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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia akan menjadi negara ekonomi terbesar keempat di dunia pada 

2030 mendatang.  Setidaknya ada empat sektor potential yang akan menopang laju 

perekonomian Indonesia pada masa mendatang yakni pelayanan konsumen atau 

jasa, pertanian dan perikanan, sumber daya alam, serta pendidikan.  

Sumber daya manusia di Indonesia yang melimpah bisa menjadi potensi 

sekaligus menjadi peluang pasar yang dapat menggerakkan perekonomian.  

Sumber daya manusia yang berpendidikan, diyakini mampu mengatasi berbagai 

tantangan tersebut, dengan melakukan pembaharuan dan inovasi untuk 

menciptakan suasana yang menunjang bagi tercapainya keadaan yang aman, damai 

dan sejahtera. 

Pendidikan tinggi telah memberikan kemampuan berpikir secara sistematik, 

sehingga akar berbagai permasalahan bangsa akan dapat teridentifikasi secara 

tepat. Hal ini merupakan kunci bagi diperolehnya solusi yang tepat atas berbagai 

permasalahan, yang selanjutnya akan menggugah ide dan mempertajam kreativitas. 

Universitas Tanjungpura merupakan satu-satunya universitas negeri di 

Kalimantan Barat yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1959. Visi Universitas 

Tanjungpura (Untan) pada tahun 2020 menjadi institusi preservasi (penyedia) dan 

pusat informasi ilmiah Kalimantan Barat serta menghasilkan luaran yang bermoral 

Pancasila dan mampu berkompetisi baik di tingkat daerah, nasional, regional 

maupun internasional.  

Sebagai salah satu perguruan tinggi tertua di Kalimantan Barat, Universitas 

Tanjungpura dituntut untuk selalu melakukan evaluasi diri guna menjaga relevansi 

program pengembangan akademiknya sesuai dengan peran yang diembannya.  

Tuntutan akan kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta 

perkembangan sains dan teknologi menjadi faktor pendorong untuk melakukan 



Laporan Kegiatan 

2 Tracer Study Program Studi S1 Jurusan IESP FEB Untan 

 

 

perbaikan perencanaan, seleksi penerimaan mahasiswa baru, proses pelaksanaan 

akademik dan internal manajemen untuk mendukung tercapainya visi dan misi 

universitas. Berkaitan dengan ha1 tersebut Jurusan Ilmu Ekonomi sebagai unit 

pelaksana akademik di lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak dituntut 

pula untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan gerak perkembangan induknya 

dalam hal program pengembangan akademik agar mutu lulusan dapat ditingkatkan 

sesuai dengan tuntutan zaman, serta peran serta staf akademiknya mampu 

menjabarkan visi dan misi Universitas Tanjungpura menjadi suatu tindakan nyata 

yang dapat dirasakan manfaatnya oleh para pengguna (stakeholder). Untuk itu 

perlu dilakukan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Universitas yang telah 

ditetapkan menjadi tiga isu utama, yaitu terselenggarakannya pendidikan tinggi 

yang efisien dan efektif dalam hal: 1). Peningkatan relevansi dan soft skill lulusan, 

2). Peningkatan mutu manajemen internal, dan 3). Pengembangan kerjasama. 

 Tiga isu tersebut wajib dipenuhi untuk memenuhi kriteria penilaian 

manajemen internal mulai tingkat program studi (prodi) hingga universitas.  

Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

(FEB) Universitas Tanjungpura (Untan) merupakan satu-satunya jurusan yang 

berstatus negeri, di samping masih banyak terdapat jurusan ekonomi lainnya dari 

berbagai perguruan tinggi yang berstatus swasta.  

Visi Jurusan IESP adalah menghasilkan Sarjana Ekonomi (SE) di bidang 

ekonomi yang berdaya saing tinggi dan memiliki jiwa entrepreneurship. Visi 

program studi di Jurusan IESP secara eksplisit fokus kepada output atau lulusan 

yang berkualitas, yang memiliki karakteristik mampu bersaing dan berwirausaha. 

