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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barakaatuh 

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, Penyusun 

dapat menyelesaikan Buku Panduan Pusat Karir dan Tracer Study Aisyah 

Career Development Center Universitas Aisyah Pringsewu.  

Buku panduan ini disusun untuk digunakan sebagai arahan dan panduan 

bagi pengurus Aisyah Career Development Center dan Tracer Study 

Universitas Aisyah Pringsewu. Buku ini berisi deskripsi organisasi, tujuan dan 

mekanisme, Aisyah Career Development Center dan Tracer Study Universitas 

Aisyah Pringsewu   

Tim penyusun mengharapkan agar buku ini dapat dipergunakan sebaik-

baiknya oleh pengurus dalam rangka proses kepengurusan Aisyah Career 

Development Center dan Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu. Kami 

ucapkan banyak terima kasih pada pihak yang telah membantu kami dalam 

penyusunan Buku Panduan ini. Buku panduan Aisyah Career Development 

Center dan Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu ini tentunya masih jauh 

dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami 

harapkan.  

 

 

Tim Penyusun 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program penyelarasan pendidikan 

dengan dunia kerja, dan menyiapkan lulusan untuk bersaing di pasar kerja yang 

makin kompetitif, Universitas Aisyah Pringsewu harus memfasilitasi upaya 

peningkatan kebekerjaan (employability) lulusannya.  

Hal ini juga merupakan bentuk tanggung jawab Universitas Aisyah Pringsewu 

kepada masyarakat dalam hal relevansi outcome pendidikan tinggi. Lulusan yang 

berhasil dan secara profesional sukses pada saatnya akan menjadi salah satu aset 

utama Universitas Aisyah Pringsewu dan kontribusinya bagi dunia pendidikan 

tinggi akan menjadi signifikan. 

Oleh sebab itu Universitas Aisyah Pringsewu membentuk dan menjalankan fungsi 

Pusat Karir (Aisyah Career Development Center) yang bertujuan untuk 

menyiapkan lulusan meniti sukses karir profesional setelah meninggalkan 

pendidikan tinggi.  

Tujuan lainnya adalah membantu program pemerintah dalam rangka 

memetakan dan menyelaraskan kebutuhan dunia kerja dengan kompetensi yang 

diperoleh dari perguruan tinggi. Faktanya, di Indonesia, dari 4490 PT (akademi, 

sekolah tinggi, institut, politeknik, dan universitas) (http://forlap.dikti.go.id/), 

kurang dari 10% yang  memiliki Pusat Karir di tingkat PT.  

Diharapkan buku panduan ini akan dapat memberikan dukungan terhadap 

kinerja ACDC Universitas Aisyah Pringsewudalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya, Dengan adanya pelaksanaan program ini diharapkan dapat memberikan 

fasilitas informasi alumni tentang dunia kerja agar kemudian dapat mempersiapkan 

lulusan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan di dunia kerja serta membantu 

program pemerintah dalam memetakan dan menyelaraskan kebutuhan dunia kerja 

dengan kompetensi yang diperoleh dari Universitas Aisyah Pringsewu. 
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INFORMASI UMUM AISYAH CAREER DEVELOPMENT 

CENTER 

 

A. Tujuan dan Manfaat 

Penyelenggaraan program sistem pengembangan pusat karir Aisyah Career 

Development Center (ACDC)  Universitas Aisyah Pringsewu bertujuan untuk: 

a. Memfasilitasi alumni Universitas Aisyah Pringsewu sebagai pencari kerja 

untuk mendapatkan pekerjaannya sesuai dengan bakat, minat dan 

keterampilannya. 

b. Membantu perusahaan pengguna tenaga kerja alumni Universitas Aisyah 

Pringsewu untuk menyediakan dan mendapatkan tenaga kerja yang 

berkualitas, terampil dan profesional sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

c. Melaksanakan rekrutmen tenaga kerja alumni Universitas Aisyah 

Pringsewu melalui bursa kerja. 

d. Mengetahui penyerapan, proses dan posisi lulusan dalam dunia kerja; 

e. Menyiapkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan di dunia 

kerja; 

f. Membantu program pemerintah dalam  rangka  memetakan dan 

menyelaraskan kebutuhan dunia kerja dengan pendidikan tinggi di 

Indonesia. 

