sangat Besar 

[2] Besar 

[3] Cukup Besar 

[4] Kurang 

[5] Tidak Sama Sekali 

Demonstrasi f22 

[1] Sangat Besar 

[2] Besar 

[3] Cukup Besar 

[4] Kurang 

[5] Tidak Sama Sekali 

Partisipasi dalam proyek riset f23 

[1] Sangat Besar 

[2] Besar 

[3] Cukup Besar 

[4] Kurang 

[5] Tidak Sama Sekali 

Magang f24 

[1] Sangat Besar 

[2] Besar 

[3] Cukup Besar 

[4] Kurang 

[5] Tidak Sama Sekali 

Praktikum f25 
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  [1] Sangat Besar 

[2] Besar 

[3] Cukup Besar 

[4] Kurang 

[5] Tidak Sama Sekali 

Kerja Lapangan f26 

[1] Sangat Besar 

[2] Besar 

[3] Cukup Besar 

[4] Kurang 

[5] Tidak Sama Sekali 

Diskusi f27 

[1] Sangat Besar 

[2] Besar 

[3] Cukup Besar 

[4] Kurang 

[5] Tidak Sama Sekali 

 

f3 Kapan anda mulai mencari pekerjaan? 

Mohon pekerjaan sambilan tidak 

dimasukkan 

f301 [1] Kira-kira bulan sebelum lulus f302 

f301 [2] Kira-kira bulan sesudah lulus f303 

f301 [3] Saya tidak mencari kerja (Langsung ke pertanyaan f8) 

 

f4 Bagaimana anda mencari pekerjaan 

tersebut? Jawaban bisa lebih dari satu 

[1] Melalui iklan di koran/majalah, brosur f4-01 

[1] Melamar ke perusahaan tanpa mengetahui lowongan yang ada f4-02 

[1] Pergi ke bursa/pameran kerja f4-03 

[1] Mencari lewat internet/iklan online/milis f4-04 

[1] Dihubungi oleh perusahaan f4-05 
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  [1] Menghubungi Kemenakertrans f4-06 

[1] Menghubungi agen tenaga kerja komersial/swasta f4-07 

[1] Memperoleh informasi dari pusat/kantor pengembangan karir 

fakultas/universitas f4-08 

[1] Menghubungi kantor kemahasiswaan/hubungan alumni f4-09 

[1] Membangun jejaring (network) sejak masih kuliah f4-10 

[1] Melalui relasi (misalnya dosen, orang tua, saudara, teman, dll.) f4-11 

[1] Membangun bisnis sendiri f4-12 

[1] Melalui penempatan kerja atau magang f4-13 

[1] Bekerja di tempat yang sama dengan tempat kerja semasa kuliah f4-14 

[1] Lainnya: f4-15 

 

   f4-16 

f5 Berapa bulan waktu yang dihabiskan 

(sebelum dan sesudah kelulusan) untuk 

memperoleh pekerjaan pertama? 

[1] Melalui penempatan kerja atau magang f4-13 

[2] Kira-kira bulan setelah lulus ujian (f5-01, f5-03) 

f6 Berapa perusahaan/instansi/institusi yang 

sudah anda lamar (lewat surat atau e-mail) 

sebelum anda memperoleh pekerjaan 
pertama? 

perusahaan/instansi/institusi 

f7 Berapa banyak perusahaan/instansi/institusi 

yang merespons lamaran anda? 

perusahaan/instansi/institusi 

f7a Berapa banyak perusahaan/instansi/institusi 

yang mengundang anda untuk wawancara 

perusahaan/instansi/institusi 

f8 Apakah anda bekerja saat ini (termasuk [1] Ya (Jika ya, lanjutkan ke f11) 
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 kerja sambilan dan wirausaha)? [2] Tidak 

f9 Bagaimana anda menggambarkan situasi 

anda saat ini? Jawaban bisa lebih dari satu 

[1] Saya masih belajar/melanjutkan kuliah profesi atau pascasarjana f9-01 

[2] Saya menikah f9-02 

[3] Saya sibuk dengan keluarga dan anak-anak f9-03 

[4] Saya sekarang sedang mencari pekerjaan f9-04 

[5] Lainnya f9-05 

 

  f9-06  

f10 Apakah anda aktif mencari pekerjaan dalam 

4 minggu terakhir? Pilihlah Satu Jawaban. 

KEMUDIAN LANJUT KE f17 

[1] Tidak 

[2] Tidak, tapi saya sedang menunggu hasil lamaran kerja 

[3] Ya, saya akan mulai bekerja dalam 2 minggu ke depan 

[4] Ya, tapi saya belum pasti akan bekerja dalam 2 minggu ke depan 

[5] Lainnya 

f10-01 

   f10-02 

f11 Apa jenis perusahaan/instansi/institusi 

tempat anda bekerja sekarang? 

[1] Instansi pemerintah (termasuk BUMN) 

[2] Organisasi non-profit/Lembaga Swadaya Masyarakat 

[3] Perusahaan swasta 

[4] Wiraswasta/perusahaan sendiri 

[5] Lainnya, tuliskan: 

(f11-01) 

   (f11-02) 

f12 Tempat anda bekerja saat ini bergerak di 

bidang apa? (Klasifikasi Baku Lapangan 

Usaha Indonesia, Kemnakertrans, 2009) 

[01] Pertanian tanaman, peternakan, perburuan dan kegiatan yang berhubungan dengan 

itu  [02] Kehutanan dan penebangan kayu  [03] Perikanan  [04] Pertambangan batu  

bara dan lignit [05] Pertambangan minyak bumi dan gas alam dan panas bumi [06] 

Pertambangan  bijih  logam [07]  Pertambangan  dan  penggalian  lainnya [08]  Jasa 
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  pertambangan [09] Industri makanan [10] Industri minuman [11] Industri pengolahan 

tembakau [12] Industri tekstil [13] Industri pakaian jadi [14]  Industri  kulit, barang  

dari kulit dan alas kaki [15] Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk 

furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya [16] Industri kertas dan 

barang dari kertas [17] Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman [18]  

Industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi [19] Industri bahan kimia 

dan barang dari bahan kimia [20] Industri farmasi, produk obat kimia dan obat 

tradisional [21] Industri karet, barang dari karet dan plastik [22] Industri barang galian 

bukan logam [23] Industri logam dasar [24] Industri barang logam, bukan mesin dan 

peralatannya [25] Industri komputer, barang elektronik dan optik [26]  Industri 

peralatan listrik [27] Industri mesin dan perlengkapan ytdl [28] Industri kendaraan 

bermotor, trailer dan semi trailer [29] Industri alat angkutan lainnya [30] Industri 

furnitur [31] Industri pengolahan lainnya  [32] Jasa reparasi dan pemasangan mesin  

dan peralatan [33] Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin [34] 

Pengadaan air [35] Pengolahan limbah [36] Pengolahan sampah dan daur ulang [37] 

Jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya [38] Konstruksi gedung [39] 

Konstruksi bangunan sipil [40] Konstruksi khusus [41] Perdagangan, reparasi dan 

perawatan mobil dan sepeda motor [42] Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda 

motor [43] Perdagangan eceran, bukan mobil dan motor [44] Angkutan darat dan 

angkutan melalui saluran pipa [88] Angkutan Air [45] Angkutan udara [46] 

Pergudangan dan jasa penunjang angkutan [47] Pos dan kurir [48]Penyediaan 

akomodasi [49] Penyediaan makanan dan minuman [50] Penerbitan [51] Produksi 

gambar bergerak, video dan program  televisi,  perekaman  suara  dan  penerbitan  

musik [52] Penyiaran dan pemrograman [53] Telekomunikasi [54] Kegiatan 

pemrograman,  konsultasi  komputer  dan  kegiatan  yang  berhubungan  dengan itu [55] 

Kegiatan  jasa  informasi [56]  Jasa  keuangan,  bukan  asuransi  dan  dana  pensiun [57] 
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  Asuransi, reasuransi dan dana pensiun, bukan jaminan sosial wajib [58] Jasa penunjang 

jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun [59] Real estat [60] Jasa hukum dan 

akuntansi [61] Kegiatan kantor pusat dan konsultasi manajemen [62] Jasa arsitektur dan 

teknik sipil; analisis dan uji teknis [63] Penelitian dan pengembangan ilmu  

pengetahuan [64] Periklanan dan penelitian pasar [65] Jasa profesional, ilmiah dan 

teknis lainnya [66] Jasa kesehatan hewan [67] Jasa persewaan dan sewa guna usaha 

tanpa hak opsi [68] Jasa ketenagakerjaan [69] Jasa agen perjalanan, penyelenggara tur 

dan jasa reservasi lainnya [70] Jasa keamanan dan penyelidikan [71] Jasa untuk gedung 

dan pertamanan [72] Jasa administrasi kantor, jasa penunjang kantor dan jasa 

penunjang usaha lainnya [73] Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan 

sosial wajib [74] Jasa pendidikan [75] Jasa kesehatan manusia [76] Jasa kegiatan sosial 

di dalam panti [77] Jasa kegiatan sosial di luar panti [78] Kegiatan hiburan, kesenian 

dan kreativitas [79] Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya [80] 

Kegiatan perjudian dan pertaruhan [81] Kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya [82] 

Kegiatan keanggotaan organisasi [83] Jasa reparasi komputer dan barang keperluan 

pribadi dan perlengkapan rumah tangga [84] Jasa perorangan lainnya [85] Jasa 

perorangan yang melayani rumah tangga [86] Kegiatan yang menghasilkan barang dan 

jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan [87] 

Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya 

f13 Kira-kira berapa pendapatan anda setiap 

bulannya? 

Dari Pekerjaan Utama 

Dari Lembur dan Tips 

Dari Pekerjaan Lainnya 

Rp. (f13-01) (Isilah dengan ANGKA saja, tanpa 

tanda Titik atau Koma) 

Rp. (f13-02) (Isilah dengan ANGKA saja, tanpa 

tanda Titik atau Koma) 

Rp. (f13-03) (Isilah dengan ANGKA saja, tanpa 
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   tanda Titik atau Koma) 

f14 Seberapa erat hubungan antara bidang studi 

dengan pekerjaan anda? 

[1] Sangat Erat 

[2] Erat 

[3] Cukup Erat 

[4] Kurang Erat 

[5] Tidak Sama Sekali 

f15 Tingkat pendidikan apa yang paling 

tepat/sesuai untuk pekerjaan anda saat ini? 

[1] Setingkat Lebih Tinggi 

[2] Tingkat yang Sama 

[3] Setingkat Lebih Rendah 

[4] Tidak Perlu Pendidikan Tinggi 

f16 Jika menurut anda pekerjaan anda saat ini 

tidak sesuai dengan pendidikan anda, 

mengapa anda mengambilnya? Jawaban  

bisa lebih dari satu 

[1] Pertanyaan tidak sesuai; pekerjaan saya sekarang sudah sesuai dengan pendidikan 

saya. f16-01 

[2] Saya belum mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai.f16-02 

[3] Di pekerjaan ini saya memeroleh prospek karir yang baik. f16-03 

[4] Saya lebih suka bekerja di area pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan 

pendidikan saya. f16-04 

[5] Saya dipromosikan ke posisi yang kurang berhubungan dengan pendidikan saya 

dibanding posisi sebelumnya.f16-05 

[6] Saya dapat memeroleh pendapatan yang lebih tinggi di pekerjaan ini. f16-06 

[7] Pekerjaan saya saat ini lebih aman/terjamin/secure f16-07 

[8] Pekerjaan saya saat ini lebih menarik f16-08 

[9] Pekerjaan saya saat ini lebih memungkinkan saya mengambil pekerjaan 
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  tambahan/jadwal yang fleksibel, dll.f16-09 

[10] Pekerjaan saya saat ini lokasinya lebih dekat dari rumah saya. f16-10 

[11] Pekerjaan saya saat ini dapat lebih menjamin kebutuhan keluarga saya. f16-11 