Dengan karakteristik tersebut diharapkan lulusan dapat menguasai berbagai 

kemampuan, keterampilan dan memiliki kapasitas untuk bersaing di pasar kerja 

yang memiliki standarisasi atau kualifikasi tertentu baik di tingkat daerah, nasional, 

regional, maupun di tingkat internasional. 

  Jurusan IESP yang memiliki empat prodi, yakni Ekonomi Pembangunan 

(EP), Ekonomi Islam (Ekis), Magister Ilmu Ekonomi (ME), dan Doktor Ilmu 
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Ekonomi (PDIE) dituntut untuk melakukan kegiatan yang mewadahi terpenuhinya 

kriteria penilaian tersebut.  

Pada pembukaan buku naskah akademi Akreditasi Institusi Perguruan 

Tinggi, dijelaskan bahwa akreditasi merupakan proses evaluasi dan penilaian 

secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas 

penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan 

program dan satuan pendidikan.   

Manajemen internal mencakup: (1) Kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga 

kependidikan, lulusan, pengguna, dan mitra terhadap manajemen prodi di jurusan 

IESP; (2) Kepuasaan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan; (3) Kepuasan 

dosen dan tenaga kependidikan terhadap pengelolaan sumber daya manusia; (4) 

Kepuasan pengguna terhadap pengelolaan keuangan dan sarana prasarana; (5) 

Kepuasaan mahasiswa terhadap proses pendidikan; (6) Kepuasan peneliti/dosen 

dan mitra kerja dalam proses pelaksanaan penelitian; (7) Kepuasan pengabdi/dosen 

dan mitra kerja terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; dan 

(8) Kepuasaan pengguna lulusan. 

Pembangunan dalam berbagai bidang, dapat berhasil apabila 

diselenggarakan melalui sinkronisasi dua prinsip pola berpikir kreatif. Yaitu, 

prinsip berpikir kreatif yang berlandaskan kasih sayang dan kesabaran; dan prinsip 

yang dilandasi oleh kekuatan keilmuan dan kepemimpinan yang dilakukan dengan 

penuh kemauan, keberanian dan keseriusan. 

Luasnya persaingan di dunia kerja dan untuk memenuhi tuntutan 

perubahan, maka Jurusan IESP FEB Untan harus dapat melakukan inovasi pada 

berbagai hal untuk kemajuan jurusan antara lain berkaitan dengan pendidikan dan 

pembelajaran yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis dan nilai tambah 

insani kepada para mahasiswa, sehingga dapat menghasilkan output yang 

mempunyai kualifikasi tinggi dengan mental yang kuat dan dapat diterima para 

user (perusahaan pengguna tenaga kerja). Nilai tambah ekonomis dapat diperoleh 

melalui pendidikan-pembelajaran hard-skills, sedangkan nilai tambah insani dapat 

diperoleh melalui pendidikan-pembelajaran soft-skills. 
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Dengan pendidikan-pembelajaran soft-skills diharapkan lulusan Jurusan 

IESP mempunyai keunggulan dalam kemampuan berkomunikasi, menjunjung 

tinggi kejujuran, percaya diri, mampu bekerja sama, melakukan hubungan 

interpersonal yang baik, mempunyai etos kerja yang tinggi, mempunyai motivasi, 

inisiatif, inovatif, kreatif, entrepreneurship yang hebat, mampu beradaptasi, 

memimpin, berfikir analitis, sopan, beretika dan bermoral agama. 

 

1.2.  Permasalahan 

Dalam era globalisasi sekarang ini output yang dibutuhkan oleh instansi 

maupun perusahaan dari universitas harus mempunyai kualifikasi yang tinggi 

sehingga dapat bersaing dengan negara-negara luar yang saat ini sangat antusias 

mempersiapkan output mereka supaya bisa digunakan di mana-mana perusahaan 

baik dalam maupun luar negara dengan kualitas yang tidak diragukan lagi. Untuk 

menjawab tantangan tersebut universitas-universitas di Indonesia sudah banyak 

melakukan perubahan dan perbaikan kurikulum maupun sistem pengajaran 

sehingga dapat menghasilkan output dengan kualifikasi lebih baik serta mempunyai 

mental yang kuat dalam menghadapi dunia kerja yang nantinya mau ditempatkan 

pada daerah-daerah terpencil, tak heran output dari mereka bisa diterima pada 

dunia kerja. 