B. Struktur Buku Panduan 

Panduan ini disusun untuk membantu Aisyah Career Development 

Center (ACDC)  Universitas Aisyah Pringsewu dalam pengembangan fungsi 

pusat karir. Buku Panduan terdiri atas 3 bagian utama. Bagian pertama, berisi 

pendahuluan dan informasi umum ACDC UAP Bagian kedua, berisi 

pengembangan Aisyah Career Development Center (ACDC) Universitas Aisyah 

Pringsewu. Bagian ketiga, berisi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pusat 

carir ACDC yang  juga menjelaskan pengertian dan uraian langkah-langkah 
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pelaksanaannya bagian keempat adalah tracer study dan metode 

pelaksanaannya.. 

 

 

C. Pendirian Dan Pengembangan Pusat Karir 

Rektor Universitas Aisyah Pringsewu menyadari betapa pentingnya 

pendirian pusat karir pada level Universitas. Pusat karir inilah yang bernama 

Aisyah Career Development Center (ACDC). Kedepannya menyesuaikan dengan 

kebutuhan dan apabila memungkinkan ada perpanjangan tangan sampai ke 

level Fakultas. Meskipun beberapa tahun sebelumnya telah dijalankan fungsi-

fungsi pusat karir meskipun dengan sarana dan fasilitas serta dengan SDM 

seadanya Aisyah Career Development Center (ACDC)  telah terbentuk sebelum 

menjadi Universitas yakni pada 9 September 2016 sesuai  SK Ketua Nomor 

160/SAP/IX/2016 saat menjadi Sekloah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyah 

Pringsewu yang pada saat itu bernama Aisyah Career Center (ACC). 

D. Struktur Organisasi Pusat Karir Universitas Aisyah Pringsewu. 

Aisyah Carir Development Center dibentuk pada tanggal 9 September 

2019 setelah terbentuknya Universitas Aisyah Pringsewu, dipimpin oleh seorang 

Ketua dibantu oleh Divisi Pelatihan, Divisi Konseling, Divisi IT, Divisi Tracer 

Study, dan Divisi Kesekretariatan.  

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Aisyah Career Development 

Center (ACDC) dikelola secara profesional serta tetap bekerjasama dengan 

program studi yang ada. Sesuai dengan visi dan misi Universitas Aisyah 

Pringsewu, dan diharapkan menjadi jembatan antara perguruan tinggi dengan 

dunia kerja dan didukung penuh oleh pimpinan Institusi. ACDC Universitas 

Aisyah Pringsewu dikelola oleh satu lembaga tersendiri yang terdiri dari 

pelindung, penanggung jawab, kepala ACDC, dan beberapa divisi dan berada 

dalam pengawasan bidang kemahasiswaan yang dalam struktur organisasi dapat 

dilihat sebagai berikut : 
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Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organogram 1.1. Struktur Organisasi Aisyah Career Development CenterUniversitas Aisyah Pringsewu 

 

 

 

 

1. Job description masing-masing adalah sebagai berikut : 

a. Penanggung Jawab : 

1) Mengkoordinasikan tugas tim pelaksana baik antar tim maupun hubungan 

tim dengan pimpinan fakultas dan program studi. 

2) Mengawasi jalannya program sesuai rencana. 

3) Memfasilitasi tim dengan segala kebutuhan sesuai program yang 

dilaksanakan. 

4) Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Universitas Aisyah Pringsewu. 

5) Melakukan monitoring terhadap rencana dan pelaksanaan Program  Pusat 

Karir. 

6) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pusat Karir. 

7) Mengawasi jalannya program sesuai rencana. 

8) Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Pelaksana  Program  Pusat 

Karir. 

Penanggung Jawab  

(Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan) 

Dian Arif Wahyudi, S.Kep.,Ns.,MAN. 