[12] Pada awal meniti karir ini, saya harus menerima pekerjaan yang tidak 

berhubungan dengan pendidikan saya. f16-12 

[13] Lainnya: f16-13 

  f16-14 

f17 Pada saat lulus, pada tingkat mana kompetensi 

di bawah ini anda kuasai? (A) 

Pada saat lulus, bagaimana kontribusi perguruan 

tinggi dalam hal kompetensi di bawah ini? (B) 

Sangat 

Rendah 

1 2 

 

Sangat 

Tinggi 

3 

A 

 

 
4 

Sangat Rendah 

5 

Pengetahuan di bidang atau disiplin 

ilmu anda f17-1 f17-2 

Pengetahuan di luar bidang atau disiplin 

ilmu anda f17-3 f17-4 

Pengetahuan umum f17-5 f17-6 

Bahasa Inggris f17-5A f17-6A 

Ketrampilan internet f17-7 f17-8 

Ketrampilan komputer f17-9 f17-10 

Berpikir kritis f17-11 f17-12 

Ketrampilan riset f17-13 f17-14 

Kemampuan belajar f17-15 f17-16 

Kemampuan berkomunikasi f17-17 f17-18 

Bekerja di bawah tekanan f17-19 f17-20 

Manajemen waktu f17-21 f17-22 

Bekerja secara mandiri f17-23 f17-24 

Bekerja dalam tim/bekerjasama dengan 

orang lain f17-25 f17-26 

Kemampuan dalam memecahkan masalah 
f17-27 f17-28 

 

Sangat Tinggi 

1 2 3 

 

 

 
4 

 

 

 
5 



21 
 

 
  Negosiasi f17-29 f17-30 

Kemampuan analisis f17-31 f17-32 

Toleransi f17-33 f17-34 

Kemampuan adaptasi f17-35 f17-36 

Loyalitasf17-37 f17-38 

Integritas f17-37A f17-38A 

Bekerja dengan orang yang berbeda budaya 

maupun latar belakang f17-39 f17-40 

Kepemimpinan f17-41 f17-42 

Kemampuan dalam memegang tanggungjawab 

f17-43 f17-44 

Inisiatif f17-45 f17-46 

Manajemen proyek/program f17-47 f17-48 

Kemampuan untuk memresentasikan ide/produk/laporan 

f17-49 f17-50 

Kemampuan dalam menulis laporan, memo dan dokumen 

f17-51 f17-52 

Kemampuan untuk terus belajar sepanjang hayat 
f17-53 f17-54 
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BAB IV. PROGRAM KERJA 

 
 

a. Pelaksanaan Pelatihan Softskill 

Salah satu faktor penting dan penentu dalam persaingan dunia kerja adalah 

hardskill dan softskill. Seiring dengan perkembangan jaman dan untuk mencapai 

keunggulan Sumber Daya Manusia, UNIHAZ melalui Unit Pusat Karir dan Tracer 

Study (PKTS), saat ini berganti nama menjadi Career Development Center (CDC) 

mencoba menelusuri lulusan yang belum bekerja. Data lulusan yang belum bekerja 

dengan berbagai penyebab dijadikan dasar untuk melaksanakan pelatihan penguatan 

kompetensi berupa pelatihan softskill dengan tema “Effective and Excellent 

Communication Skill” guna meningkatkan kompetensi mahasiswa dan alumni 

(jobseeker) dalam bidang komunikasi, sehingga dimanapun berada dan kapanpun 

dapat berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik dan tepat guna, sehingga 

memiliki bekal yang cukup dalam persaingan dunia kerja dan meningkatkan percaya 

diri lulusan. 

Komunikasi adalah hal yang sangat vital dalam dunia kerja, terutama komunikasi 

efektif dan excellent yang merupakan hal sangat penting dalam berinteraksi dengan 

orang lain, dan setiap mahluk pasti selalu melakukan komunikasi dengan caranya 

sendiri, karena itulah keterampilan komunikasi efektif mutlak harus dimiliki oleh 

siapapun, baik dalam lingkup keluarga, organisasi, dan juga pekerjaan. 

1. Maksud dan Tujuan 

Pelatihan softskill di atas dilakukan guna meningkatkan kompetensi lulusan dan 

membekali mahasiswa dan alumni (jobseeker) dalam menghadapi persaingan di dunia 

kerja. Kegiatan pelatihan softskill Communication skill sangat berguna bagi peserta 

yang hadir karena narasumber benar-benar bisa berbagi ilmu dan pengalaman yang 

dimiliki, untuk bisa memberikan ilmu dan wawasan tentang penguatan kompetesi 

lulusan dan meraih peluang untuk sukses. 

2. Materi Pelatihan 

Materi Pelatihan adalah untuk Penguatan Kompetensi Lulusan dalam Persiapan 

Persaingan Dunia Kerja meliputi : 

a. Effective Communication Skill 

b. Excellent Communication Skill 

Metode yang digunakan adalah Kuliah Pengantar, Diskusi, Simulasi. 

 
3. Target Peserta 

Semua mahasiswa aktif dan alumni (jobseeker) prodi bimbingan dan konseling 

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH semua Jurusan/Prodi dari tahun 2013 sampai 2017 

yang belum bekerja. 
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4. Waktu dan Tempat 

Pelaksanaan pelatihan diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus 2017 dan 

bertempat di Aula Gedung Rektorat Lantai  IV  Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH,  

Jl. Ahmad Yani No. 1 Bengkulu. 

5. Narasumber 

Narasumber yang akan memberikan materi workshop adalah sebagai berikut: 

 
a. Galih Permadi, S. Kom (HR Manager Hotel Santika Bengkulu) 

b.  Sardona, S.I. Kom (Tenaga Pengajar Universitas Muhammadiyah Bengkulu 

sekaligus direktur PT. Alfa Tours) 

Pelatihan softskill dilaksanakan pada tanggal 28Agustus 2017 dihadiri oleh : 

 Rektor 

 Wakil Rektor I, Wakil Rektor III 

 Dekan 

 Wakil Dekan I dan III 

 Ketua program studi 

 Mahasiswa Aktif 

 Alumni (jobseeker) 

 

Dalam bidang pekerjaan, komunikasi efektif sudah pasti sangat dibutuhkan 

seorang karyawan dan selalu memegang peranan sangat penting bagi perusahaan 

untuk mencapai visi dan misinya. Komunikasi efektif dibutuhkan juga untuk 

memperkuat keutuhan dan kekompakan tim, untuk menguatkan proses pekerjaan 

dalam mengambil keputusan atau menemukan solusi dari permasalahan yang muncul, 

serta dapat juga meningkatkan kemampuan SDM dari sisi motivasi, karir dan lain 

sebagainya. 