Luasnya persaingan di dunia kerja, menuntut jurusan IESP FEB Universitas 

Tanjungpura harus melakukan inovasi pada berbagai hal untuk kemajuan jurusan 

sehingga dapat menghasilkan output yang mempunyai kualifikasi tinggi dengan 

mental yang kuat dan yang pastinya diterima pada dunia kerja. 

Jurusan IESP sampai saat ini masih menghadapi masalah dalam hal 

rendahnya relevansi. Sehingga strategi harus dilakukan untuk mencapai tujuan 

yaitu dengan mengacu pada salah satu paradigma baru perguruan tinggi yaitu 

peningkatan relevansi yang mencakup peningkatan kualitas kurikulum dan mata 

kuliah, keterampilan komputer, kemampuan bahasa inggris dan daya saing lulusan. 

Untuk melakukan inovasi tersebut diperlukan sejumlah informasi yang tepat dan 

akurat tentang bagaimana gambaran kinerja alumni jurusan Ilmu Ekonomi dan 
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Studi Pembangunan di dunia kerja. Untuk mendapatkan informasi tersebut, maka 

diperlukan kegiatan untuk melakukan analisis kepuasaan dalam peningkatan 

manajemen internal prodi yang ada di Jurusan IESP; dan melakukan dan 

menganalisa penelusuran lulusan (tracer study) bagi lulusan prodi EP dan Ekis. 

 

1.3. Tujuan Kegiatan 

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan dan menganalisa penelusuran lulusan 

(tracer study) bagi lulusan prodi EP dan Ekis. 

 

1.4.  Manfaat Kegiatan 

Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa: 

1. Sebagai sumber informasi bagi dosen pada prodi EP dan Ekis dalam melakukan 

perbaikan kurikulum yang relevan dengan tuntutan pasar atau mata kuliah yang 

relevan dengan kebutuhan pasar kerja. 

2. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan mutu internal 

dalam evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan 

tinggi.  
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BAB 2 

HASIL KEGIATAN PENELURUSAN LULUSAN (TRACER STUDY) 

 

Manajemen internal Jurusan IESP (Prodi S-1, S-2, dan S-3) meliputi: 

kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, dan mitra 

terhadap manajemen prodi di jurusan IESP; kepuasaan mahasiswa terhadap 

layanan kemahasiswaan; kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap 

pengelolaan sumber daya manusia; kepuasan pengguna terhadap pengelolaan 

keuangan dan sarana prasarana; kepuasaan mahasiswa terhadap proses pendidikan; 

kepuasan peneliti/dosen dan mitra kerja dalam proses pelaksanaan penelitian; 

kepuasan pengabdi/dosen dan mitra kerja dalam proses pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat; dan kepuasaan pengguna lulusan. 

Survei yang dilakukan berhasil melacak 131 lulusan Jurusan IESP periode 

2008 hingga 2019.  Dari jumlah lulusan tersebut, 124 lulusan (95 persen) 

merupakan lulusan dari Prodi EP dan 7 lulusan (5 persen) dari Prodi Ekis.  Lulusan 

terbanyak adalah lulusan 2018 dan 2019 yang baru saja diwisuda beberapa waktu 

yang lalu.  Jumlah lulusan tersebut, diharapkan memiliki kualitas yang baik 

sehingga dapat bersaing di dunia kerja ataupun dapat berwirausaha berbekal jiwa 

wirausaha yang telah ditanamkan melalui mata kuliah kewirausahaan. 