Ketua Aisyah Career Developmen Center 

Rini Wahyuni, S.ST.,M.Kes  

Divisi IT 

Tahta Herdian A,M.Kom 
Divisi Pelatihan 

Yona Desni S,S.ST., M.Kes 
Divisi Kesekretariatan 

Aminuddin, S.I.Pust 

Divisi Tracer Study 

Giri Susanto, S.Kep.,Ns 

Pelindung  

Rektor Universitas Aisyah Pringsewu 

Hardono, S.Kep.,Ns.,M.Kep 
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9) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program  Pusat 

Karir kepada  Ketua Universitas Aisyah Pringsewudan tembusannya 

disampaikan kepada Ketua Pelaksana  Program  Pusat Karir.  

b. Ketua Pelaksana : 

1) Membuat perencanaan kegiatan pelaksanaan Program  Pusat Karir. 

2) Menyusun proposal untuk Program  Pusat Karir. 

3) Menyusun jadwal dan rencana kerja sesuai dengan ketentuan pada  

panduan Pusat Karir. 

4) Mengawasi pelaksanaan kegiatan. 

5) Menyusun laporan pelaksanaan Program  Pusat Karir. 

6) Mengevaluasi laporan hasil Program Pusat Karir. 

7) Melaporkan hasil kegiatan Pusat Karir kepada Ketua Universitas Aisyah 

Pringsewu. 

8) Menyiapkan poster untuk ditampilkan pada seminar pemaparan hasil 

kegiatan Pusat Karir sesuai dengan aturan. 

9) Menyiapkan artikel ilmiah untuk diserahkan bersama dengan laporan 

akhir Pusat Karir. 

10) Menyerahkan laporan akhir Program  Pusat Karir ke Universitas Aisyah 

Pringsewu. 

c. Divisi Kesekretariatan 

1) Membantu ketua pelaksana dalam membuat perencanaan kegiatan 

pelaksanaan Program  Pusat Karir.  

2) Membantu ketua pelaksana dalam menyusun proposal untuk Program 

Pusat Karir. 

3) Membantu ketua pelaksana dalam menyusun jadwal dan rencana kerja  

sesuai dengan ketentuan pada   panduan Pusat Karir. 

4) Membantu ketua pelaksana dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan. 

5) Membantu ketua pelaksana dalam menyusun laporan pelaksanaan Program  

Pusat Karir. 

6)  Membantu ketua pelaksana dalam mengevaluasi laporan hasil. 

7) Membantu ketua pelaksana dalam menyiapkan poster untuk ditampilkan 

pada seminar pemaparan hasil kegiatan Pusat Karir sesuai dengan aturan. 
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8) Membantu ketua pelaksana dalam menyiapkan artikel ilmiah untuk 

diserahkan bersama dengan laporan akhir. 

9) Mendokumentasikan segala kegiatan Pusat Karir. 

d. Divisi Sistem Informasi 

1) Menyiapkan perangkat IT untuk mendukung tim. 

2) Menyebarluaskan informasi Pusat Karir melalui website maupun media 

sosial lainnya. 

3) Membantu tim dalam pengolahan data. 

4) Upload data online Pusat Karir. 

5) Membantu menyusun laporan kegiatan Pusat Karir. 

e. Divisi Tracer Study 

1) Membantu ketua pelaksana dalam memetakan keberadaan lulusan 

berdasarkan tahun kelulusan. 

2) Menyiapkan perencanaan kegiatan Tracer Study di tingkat universitas. 

3) Melaksanakan Tracer Study sesuai dengan perencanaan dan volume 

kegiatan. 

4) Membantu ketua pelaksana dalam menyempurnakan laporan program 

tracer study. 

f. Divisi Pelatihan  

1) Membuat perencanaan kegiatan pelaksanaan program seminar dan 

pelatihan 

2) Menyusun proposal untuk program seminar dan pelatihan 

3) Menyusun jadwal dan rencana kerja sesuai dengan ketentuan pada 

panduan pusat karir 

4) Menyusun laporan pelaksanaan seminar dan pelatihan, workshop, kuliah 

pakar. 