Semua orang, semua karyawan, semua jajaran dan jabatan dalam setiap 

bidang kerja di sebuah perusahaan semuanya wajib memiliki kemampuan komunikasi 

yang baik. Hanya dengan komunikasi yang baik maka pasti semua pekerjaan, semua 

hubungan dan tanggung jawab baik dalam pekerjaan, hubungan antar karyawan, 

hubungan antar bawahan dan atasan dan juga hubungan antara klien dan konsumen 

bisa berjalan seimbang, dinamis dan baik. Tanpa komunikasi yang baik pasti dunia 

kerja akan berantakan karena akan mudah terjadi salah paham, salah pengertian dan 

salah pekerjaan dan tanggung jawab yang diselesaikan. 

Memiliki kemampuan komunikasi yang baik memang memerlukan proses 

panjang tidak dalam waktu singkat namun semuanya pasti bisa dicapai selama kita 

tidak pernah berhenti belajar dan berusaha untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi yang dimiliki. Dengan kemampuan berkomunikasi efektif yang baik dan 

elegan, pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik juga oleh teman 

bicara, sehingga respon yang didapat pun terhindar dari kesalahpahaman dan salah 
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pengertian. Komunikasi efektif sangat penting bagi seorang leader, karena sebagai 

proses dimana fungsi manajemen seperti fungsi perencanaan, fungsi 

pengorganisasian, fungsi kepemimpinan, fungsi pengendalian dapat dicapai. 

Komunikasi biasanya sering terganggu antara atasan dan bawahan, hal ini 

dikarenakan masalah arti kata, pemaknaan, tidak ada umpan balik, saluran 

komunikasi, gangguan fisik, perbedaan budaya dan status. Oleh karena itu, Career 

Development Center (CDC) berupaya membekali mahasiswa dan alumni (jobseeker) 

dengan memberikan pengetahuan dan berlatih teknik berkomunikasi yang efektif dan 

excellent, sehingga mampu bertahan dan bersaing dalam dunia kerja, sehingga dapat 

membanggakan diri sendiri, keluarga, dan almamater. 

Pelatihan sofskill dengan tema “Effective and Excellent Communication Skill” 

dibuka oleh Rektor dan diikuti oleh 125 orang peserta (mahasiswa dan 

alumni/jobseeker Unihaz). Pelatihan softskill dilaksanakan sekaligus dengan 

Launching Website (http://www.tracer-unihaz.id dan Sosialisasi Pusat Karir dan 

Tracer Study (saat ini berganti nama menjadi Career Development Center/CDC 

Unihaz) dengan mengundang segenap stakeholder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Surat Permohonan kesediaan Menjadi Narasumber 

http://www.tracer-unihaz.id/
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Gambar 3. Surat Permohonan Kesediaan Rektor Membuka Acara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Susunan Acara Pelatihan Softskill 
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Gambar 5. Kegiatan Pelatihan Softskill 

 
 

b. Konsultasi/Bimbingan Karier 

Kegiatan konsultasi/bimbingan karier dimaksudkan untuk mengetahui hambatan 

dan permasalahan mahasiswa dan alumni (jobseeker)dalam menentukan pilihan  

karier yang nantinya akan ditentukan untuk meraih kesuksesan masa depan. Career 

Development Center (CDC) bekerjasama dengan Konsultan Karir Widya Kartika 

Sari, M. Pd (Konselor karier di Laboratorium Bimbingan dan Konseling), yang telah 

Tersertifikasi Psikologi Pendidik dari Ikatan Instrumen Bimbingan Konseling 

Indonesia (IIBKIN). Selain dapat membicarakan keluh kesah mahasiswa dan alumni 

(jobseeker) dalam kebingungan merencanakan karier, mahasiswa dan juga alumni 

(jobseeker) dapat melakukan tes minat dan bakat untuk perencanaan dan 

pengembangan karirnya, dengan menggunakan Tes minat Lee-Thorpe. 

Minat merupakan faktor dalam diri individu yang menunjukkan pada typical 

performance (Cronbach, 1970).Dalam konteks pekerjaan,tampilan ini mengacu pada 

senang dan tidak senangnya individu pada suatu bidang pekerjaan.Seseorang akan 

menjadi berhasil apabila pada dirinya memiliki kemampuan dan disertai minat yang 

tinggi terhadap pekerjaan yang diembannya. Pengukuran minat telah dimulai sejak 

munculnya konseling karier. Pada tahun 1908, Frank Parsons, bapak bimbingan 

karier, menyatakan bahwa individu membutuhkan pemahaman yang jelas tentang 

kemampuan, bakat, minat, ambisi-ambisi, kelebihan, kekurangan dan “penyebab” 

kekurangan itu. Di samping menekankan berbagai karakteristik yang dimiliki klien, 

tampaknya minat merupakan salah satu karakteristik yang paling menarik perhatian 

konselor karier. Hal ini terbukti dengan dikembang-kannya pengukuran minat oleh 

E.K. Strong Jr. pada tahun 1927, yang dinamai The Strong Vocational Interest Blank 

(SVIB), yang kemudian direvisi pada tahun 1985. Inventori minat lain yang 

dikembangkan pada awal perkembangan konseling karier adalah Kuder Preference 

Record, yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1934, dan kemudian direvisi 
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pada tahun 1985. Pada saat ini telah berkembang lebih dari 200 inventori minat 

jabatan, yang memiliki reliabilitas dan validitas yang baik. Inventori minat jabatan 

dirancang untuk mengukur dan menganalisis minat jabatan individu.Alat ini 

merupakan pengukuran performasi jabatan dan bukan tes kemampuan atau 

keterampilan jabatan. 