2.1. Daya Saing Lulusan 

Tabel 2.1 menunjukan bahwa sebagian besar lulusan yakni 119 lulusan 

sudah bekerja dan 12 lulusan belum bekerja. Responden yang belum mendapatkan 

pekerjaan paling banyak lulusan di tahun 2019 yaitu 6 lulusan.  Ini disebabkan 

mereka baru lulus/diwisuda pada saat survei ini dilakukan. Selain itu, sebagian 

besar alumni pada saat mereka kuliah kurang bahkan tidak memiliki aktivitas, rill 

di sektor ekonomi, atau sebagai mahasiswa murni, sehingga mereka tidak memiliki 

relasi dalam dunia bisnis. 
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Tabel 2.1 

Status Lulusan 

 

Tahun Wisuda Bekerja Tidak Bekerja Jumlah 

2019 19 6 25 

2018 21 2 23 

2017 9 1 10 

2016 10 0 10 

2015 5 0 5 

2014 6 1 7 

2013 0 0 0 

2012 8 0 8 

2011 3 0 3 

2010 3 0 3 

2009 3 0 3 

2008 7 1 8 

2007 3 0 3 

2006 3 0 3 

1990-2005 19 1 20 

Total 119 12 131 

                 Sumber: Data Primer, hasil survei 2019 

Dari 131 lulusan, 87 lulusan (66 persen) membutuhkan waktu kurang dari 6 

bulan untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya, 27 lulusan (21 persen) 

membutuhkan 6 hingga 18 bulan, 9 lulusan (7 persen) membutuhkan waktu lebih 

dari 18 bulan, dan 8 lulusan (6 persen) tidak melamar pekerjaan (Tabel 2.2). 

Lulusan bisa mendapatkan pekerjaan dari berbagai sumber. Ada yang 

mendapatkan pekerjaan karena koneksi dalam lingkungan keluarga, karib kerabat 

maupun relasi yang sudah memiliki akses di sektor swasta (dunia bisnis). Ada juga 

lulusan yang memperoleh pekerjaan berdasarkan kualifikasi sehingga memiliki 

kemampuan bersaing di pasar kerja. Lulusan dalam kategori ini didukung oleh 

kemampuan akademiknya tinggi dan aktif dalam perkuliahan. 
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Tabel 2.2 

Waktu Tunggu Lulusan dalam Mendapatkan Pekerjaan Pertama 

 

Indikator Jumlah Lulusan 

Kurang dari 6 bulan 87 

6 – 18 bulan 27 

Lebih dari 18 bulan 9 

Tidak melamar pekerjaan 8 

Total 131 

                   Sumber: Data Primer, hasil survei 2019 

Selain memiliki kemampuan akademik yang baik, mereka juga memiliki 

kemampuan di luar akademik, seperti pernah mengikuti pelatihan tambahan di luar 

akademik, misalnya kemampuan komputer, bahasa asing serta lainnya yang dapat 

meningkatkan kualitas personal dalam menghadapi dunia kerja yang penuh 

persaingan.  Beberapa lulusan juga ada yang hanya menunggu penerimaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi pegawai negeri di berbagai lembaga 

pemerintahan sehingga tidak mencoba alternatif pekerjaan lain sejak lulus, ini 

menyebabkan waktu tunggu yang mereka butuhkan menjadi relatif lebih lama. 

Beberapa lulusan yang tidak melamar pekerjaan disebabkan oleh beberapa 

hal.  Sebagian lulusan memilih untuk melanjutkan pendidikan Strata-2 (S2) sebagai 

upaya meningkatkan kualitas diri agar lebih dapat bersaing dalam dunia kerja dan 

memperoleh kesempatan yang lebih luas dalam mencari pekerjaan nantinya.  Selain 

melanjutkan pendidikan, lulusan yang tidak melamar pekerjaan juga dikarenakan 

mereka melanjutkan usaha keluarga, sehingga saat mereka lulus, telah memiliki 

aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan sendiri. 