5) Mengevaluasi laporan hasil seminar dan pelatihan 

6) Melaporkan hasil seminar dan pelatihan yang diadakan kepada pusat karir 

7) Menyerahkan laporan  akhir program seminar dan pelatihan kepada ketua 

pusat karir 
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BAB II PENGEMBANGAN AISYAH CAREER DEVELOPMEN 

CENTERE 

 

Pengembangan Aisyah Career Development Center (ACDC UAP) 

Universitas Aisyah Pringsewu senantiasa dilakukan dan direncanakan mengalami 

peningkatan target dan sasaran dari tahun ke tahun. Di tahun 2019 ini, lebih 

fokus pada penguatan sistem kelembagaan ACDC UAP, termasuk 

menyempurnakan pengembangan berbasis online system yang sudah dilaksanakan 

Aisyah Career Center sebelumnya. Yang tidak kalah penting penguatan sarana dan 

prasarana dan peningkatan kompetensi petugas ACDC UAP . Sementara di tahun 

2020 sudah direncanakan pengembangan ACDC UAP  dengan Instansi User lokal 

Provinsi Lampung. Lalu pada tahun 2021 direncanakan kerjasama ACDC UAP  

dengan perusahaan lokal dan nasional dan pada tahun 2022 direncanakan 

pengembangan kerjasama ACDC UAP  dengan perusahaan lokal nasional dan 

multinasional. Selengkapnya dapat dilihat pada roadmap pengembangan Aisyah 

Career Development Center (ACDC)Universitas Aisyah Pringsewu tahun 2019-

2022 di bawah ini: 
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A. Rencana Pengembangan ACDC Universitas Aisyah Pringsewu 

 

No PENJABARAN 

PLAN MAP ACDC 

UAP 

TAHUN 

2019 2020 2021 2022 

1 Target Penguatan Sistem 

Kelembagaan 

Informasi Lowongan 

Pekerjaan. 

Informasi Lowongan 

Pekerjaan, Pelatihan dan 

Kegiatan ACDC UAP 

Informasi Lowongan 

Pekerjaan, Pelatihan dan 

Job Fair ACDC UAP 

2 Sasaran  Sarpras Kesekretariatan 

ACDC UAP 

Sistem & 

Kesekretariatan ACDC 

UAP 

Sistem & Kesekretariatan 

ACDC UAP 

Sistem & Kesekretariatan 

ACDC UAP 

3 Bentuk Kegiatan Pelatihan SDM ACDC 

UAP 

Website ACDC UAP Website ACDC UAP Website ACDC UAP 

4 Target Tersosialisasinya 

ACDC UAP 

Kerjasama ACDC 

dengan perusahaan 

Lokal (lampung) 

Kerjasama ACDC dengan 

perusahaan Lokal & 

Nasional 

Kerjasama ACDC dengan 

perusahaan Lokal, 

Nasional, Internasional 

5 Sasaran  Petugas ACDC UAP & 

Civitas Akademika 

UAP 

Instansi/Peruasahaan 

Lokal 

Instansi/Peruasahaan Lokal, 

Nasional. 

Instansi/Peruasahaan 

Lokal, Nasional, 

Internasional 

6 Bentuk Kegiatan Media Sosial ACDC 

UAP 

Website & Medsos 

ACDC UAP 

Website & Medsos ACDC 

UAP 

Website & Medsos ACDC 

UAP 

7 Target Pengembangan ACDC 

Berbasis Online 

Program Pelatihan 

Karir Bagi Calon 

Sarjana 

Program Pelatihan Karir 

Bagi Calon Sarjana, & 

Layanan konseling Karir 

Program Pelatihan Karir 

Bagi Calon Sarjana, & 

Layanan konseling Karir 

8 Sasaran  Lulusan & Alumni 

UAP 

Mahasiswa & Alumni 

UAP 

Mahasiswa & Alumni UAP Mahasiswa & Alumni UAP 

9 Bentuk Kegiatan Tracer Study  Sertifikasi Kompetensi  Sertifikasi Kompetensi Sertifikasi Kompetensi 
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10 Target   Terlaksananya Kegiatan Job 

fair & Scholarship Expo 

Perekrutan dan 

Penempatan Tenaga Kerja 

(Khusus Alumni) 

11 Sasaran    Mahasiswa & Alumni UAP Mahasiswa & Alumni UAP 

12 Bentuk Kegiatan   Job Fair dan Peningkatan 

Daya Serap Lulusan 

Open reqruicment & 

Peningkatan Daya Serap 

Lulusan 

 