Pada tahun 1977/1978, T.Raka Joni dkk mengadaptasi tes minat jabatan 

leeThorpe.Tes yang diadaptasikan meliputi 6 bidang yaitu (1) pribadi-sosial, (2) 

natural,(3) mekanik,(4) bisnis.(5) seni.(6) sains. Disamping itu perangkat yang sama 

di maksudkan untuk mengungkap tipe-tipe minat yang berkaitan dengan verbal, 

manipulative, dan komputasional.Disamping itu,juga mengungkap tingkat minat yang 

terdiri atas tugas rutin,tugas yang mempersyarat keterampilan,dan tugas yang 

mempersyarat pengetahua,keterampilan,dan pertimbangan keahlian. 

Tes minat Lee-Thorpe terdiri dari dua bagian yaitu bagian I dan bagian II. 

Bagian I berisi 120 pasangan pekerjaan (=240 pekerjaan) dan bagian II terdiri atas 30 

nomor (=60 pekerjaan). Tes ini meliputi 6 bidang minat, yaitu bidang pribadi sosial, 

bidang natural, bidang mekanik, bidang bisnis, bidang seni, dan bidang sains. Tes ini 

didesain untuk mengukur kecenderungan pemilihan vokasional, atau kesukaan atau 

tidak kesukaan terhadap pekerjaan atau jabatan. Inventori ini bukan suatu tes abilitas 

atau keterampilan minat. Skornya menunjukan seberapa tinggi atau seberapa rendah 

minat yang dimiliki oleh seorang dalam bidang-bidang okupasional. 

Tes minat banyak digunakan untuk keperluan seleksi di dunia kerja dan juga 

untuk pemilihan jurusan di bidang pendidikan, baik di SMA, SMK, maupun 

perguruan tinggi. Tujuan utama dari tes ini adalah untuk membantu menemukan 

minat jabatan pada individu. Informasi ini akan dapat dipergunakan untuk membantu 

individu yang bersangkutan menjadi pekerja atau orang yang berminat, memiliki 

penyesuaian diri yang baik dan efektif. Tes minat dilakukan untuk memperkirakan 

minat individu dalam berbagai bidang pekerjaan, antara lain outdoor, mekanik, 

komputasi, keilmiahan, persuasi, artistik, kesastraan, musik, klerikal, dan pelayanan 

sosial. Tes minat jabatan dirancang untuk mengukur dan menganalisis minat jabatan 

individu. Alat ini merupakan pengukur performansi jabatan dan bukan tes 

kemampuan atau keterampilan jabatan. Tujuan utama dari tes ini adalah untuk 

membantu menemukan minat jabatan pada individu. Informasi ini akan dapat 

dipergunakan untuk membantu individu yang bersangkutan menjadi pekerja atau 

orang yang berminat, memiliki penyesuaian diri yang baik dan efektif. 

Tes yang diadaptasi meliputi enam bidang minat yaitu : 

1. Pribadi-sosial (personal-social) 

2. Natural (natural) 

3. Mekanik (mechanical) 

4. Bisnis (business) 

5. Seni (the art) 
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6. Sains (the sciences) 

Di samping itu perangkat yang sama dimaksudkan untuk mengungkap tipe-tipe minat 

yang berkaitan dengan : 

1. Verbal 

2. Manipulatif 

3. Komputasional 

Tingkat minat terdiri atas : 

1. Tingkat rutin 

2. Tingkat menengah 

3. Tingkat profesional 

Instrumen Tes Minat Jabatan terdiri dari 120 pasangan pekerjaan yang terurai dalam 

240 item.Batas waktu mengerjakannya sekitar 40 menit (tergantung pada masing- 

masing testi,tidak ada batas waktu). 

 
Alat dan bahan : 

1. Buku tes 

2. Manual tes 

3. Lembar jawaban 

4. Pulpen 

5. Meja dll. 

Pelaksanaan Tes Minat Jabatan : 

1. Membagikan lembar jawaban. 

2. Tester memandu mengisi identitas 

3. Tester membagikan buku tes 

4. Mengintruksikan untuk memulai menjawab tes 

5. Tester membaca manual tes 

Aspek – Aspek Tes Minat Jabatan Bidang Minat: 

a. Personal-Social (Pribadi-Sosial) 

Skor tinggi dalam bidang ini secara umum menunjukan sangat senang pekerjaan 

yang berhubungan dengan orang dan biasanya, ada keinginan mengerjakan 

sesuatu untuk orang, minat semacam ini tipikal dari berbagai pekerjaan 

pelayanan personal, pengajaran, pelayanan keagamaan dan hukum. 

b. Natural 

Skor tinggi dalam bidang ini menunjukan senang pekerjaan luar (outdoor), 

pekerjaan yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan, hortikultura dan 

binatang, perlindungan sumber daya alam, lebih khusus lagi bidang pertanian, 

keindahan alam, peternakan dan kehutanan. 

c. Mechanical (Mekanik) 

Orang yang mempunyai minat yang besar dalam permesinan dan peralatan 

mekanik akan mempunyai skor yang tinggi dalam bidang ini. Orang ini 
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menyukai pekerjaan bongkar-membongkar dan merakit kembali, minat semacam 

ini tipikal dari mekanik, pertukangan, dokter gigi, dan permesinan. 

d. Business (Bisnis) 

Minat dalam semua aktivitas yang khas dalam dunia bisnis dikelompokkan dalam 

bidang ini, bidang ini mencakup akuntansi perbankan, klerikal, stenografi dan 

sales personal 

e. The Arts (Seni) 

Skor tinggi dalam bidang ini menunjukan minat dalam musik, drama, sast ra, dan 

seni lainnya. Bidang ini mencakup minat estetis dan tipikal dari aktor, sastrawan, 

komposer, artis bidang komersial dan yang tertarik dalam per-advertensian 

f. The Sciences (Sains) 

Orang-orang yang berminat dalam penelitian, penemuan, penjelasan gejala-gejala 

alam, dan sebagainya akan mencapai skor tinggi dalam bidang ini, minat 

semacam ini tipikal bagi pekerjaan fisika, kimia, dan kebanyakan pekerjaan 

laboran 

Tipe Minat: 

a. Verbal 

Skor tinggi dalam bidang ini mengisyaratkan bahwa seseorang menyukai 

komunikasi dengan menggunakan kata-kata baik yang tertulis maupun lisan. 