Tabel 2.3 

Rata-rata pendapatan Responden 

 

Indikator Jumlah Lulusan 

Kurang dari Rp. 2.000.000 33 

Rp 2.000.000 – Rp. 5.000.000 66 

Lebih dari Rp. 5.000.000 28 

Belum memiliki pendapatan 4 

Total 131 

               Sumber: Data Primer, hasil survei 2019 
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Tabel 2.3 menunjukkan bahwa 66 lulusan (50 persen) memiliki pendapatan 

dengan rentang 2.000.000 rupiah hingga 5.000.000 rupiah, 33 lulusan (25 persen) 

memiliki pendapatam kurang dari 2.000.000 rupiah, 28 lulusan (22 persen) 

memiliki pendapatan lebih dari 5.000.000 rupiah, sedangkan 4 lulusan (3 persen) 

belum memiliki pendapatan.   

Lulusan yang memiliki pendapatan kurang dari 2.000.000 rupiah sebagian 

besar merupakan tenaga honorer di lembaga pemerintah dan yang memiliki usaha 

sendiri dengan pasar yang belum luas.  Lulusan yang belum memiliki pendidikan 

merupakan mereka yang memilih untuk melanjutkan pendidikan baik di Kota 

Pontianak maupun di luar Kalimantan Barat.  

 

2.2. Kinerja Lulusan 

Tabel 2.4  

Status Pekerjaan 

 

Ruang Lingkup Jumlah Lulusan 

Lokal 56 

Nasional 51 

Internasional 12 

Total 119 

                   Sumber: Data Primer, hasil survei 2019 

Tabel 2.4. menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan yang bekerja, berada 

di lembaga/perusahaan lokal, sebanyak 56 lulusan (47 persen). Bekerja pada 

lembaga/perusahan nasional sebanyak 51 lulusan (43 persen), dan sisanya bekerja 

pada lembaga/perusahaan internasional hanya 12 lulusan (10 persen).  

Lulusan yang sudah memiliki pekerjaan, sebanyak 38 lulusan (32 persen) 

bekerja pada instansi pemerintah, 33 lulusan (28 persen) bekerja pada organisasi 

non-profit/Lembaga Swadaya Masyarakat, 30 lulusan (25 persen) bekerja pada 

perusahaan swasta, dan 18 lulusan (15 persen) bekerja pada perusahaan sendiri atau 

berwirausaha (Tabel 2.5). 
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Tabel 2.5 

Tempat Bekerja 

 

Tempat Bekerja Jumlah Lulusan 

Instansi pemerintah (termasuk BUMN) 38 

Organisasi non-profit/Lembaga Swadaya Masyarakat 18 

Perusahaan Swasta 30 

Wiraswasta/perusahaan sendiri 33 

Total 119 

          Sumber: Data Primer, hasil survei 2019 

Tempat bekerja para lulusan dapat dikelompokkan ke dalam sembilan 

sektor ekonomi yakni Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Pertambangan dan 

Penggalian; Bangunan; Industri Pengolahan; Perdagangan, Hotel dan Restoran; 

Pengangkutan dan Komunikasi; Listrik, Gas dan Air Bersih; Keuangan, Persewaan 

dan Jasa Perusahaan; dan Jasa-jasa (Tabel 2.6).   

Sebagian besar lulusan bekerja pada sektor jasa-jasa yakni 61 lulusan (51 

persen), diikuti oleh sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebanyak 29 

lulusan (24 persen); dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebanyak 13 

lulusan (11 persen). Sektor ekonomi yang paling sedikit digeluti oleh lulusan 

adalah sektor bangunan; industri pengolahan; dan listrik, gas dan air bersih, 

masing-masing hanya 1 lulusan (0,8 persen).  

Tabel 2.6 

Pekerjaan Lulusan Berdasarkan Sektor Ekonomi 

Sektor Ekonomi Jumlah Lulusan 

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 7 

Pertambangan dan Penggalian 3 

Bangunan 1 

Industri Pengolahan 1 

Perdagangan, Hotel dan Restoran 13 

Pengangkutan dan Komunikasi 3 

Listrik, Gas dan Air Bersih 1 

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 29 

Jasa-jasa 61 

Total 119 

       Sumber: Data Primer, hasil survei 2019 
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Lulusan yang telah mendapatkan pekerjaan menyatakan bahwa pekerjaan 

sekarang sejalan dengan pendidikan akhir yang mereka miliki (Tabel 2.7).  Lulusan 

yang menyatakan bahwa pendidikan dan pekerjaan mereka sekarang berada di 

tingkat yang sama sebanyak 56 lulusan (47 persen).  Ini menunjukkan bahwa para 

lulusan merasa pendidikan yang mereka miliki, cukup untuk melaksanakan 

pekerjaannya. 