B. Penjabaran Agenda Kerja ACDC UAP 

 

No Jenis Kegiatan 2019 2020 2021 2022 

1 Pembenahan Sekretariat dan Struktur Organisasi ACDC 

UAP 

            

2 Pelatihan SDM ACDC UAP & Penguatan Sarpras             

3 Launching Career Development Center (ACDC)  & 

Promosi 

            

4 Pengembangan Website ACDC UAP              

5 Tracer Study Alumni UAP             
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6 Benchmarking ke Carcentos ECC UGM & ITB & 

Bimtek Disnaker 

            

7 Program Pelatihan & Seminar Persiapan Karir             

8 Program Konseling Karir             

9 Bursa Kerja Job fair & Scholarship Fair             

10 Program Pra pemberangkatan tenaga kerja             

11 Program Penempatan Tenaga Kerja             

12 Laporan Penempatan Tenaga Kerja             

13 Laporan hasil kerja ACDC UAP             
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C. Kegiatan ACDC UAP 

Aisyah Career Development Center (ACDC)  Universitas Aisyah Pringsewu 

berfungsi menjembatani kebutuhan informasi dunia kerja yang diperlukan oleh 

lulusan Universitas Aisyah Pringsewu dan juga untuk menjawab tantangan dunia 

kerja. Perkembangan yang terjadi di dunia kerja memang terjadi semakin cepat 

sesuai dinamika industry dan tehnologi. Perguruan Tinggi kadang dianggap lamban 

dan terkesan kurang memiliki kepedulian dalam merespon perubahan terhadap 

kebutuhan dunia kerja. Salah satu anggapan yang muncul adalah lulusan 

Perguruan Tinggi yang tidak siap kerja atau kurang kompeten untuk posisi 

tertentu sehingga perusahaan perlu kembali berinvestasi dalam bentuk pelatihan 

dan pembekalan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi tersebut. Dengan 

anggapan seperti itu, maka Universitas Aisyah Pringsewu berusaha untuk mampu 

menjawab tantangan yang terjadi di dalam dunia kerja dengan mencoba 

menjembatani apa yang diperlukan dunia kerja dengan bekal ilmu dan kompetensi 

yang diberikan kepada mahasiswa agar menjadi lulusan yang mampu menjawab 

tantangan dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 

Selain belajar untuk mendapatkan pengetahuan sesuai bidang keilmuan yang 

ditekuni, mahasiswa perlu memiliki pengetahuan yang cukup terhadap bidang 

pekerjaan yang nyata yang kelak mereka tekuni dan berbagai kompetensi yang 

diperlukan bagi mereka untuk bekerja. Oleh karena itu pihak kampus merasa 

lembaga Aisyah Career Development Center (ACDC) ini sangat penting untuk 

melakukan persiapan dan pembinaan karir yang sesuai kebutuhan kepada mahasiswa 

dan lulusannya. Jadi bukan hanya disibukkan dengan kegiatan pembelajaran 

kurikuler saja tapi tetap membuat kegiatan pembinaan karir calon alumni guna 

meningkatkan kemampuan soft skill dan hard skill yang sesuai kebutuhan dunia 

kerja. 
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Mengingat dunia kerja semakin kompleks dinamika perkembangan industri dan 

tehnologi informasi yang semakin maju, maka pihak yang terkait di kampus 

Universitas Aisyah Pringsewu dituntut melakukan: 

a. Dosen terus menerus memutakhirkan proses pembelajaran, baik materi ajar, 

referensi, teknik dan pendekatan (approaches), seperti meneguhkan penerapan 

STILeS (Studies, Teacher, Integrated Learning System) dalam kelas. STILeS 

adalah sistem pembelajaran terintegrasi yang diarahkan untuk mewujudkan Visi 

Misi Universitas Aisyah Pringsewu. Keunggulan STILeS terletak pada enam 

aspek integrasi yang wajib diterapkan dalam setiap proses pembelajaran. 