Orang pada tipe minat ini cenderung menyukai pekerjaan seperti pramuniaga, 

pengacara, penulis dan guru 

b. Komputasional 

Skor tinggi pada tipe minat ini mengisyaratkan suatu kecenderungan menyukai 

bekerja dengan angka dan simbol matematik beserta konsepnya. Orang pada tipe 

minat ini cenderung menyukai pekerjaan seperti kasir, pemegang buku keuangan, 

akuntan dan pekerja bank 

c. Manipulatif 

Orang yang suka bekerja dengan menggunakan tangan, baik secara rutin atau 

kreatif kemungkinan besar akan mendapat skor tinggi pada tipe minat ini. Orang 

pada tipe minat ini cenderung menyukai pekerjaan seperti pengrajin, teknisi 

mesin atau mekanik. 

Tingkat minat: 

1. Tugas rutin (tingkat rutin) 

2. Tugas yang mempersyaratkan keterampilan (tingkat menengah), dan 

3. Tugas yang mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan, dan pertimbangan 

keahlian (tingkat profesional). 

Skoring Tes Minat Jabatan 

Menghitung jumlah jawaban untuk setiap baris 

Tujuannya adalah untuk menjumlahkan dan menghitung total jawaban 
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a. Skoring Bidang Minat 

Menjumlah Bidang minat digambarkan dengan skor sebagai berikut: 

1. Mencari skor bidang minat pribadi-sosial dengan cara menjumlahkan jawaban 

pada baris A dengan baris C untuk menemukan bidang minat pribadi-sosial. 

2. Mencari skor bidang minat natural dengan cara menjumlahkan jawaban pada 

baris B dan D untuk menemukan bidang minat natural 

3. Mencari skor bidang minat mekanik dengan cara menjumlahkan baris E dan G 

untuk menemukan bidang minat mekanik 

4. Mencari skor bidang minat bisnis dengan cara menjumlahkan baris F dan H 

untuk menemukan bidang minat bisnis 

5. Mencari skor bidang minat seni dengan cara menjumlahkan baris I dan K 

untuk menemukan bidang minat seni 

6. Mencari bidang minat sains dengan cara menjumlahkan baris J dan K untuk 

menemukan bidang minat sains 

b. Skoring Tipe Minat 

Tipe minat digambarkan melalui menghitung jawaban-jawaban yang berkode +, 

o, dan = atau -. Kode-kode itu menggambarkan : Mencari tipe minat verbal 

dengan cara menjumlahkan jawaban yang berkode (+) Mencari tipe minat 

komputatif dengan cara menjumlahkan jawaban yang berkode (-) Mencari tipe 

minat manipulatif dengan cara menjumlahkan jawaban yang berkode (o) 

c. Skoring Tingkat Minat 

Tingkat minat diperoleh melalui menghitung hasil pekerjaan bagian II. Tes 

bagian II dikelompokkan menjadi 6 (A, B, C, D, E, F). Mencari tingkat minat 

dengan cara ((a + d)x 1) + ((b + e)x 2) + ((c + f )x3). 

 

Gambar 6. Proses Tes Minat dan Bakat Karier 
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Gambar 7. Contoh Hasil Tes Minat dan Bakat Karier Alumni (Jobseeker) 

Gambar . Hasil Tes Minat dan Bakat Karier 
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BAB VI REKAPITULASI HASIL 

 
 

a. Rekapitulasi Hasil Tracer Study 

Rekapitulasi hasil tracer study T.A 2017/2018 yang dilakukan terhadap lulusan 

berjumlah 25 orang, dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 1. Format Rekapitulasi Hasil 
 

A Butir Pertanyaan Metode Pembelajaran Jawaban Sesuai Hasil TS 

 Seberapa besar penekanan pada 

metode pembelajaran dilaksanakan 

di program studi Anda? 

Rata-Rata skor dari setiap jawaban adalah 3 

B Butir Pertanyaan Masa Transisi  

1. Kapan anda mulai mencari pekerjaan? 

Mohon Pekerjaan sambilan tidak 

dimasukkan 

50,5% sebelum lulus 

34,3% sesudah lulus 

15,2% tidak mencari kerja 

2. Bagaimana cara anda mencari pekerjaan 

tersebut ? Jawaban bisa lebih dari satu 

20% Melalui Relasi 

18%  Melalui Iklan 

14% Melamar Langsung 

3. Berapa bulan waktu yang dihabiskan 

(sebelum dan sesudah kelulusan) untuk 

memperoleh pekerjaan pertama? 

Median 2,5 (bulan) 

4. Berapa perusahaan/instansi/institusi yang 

anda lamar (lewat surat atau e-mail) sebelum 

anda memeroleh pekerjaan pertama? 

Median 4 Perusahaan 

5. Berapa banyak perusahaan/instansi/institusi 

yang merespons lamaran anda? 

Median 4 (perusahaan) 

6. Berapa banyak 

perusahaan/instansi/institusi yang 
mengundang Anda wawancara? 

Median 3 (perusahaan) 

C Butir Pertanyaan Pekerjaan 

Sekarang 

Jawaban Sesuai Hasil TS 

1. Apakah anda bekerja saat ini (termasuk 

kerja sambilan dan wirausaha) 

85,7% Ya (kerja) 

14,3% Tidak Bekerja 

2. Bagaimana anda menggambarkan situasi 

anda saat ini? 