Lulusan yang merasa bahwa pendidikan mereka berada satu tingkat lebih 

tinggi dari pekerjaannya sebanyak 37 lulusan (31 persen).  Ini menunjukkan bahwa 

mereka sebenarnya masih dapat bekerja pada bidang yang lebih baik dari pekerjaan 

sekarang, yang membutuhkan pendidikan yang sejalan dengan yang mereka miliki 

sekarang.   

Tabel 2.7 

Kesesuaian antara Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan 

 

Indikator Jumlah Lulusan 

Pekerjaan saya tidak memerlukan pendidikan tinggi 19 

Pedidikan dan pekerjaan saya ditingkat yang sama 56 

Pendidikan saya setingkat lebih rendah 7 

Pendidikan saya setingkat lebih tinggi 37 

Total 119 

          Sumber: Data Primer, hasil survei 2019 

Sebanyak 19 lulusan (16 persen) menyatakan bahwa pekerjaan mereka 

searang tidak membutuhkan pendidikan tinggi, sehingga mereka akan lebih mudah 

menyesuaikan diri dengan tugas yang diberikan di tempat mereka bekerja.  

Terdapat 7 lulusan (6 persen) yang menyatakan bahwa pekerjaan mereka sekarang 

sebenarnya membutuhkan pendidikan 1 tingkat di atasnya.  Hal ini menuntut para 

lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi jika 

mendapatkan kesempatan. 

 

2.3. Kemampuan Lulusan 

Kemampuan lulusan meliputi: pengetahuan di bidang disiplin ilmu, 

pengetahuan di luar bidang disiplin ilmu, pengetahuan umum, kemampuan 
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berbahasa asing, penguasaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, 

kemampuan bekerja sama dalm tim, kemampuan dalam memecahkan masalah, 

kemampuan kepemimpinan (kemampuan memegang tanggungjawab, inisiatif, 

manajemen proyek/program, kemampuan mempresentasikan ide atau produk atau 

laporan, dan kemampuan dalam menulis laporan, serta kemampuan untuk belajar 

setiap saat). 

 

 
Gambar 2.1. Hasil Survei Kemampuan Pengetahuan sesuai Disiplin Ilmu 

 

               Berdasarkan survei mengenai kemampuan pengetahuan sesuai disiplin 

ilmu yang telah dilakukan (Gambar 2.1), ditemukan bahwa lulusan yang merasa 

bahwa mereka memiliki kemampuan yang sangat baik dalam bidang ilmu sebagai 

lulusan dari prodi S-1 Jurusan IESP sebanyak 28 lulusan (21 persen), yang merasa 

memiliki kemampuan dalam kategori baik sebanyak 47 orang (36 persen).  Lulusan 

yang merasa memiliki kemampuan yang cukup sebanyak 48 orang (37 persen).  

Sedangkan lulusan yang merasa memiliki kemampuan yang kurang dan sangat 

kurang masing-masing 7 lulusan dan 1 orang (5 persen dan 1 persen). 

 



Laporan Kegiatan 

13 Tracer Study Program Studi S1 Jurusan IESP FEB Untan 

 

 

 
                Gambar 2.2. Hasil Survei Kemampuan Pengetahuan di luar Disiplin Ilmu 

 

Hasil survei menunjukkan bahwa berdasarkan pengetahuan di luar disiplin 

ilmu, 56 lulusan (43 persen) menyatakan memiliki kemampuan yang cukup, 50 

lulusan (38 persen) menyatakan memiliki kemampuan yang baik, 17 lulusan (13 

persen) menyatakan memiliki kemampuan yang baik sekali, sedangkan 7 lulusan 

dan 1 lulusan (5 persen dan 1 persen) masing-masing menyatakan memiliki 

kemampuan yang kurang dan sangat kurang (Gambar 2.2). 