Keenam aspek integrasi tersebut mencakup: (1) Integrasi pembelajaran Teacher 

Centered Learning (TCL) dan Student Centered Learning; (2) Integrasi berbagai 

model pembelajaran; (3) Integrasi keilmuan Islam dan sainstek; (4) Integrasi 

hard skill dan soft skill; (5) Integrasi hasil  penelitian terbaru dalam pembelajaran; 

dan (6) Integrasi pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran. 

b. Pengampu kebijakan mengarahkan PT dalam mencapai tujuan pembelajaran 

yang dikehendaki dengan memutakhirkan sarana dan prasarana pembelajaran, 

seperti laboratorium, ruang kelas, serta fasilitas penunjang lainnya baik di 

tingkat departemen, jurusan, program studi, Fakultas maupun PT. 

c. Staf penunjang mampu memberikan pelayanan yang lebih baik guna pencapaian 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Dengan demikian, ada dua hal penting yang telah menjadi perhatian 

PT yaitu proses pembelajaran dan pembinaan karir. Keduanya diperlukan agar 

mahasiswa memiliki gambaran kegiatan yang akan mereka jalankan setelah lulus 

sehingga dapat memudahkan perjalanan karir mahasiswa nantinya. Persiapan 

terjun ke dunia kerja yang diperkenalkan sedini mungkin sejak mereka menjadi 

mahasiswa akan membantu dalam masa transisi dari dunia akademik ke dunia 

kerja. 

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pusat karir Aisyah Career 

Development Center (ACDC) Universitas Aisyah Pringsewu mencakup: (1) 
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penyebaran informasi kerja, (2) penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan 

karir, (4) pelatihan-pelatihan, (5) layanan penempatan kerja, dan (6) konseling karir 

D. Penyebaran informasi kerja 

Berdasarkan kebijakan internal Universitas Aisyah Pringsewu, penyebaran  

informasi kerja dilakukan Universitas Aisyah Pringsewu melalui sebuah Pusat  

Pengembangan Karir, Aisyah Career Development Center (ACDC)  Universitas 

Aisyah Pringsewu yang dibentuk sejak tahun 2016. 

Unit ini merupakan ujung tombak kegiatan tersebut, untuk mendapatkan informasi 

tentang rekrutmen kerja, maka penanggung jawab program membangun jejaring 

dengan berbagai instansi/lembaga penyedia lapangan kerja melalui bagian 

kerjasama Universitas Aisyah Pringsewu. Kerjasama antara lain berisi keinginan 

untuk sharing informasi peluang kerja dan karakteristik lulusan yang diperlukan. 

Penyebaran informasi kerja dilakukan baik secara manual melalui 

penyebaran leaflet di papan pengumuman yang tersedia di sekitar kampus 

terutama di papan pengumuman bagian Humas Universitas Aisyah Pringsewu  

maupun melalui online seperti facebook, whattsapp, Instagram dan media 

sosial lainnya. Serta dapat dilihat pada website Universitas Aisyah Pringsewu . 

Disamping itu, Universitas Aisyah Pringsewu secara khusus menyediakan laman 

penyebaran informasi kerja pada acdcaisyahuniversity.co.id. Universitas Aisyah 

Pringsewu melalui Pusat Pengembangan Karir  (ACDC)  secara periodik 

memuat informasi lowongan  kerja pada laman tersebut. 

E. Penyelenggaraan Bursa Kerja 

Bursa kerja sebagai lembaga profesional yang melakukan fungsi 

mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja (perusahaan). 

Berdasarkan kategorisasi bursa kerja dari Kemenakertrans (2011) yang membagi 

tiga kategori, yakni bursa kerja pemerintah, bursa kerja swasta dan bursa kerja 

khusus, maka pusat karir yang berada di lingkungan PT dimasukkan ke dalam 
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kelompok Bursa Kerja Khusus (BKK). Adapun struktur organisasi dan pengelola 

BKK Aisyah Career Development Center (ACDC) Universitas Aisyah Pringsewu: 

1. Terdiri dari pimpinan, urusan pendaftaran dan lowongan, urusan informasi 

pasar kerja dan kunjungan perusahaan, penyuluhan bimbingan jabatan, 

analisis jabatan serta tata usaha BKK. 