31,7% Melanjutkan Kuliah 

12,2% Menikah 

18,3% Sibuk dengan Keluarga  

23,5% Mencari Kerja 

3. Apakah anda aktif mencari pekerjaan dalam 

4 minggu terakhir 

20 % Ya, tapi saya belum pasti akan bekerja dalam  

2 minggu ke depan 

4. Apa Jenis perusahaan/instansi/intstitusi 
tempat anda bekerja sekarang? 

61,5% Instansi Pemerintah 
30,8% Perusahaan Swasta 

7,7% Wirausaha 

5. Kira-kira berapa pendapatan anda setiap 

bulannya? 

Rp.3.000.000,- (median) 

D Butir Pertanyaan Keselarasan 

Vertikal dan Horizontal 

Jawaban Sesuai Hasil TS 

1 Seberapa erat hubungan antara bidang studi 

dengan pekerjaan anda? 

95% Sangat erat 

4,2% erat 
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  0,8% cukup erat 

2 Tingkat pendidikan apa yang paling 

tepat/sesuai untuk pekerjaan anda saat ini? 

90,3%   tingkat yang sama  

8,2%     setingkat lebih rendah 

1,5% tidak perlu pendidikan tinggi 

3 Jika menurut anda pekerjaan anda 

saat ini tidak sesuai dengan 

pendidikan anda, mengapa anda 

mengambilnya? Jawaban bisa lebih 

dari satu 

90 %    Pertanyaan tidak sesuai; pekerjaan saya 

sekarang sudah sesuai dengan pendidikan 

saya. 

7,2 %   Di pekerjaan ini saya memperoleh 

prospek karir yang baik 

2,8%    Saya belum mendapatkan pekerjaan 

yang lebih sesuai 

E Butir Pertanyaan Kompetensi Jawaban Sesuai Hasil TS 

1 Pada saat lulus, pada tingkat mana 

kompetensi di bawah ini anda 

kuasai? (A) 

Median dari setiap skor kompetensi 3 

2 Pada saat ini, pada tingkat mana 

kompetensi di bawah ini diperlukan 

dalam pekerjaan? (B) 

Median dari setiap skor kompetensi 3 

 

b. Pelaksanaan Tracer Study 

Pelacakan alumni lulusan tahun 2019 dilakukan mulai bulan April sampai November 2017. 

Statistik Responrate Tracer Study tahun 2019 

Dari sejumlah 25  total responden, responden yang dapat dihubungi sejumlah 20 responden 

mengisi kuesioner dengan net response rate 85 %. 

c. Hasil Analisis 

1. Penekanan pada Metode Pembelajaran 

Penekanan pada metode pembelajaran dilaksanakan di masing-masing program 

studi diperoleh rata-rata skor dari setiap jawaban adalah 3,57. Untuk lebih jelasnya, 

dapat dilihat pada gambar 8. 

Gambar 8. Grafik Penekanan Pada Metode Pembelajaran 

 
 

2. Masa Transisi 

Pertanyaan masa transisi adalah pertanyaan tentang kapan dan bagaimana 

alumni mencari pekerjaan, masa tunggu mendapatkan pekerjaan, dan bagaimana 
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tanggapan perusahaan terhadap alumni, dan jumlah perusahaan yang mengundang 

wawancara. 

a. Mulai Mencari Pekerjaan 

Sebagian besar responden mencari pekerjaan sebelum lulus 50,5%, 34,3% 

sesudah lulus dan 15,2 % tidak mencari pekerjaan. 

 

Gambar 9. Mulai Mencari Pekerjaan 

 
 

b. Metode Mencari Pekerjaan 

Dalam hal mencari pekerjaan sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka 

memperoleh pekerjaan melalui relasi, yaitu sebesar 20 %, 18 % melalui iklan, dan   

14 % melamar langsung. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 
 

c. Masa Tunggu 

 

Gambar 10. Cara Mencari Pekerjaan 

 

Masa tunggu kerja dari data median yang diperoleh untuk keseluruhan 

responden prodi bimbingan dan konseling Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH adalah 

2,5 bulan. 

 
d. Jumlah Perusahaan yang dilamar 

Dari data median untuk seluruh responden program studi bimbingan dan 

konseling adalah 4 perusahaan. 
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e. Jumlah Perusahaan yang Merespon 

Berdasarkan dari perhitungan median adalah 4 perusahaan yang merespon 

responden. Pada setiap program studi median yang diperoleh untuk perusahaan yang 

merespon adalah 4 perusahaan. 

 
2. Pertanyaan Pekerjaan Sekarang 

Pertanyaan pekerjaan sekarang merupakan pertanyaan untuk mengetahui responden 

tentang pekerjaan saat ini dan situasi responden saat ini. 

a. Pekerjaan Responden 

Dari keseluruhan responden program studi pendidikan bimbingan dan konseling 

berjumlah 226 orang 85,7% sudah bekerja sedangkan 14,3% tidak bekerja. 

 

Gambar 11. Pekerjaan Responden 

 
 

b. Situasi Alumni Saat Ini 

Situasi alumni saat ini menggambarkan bagaimana kesibukan alumni yang 

tidak bekerja saat ini. Dari data yang diperoleh bahwa alumni saat ini paling banyak 

sedang melanjutkan kuliah 31,70%, 12,20 % menikah, 18,3 % sibuk dengan 

keluarga, dan sedang mencari pekerjaan 23,50 %. 

 

 

Gambar 12. Situasi Alumni Saat ini 
 

 

c. Aktif Mencari Pekerjaan 

Pada pertanyaan ini diperoleh informasi dari alumni yang belum bekerja 

tentang keaktifan alumni mencari pekerjaan. 20 % alumni aktif mencari pekerjaan, 
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tapi belum pasti bekerja dalam 2 minggu ke depan. 

d. Jenis Pekerjaan Alumni Saat ini 

Dari responden berjumlah 226 orang, saat ini terbanyak bekerja di instansi 

pemerintah 61,5% , 30,8 % di perusahaan swasta, dan 7,7 % wirausaha. 

 
e. Pendapatan Alumni 

Berdasarkan dari keseluruhan alumni prodi bimbingan dan konseling, 

pendapatan terendah minimal Rp.3.000.000,- 

 
3. Keselarasan Vertikal dan Horizontal 

Keselarasan vertikal dan horizontal merupakan keselarasan antara jenjang 

pendidikan, kompetensi program studi ,jenis pekerjaan, tingkat pekerjaan yang 

digeluti responden sekarang. 

a. Hubungan Bidang Studi dengan Pekerjaan 

Berdasarkan informasi dari responden yang telah bekerja mengenai 

keselarasan hubungan pekerjaan dengan bidang studi responden yaitu 95 % paling 

banyak mempunyai hubungan keselarasan antara bidang studi dan pekerjaan erat 

yaitu 4,2% sedangkan paling sedikit adalah cukup erat 0,8 %. 

b. Keselarasan Horizontal 

Keselarasan antara horizontal pada prodi bimbingan dan konseling paling 

banyak responden bekerja pada tingkat yang sama 90,3% dan yang paling sedikit 

adalah 1,5% responden tidak perlu pendidikan tinggi. 