 
                         Gambar 2.3. Hasil Survei Kemampuan dalam Pengetahuan Umum 

 

Survei lain yang dilakukan adalah mengenai kemampuan dalam 

pengetahuan umum (Gambar 2.3).  Dari 131 lulusan diperoleh hasil bahwa 63 

lulusan (48 persen) menyatakan memiliki kemampuan yang baik, 45 lulusan (34 

persen) menyatakan memiliki kemampuan yang cukup, 20 lulusan (15 persen) 

memiliki kemampuan yang baik sekali, sedangkan 3 lulusan dan 1 lulusan (2 
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persen dan 1 persen) menyatakan memiliki kemampuan yang kurang dan sangat 

kurang.                    

Kemampuan berbahasa asing sangat dibutuhkan dalam dunia kerja, 

terutama bagi lulusan yang bekerja pada perusahaan internasional.  Kemampuan ini 

merupakan nilai tambah bagi lulusan untuk bersaing di pasar kerja maupun 

persaingan internal kerja.  Berdasarkan hasil survei (Gambar 2.4), ditemukan 

bahwa sebanyak 50 lulusan prodi EP dan Ekis (38 persen) menyatakan memiliki 

kemampuan yang cukup dalam berbahasa asing. Hanya 4 lulusan (3 persen) yang 

menyatakan memiliki kemampuan yang sangat baik dan 23 lulusan (18 persen) 

yang menyatakan memiliki kemampuan yang baik.  Sebanyak 42 lulusan (32 

persen) menyatakan memiliki kemampuan yang kurang dan 12 lulusan (9 persen) 

menyatakan memiliki kemampuan yang sangat kurang. Hal ini menjadi tantangan 

bagi lulusan untuk terus meningkatkan kemampuannya agar kesempatan 

memperoleh pekerjaan yang lebih baik menjadi semakin luas. 

 

 
               Gambar 2.4. Hasil Survei Kemampuan Pengetahuan Berbahasa Asing 

 

Penguasaan terhadap teknologi informasi juga sangat dibutuhkan dalam 

dunia kerja baik lokal, nasional, internasional maupun wirausaha.  Lulusan harus 

terus meningkatkan kemampuannya dalam penguasan teknologi, mengingat 

keterbatasan materi yang diperoleh saat masih menjadi mahasiswa. 
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           Gambar 2.5. Hasil Survei Kemampuan Penguasaan Teknologi Informasi 

 

Gambar 2.5 menunjukkan bahwa 62 lulusan (47 persen) menyatakan 

memiliki kemampuan yang baik daalam penguasaan teknologi informasi.  

Sebanyak 43 lulusan (33 persen) menyatakan memiliki kemampuan yang cukup, 18 

lulusan (14 persen) menyatakan kemampuan yang baik sekali, sedangkan masing-

masing 4 lulusan (3 persen) yang menyatakan memiliki kemampuan yang kurang 

dan sangat kurang. 

Lulusan prodi EP dan Ekis dituntut untuk memiliki kemampuan dalam 

berkomunikasi.  Sejak menjadi mahasiswa, mereka telah dilatih untuk mampu 

berkomunikasi dengan baik yang dimulai dalam proses pembelajaran pada tiap 

mata kuliah.  Kemampuan ini harus terus ditingkakan agar memudahkan mereka 

dalam bersosialisasi di dunia kerja. 

Gambar 2.6 menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan (60 lulusan atau 46 

persen) menyatakan memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi.  

Diikuti oleh 38 lulusan (29 persen) yang menyatakan memiliki kemampuan yang 

sangat baik, dan 27 lulusan (21 persen) yang menyatakan memiliki kemampuan 

yang cukup.  Sedangkan hanya 4 lulusan (3 persen) dan 1 lulusan (1 persen) yang 

menyatakan memiliki kemampuan yang kurang dan sangat kurang dalam 

berkomunikasi. 
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Gambar 2.6. Hasil Survei Kemampuan Berkomunikasi 

 

Kemampuan berkomunikasi sangat dibutuhkan dalam mengukur 

kemampuan bekerja dalam tim.  Dengan komunikasi yang baik, rekan kerja akan 

mudah memberikan dan menerima saran perbaikan dalam melakukan pekerjaan.  