 

c. Keselarasan Vertikal 

Responden terbanyak 90% menjawab bahwa pertanyaan pekerjaan saya 

sekarang sudah sesuai dengan pendidikan saya berarti sebagian besar responden telah 

bekerja sesuai dengan pendidikannya. Responden yang menjawab di pekerjaan ini 

memperoleh prospek karir yang baik sejumlah 7,2 %, dan 2,8 % responden menjawab 

belum mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai. 

 
4. Kompetensi 

Berdasarkan hasil analisis kuesioner komptensi dari responden maka 

diperoleh skor kompetensi 3 (median) untuk tingkat kompetensi saat lulus dan 

kontribusi perguruan tinggi dalam hal komptensi juga mempunyai skor 3  

(median). 

 

a. Kompetensi Saat Lulus 

Kompetensi kemampuan belajar sepanjang hayat mempunyai skor tertinggi 3,3 

(median) sedangkan terendah untuk keterampilan berpikir kritis dengan skor 2,9. 
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Gambar 13. Kompetensi saat lulus 
 

 

b. Kontribusi Perguruan Tinggi 

Kontribusi perguruan tinggi saat lulus terdapat pada gambar 14 mengenai 

kemampuan belajar dengan skor 3,3 (median) dan terendah adalah pada negosiasi 

dengan skor 2,8 (median). 

 
Gambar 14. Kontribusi Perguruan Tinggi 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 
1. Kendala yang Dihadapi 

a. Tracer Study T.A 2017/2018 

  Banyaknya data alumni yang tidak valid (email tidak dipergunakan lagi 

setelah lulus, banyak alumni tidak membuka email yang dikirimkan CDC, 

dan banyak nomor ponsel yang sudah tidak aktif/tidak valid) 

 Tidak seluruh alumni terdata dengan lengkap 

 Ketika alumni dihubungi, tidak dalam situasi yang memungkinkan untuk 

berbicara cukup lama tentang pelaksanaan tracer study 

 Sebagian besar alumni menanyakan cara pengisian e-kuesioner khususnya 

nomor 17, dengan alasan kurang paham maksud dari pertanyaan kuesioner 

dan jumlah isian yang cukup banyak 

 Pada saat temu alumni, publikasi dan persiapan kurang sehingga jumlah 

yang hadir masih jauh dari target yang diharapkan, dan juga disebabkan 

oleh aktivitas pekerjaan alumni 

b. Manajemen Program (Pelatihan Softskill bagi Mahasiswa dan 

alumni/Jobseeker) 

 Kesepakatan waktu pelaksanaan dengan narasumber, dan terkendala 

waktu untuk koordinasi langsung 

c. Manajemen Program (Bimbingan/Konsultasi Karier) 

Mahasiswa dan alumni lebih banyak bimbingan/konsultasi karier dengan 

langsung menghubungi Ketua CDC untuk menentukan jadwal 

bimbingan/konsultasi karier kepada konselor karier Widya Kartika Sari, 

M. Pd yang telah tersertifikasi psikologi pendidik dari Ikatan Instrumen 

Bimbingan Konseling Indonesia), padahal jika mahasiswa/alumni ingin 

menentukan jadwal bimbingan/konsultasi karier dapat langsung 

menghubungi konselor karier 
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2. Solusi 

a. Tracer Study T.A 2017/2018 

 Meminta nomor ponsel terbaru dan media sosial alumni yang tidak 

terkontak melalui teman-temannya yang kelulusannya bersamaan 

 Menghubungi alumni dengan meninggalkan pesan di WhatsApp dan 

media sosial, mengenai pelaksanaan kegiatan tracer study dan petunjuk 

pengisian kuesioner di website 

 Sosialisasi tentang pelaksanaan tracer study lebih diprioritaskan 

dilaksanakan melalui facebook, WhatsApp, dan Instagram dikarenakan 

kebanyakan alumni lebih aktif di media sosial 

b. Manajemen Program (Pelatihan Softskill bagi Mahasiswa dan 

alumni/Jobseeker) 

 Membuat kesepakatan alternatif pilihan waktu pelaksanaan pelatihan 

softskill dengan narasumber 

c. Manajemen Program (Bimbingan/Konsultasi Karier) 

Jika mahasiswa dan alumni menghubungi ketua CDC maupun konselor 

karier Widya Kartika Sari, M. Pd, tetap dibimbing dan diarahkan dengan 

baik, dan juga mahasiswa dan alumni dapat melakukan 

bimbingan/konsultasi karier dan juga dapat melakukan tes minat dan bakat 

untuk perencanaan dan pengembangan karier 

3. Saran 

 Pelatihan softskill rutin diselenggarakan dan dijadwalkan setiap semester 

 Meningkatkan Response Rate Pelacakan Alumni / Tracer Study 

 Pembekalan Softskills untuk mahasiswa (Semester 1-2 : Enterpreneurship, 

Semester 3-4 : Creativity, Semester 5-6 : Leadership, Semester 7-8 : Success 

Skills) 
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Gambar 1. Pertemuan/Rapat (Ketua Pelaksana dan tim Surveyor/petugas 

reminder) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kegiatan Surveyor/Petugas Reminder 
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Gambar 3. Publikasi Pelaksanaan Tracer Study, kegiatan CDC, dan 

Info Pekerjaan 
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