Segala macam informasi dapat diterima dengan baik demi kelancaran pekerjaan 

yang dilakukan.  Berikut ini merupakan hasil survei mengenai kemampuan lulusan 

dalam bekerjasama dengan orang lain (Gambar 2.7).   

 

 
Gambar 2.7. Hasil Survei Kemampuan Bekerja Sama dalam Tim (orang lain) 

 

Dari 131 lulusan, 60 lulusan (46 persen) dan 52 lulusan (40 persen) 

berturut-turut menyatakan memiliki kemampuan yang sangat baik dan baik.  

Sisanya, 17 lulusan (13 persen) dan 1 lulusan (1 persen) berturut-turut menyatakan 

memiliki kemampuan yang cukup dan sangat kurang dalam bekerja sama dengan 

orang lain.  Selain mampu bekerja sama dengan orang lain, lulusan juga harus 
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memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah, baik itu dalam hal negoisasi, 

toleransi, adaptasi, loyalitas, maupun integritas dalam bekerja. Kemampuan 

bernegoisasi dapat terlihat dari kemampuan berinteraksi secara sosial untuk 

mencapai suatu kesepakatan, baik dalam situasi formal maupun nonformal. 

Kemampuan dalam hal toleransi merupakan kemampuan bersikap saling 

menghargai dan menghormati antarindividu di dalam masyarakat meskipun 

terdapata perbedaan di dalamnya.  Baik itu perbedaan pendapat, pandangan, 

agama, ras, budaya, maupun perbedaan lainnya.  Kemampuan beradaptasi juga 

sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan diri baik dalam lingkungan pekerjan 

maupun lingkungan bermasyarakat. 

Kemampuan lulusan dalam loyalitas dapat dilihat dari kualitas kesetiaan 

dan kepatuhannya kepada organisasi maupun individu, yang terlihat dari sikap dan 

tindakannya.  Sedangkan integritas dalam bekerja dapat dilihat dari bagaimana 

lulusan memiliki komitmen yang kuat dalam tindakan-tindakan, prinsip-prinsip, 

ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan.  Orang yang berintegrasi 

berarti memiliki pribadi yang jujur dan karakter yang kuat. 

 

 
Gambar 2.8. Hasil Survei Kemampuan dalam Memecahkan Masalah 

Gambar 2.8 menunjukkan bahwa 48 lulusan (37 persen) menyatakan 

memiliki kemampuan yang sangat baik, 56 lulusan (43 persen) menyatakan 

memiliki kemampuan yang baik, dan 24 lulusan (18 persen) menyatakan memiliki 

kemampuan yang cukup dalam memecahkan masalah.  Sedangkan 3 lulusan (2 

persen) menyatakan memiliki kemampuan yang kurang. 
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Kemampuan terakhir yang ditanyakan kepada lulusan adalah kemampuan 

kepemimpinan dalam memegang tanggungjawab, inisiatif manajemen 

proyek/program, kemampuan untuk mempresentasikan ide/produk/laporan, 

kemampuan dalam menulis laporan, dan kemampuan untuk terus belajar setiap 

saat.  Kemampuan ini didukung oleh kemampuan berkomunikasi dan kemampuan 

bekerjasama dengan orang lain. 

 

 
Gambar 2.9. Hasil Survei Kemampuan Kepemimpinan 

 

 

Gambar 2.9 menunjukkan bahwa sebanyak 44 lulusan (34 persen) 

menyatakan memiliki kemampuan yang sangat baik, 55 lulusan (42 persen) 

menyatakan memiliki kemampuan yang baik, 25 lulusan (19 persen) menyatakan 

memiliki kemampuan yang cukup, dan hanya 7 lulusan (5 persen) yang 

menyatakan memiliki kemampuan yang kurang dalam aspek ini.   
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