2. BKK di masing-masing satuan memperoleh surat persetujuan dari kantor 

dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan wajib memasang papan nama 

di depan kantor BKK yang bersangkutan. 

3. Pengelola BKK ditunjuk atau ditetapkan oleh kepala sekolah bagi BKK di 

satuan pendidikan menengah, oleh rektor atau pembantu rektor bagi BKK di 

satuan Pendidikan Tinggi dan oleh pimpinan lembaga bagi BKK di 

lembaga pelatihan kerja. 

4. Pengelola BKK harus telah mengikuti pemanduan/Bimtek penyelenggaraan 

Bursa Kerja. 

 

Dalam melaksanakan kegiatan antar kerja/pelayanan penempatan tenaga kerja 

BKK maka ruang lingkup kegiatan BKK adalah: 

a. Mendaftarkan dan mendata pencari kerja lulusan; 

b. Mendaftarkan dan mendata lowongan kesempatan kerja; 

c. Melakukan bimbingan kepada pencari kerja untuk mengetahui bakat minat 

dan kemampuannya, sesuai kebutuhan pengguna tenaga kerja; 

d. Menghimpun data pengguna tenaga kerja dan Lembaga Penempatan Tenaga 

Kerja Swasta (LPTKS) yang berada di wilayah BKK; 

e. Tidak memungut biaya kepada pencari kerja dengan cara apapun. 

Organisasi BKK Aisyah Career Development Center (ACDC)  Universitas Aisyah 

Pringsewu sekurang-kurangnya terdiri dari: 

a. Petugas informasi pasar kerja (IPK); 

b. Petugas Pendaftaran Pencari Kerja; 
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c. Petugas penyuluhan dan bimbingan jabatan; 

d. Petugas Wawancara dan Pencari Kerja; 

e. Petugas Pendaftar Lowongan Pekerjaan; 

f. Petugas Administasi/Tata Usaha; 

g. Petugas Penempatan Tenaga Kerja. 

Seiring dengan perkembangan media informasi, Universitas Aisyah Pringsewu 

berupaya untuk memberikan akses yang lebih luas bagi seluruh warga kampus 

dalam menelusuri informasi kerja, maka pihak  institusi juga menyediakan  

fasilitas online bursa kerja. Kegiatan sosialisasi bursa kerja ini akan 

dilaksanakan setiap tahun seiring dengan peningkatan jumlah alumni, yang 

rencananya akan dilaksanakan tahun 2021, Bursa Kerja bagi calon alumni dan 

alumni Universitas Aisyah Pringsewu rencannya akan diselenggarakan berdasarkan 

Keputusan Rektor Universitas Aisyah Pringsewu yang tersusun dari Panitia 

Pelaksana, Narasumber dan Moderator Sosialisasi Bursa Kerja bagi calon alumni 

dan alumni Universitas Aisyah Pringsewu . Kegiatan ini bekerjasama dengan 

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Kegiatan yang akan dilakukan terkait 

penyelenggaraan bursa kerja ini adalah Job Fair tahun 2021 selama 2 hari 

bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung. 

Pelaksanaan bursa kerja tersebut memberikan peluang yang lebih besar kepada 

mahasiswa dan alumni untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya terkait 

peluang kerja di instansi-instansi yang hadir pada kegiatan tersebut. Informasi 

terkait kegiatan ini dapat dilihat pada laman acdcaisyahuniversity.ac.id 

F. Perencanaan karir 

Universitas Aisyah Pringsewu melalui Aisyah Career Development Center 

juga memiliki kebijakan terkait perencanaan karir. Layanan perencanaan karir 

kepada mahasiswa dilaksanakan baik secara personal maupun secara kelompok 

dalam bentuk program bimbingan perencanaan karir agar memilih pekerjaan 

yang sesuai dengan keilmuan, juga bagaimana merencanakan karir yang realistik 

dengan kondisi tiap wilayah, personil dan kemampuan alumni. Kebijakan 
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perencanaan karir mahasiswa dilaksanakan melalui beberapa hal antara lain: 

a. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan magang di Instansi Pemerintah seperti 

BUMN dan Swasta yang memberikan layanan magang di perusahan maupun 

instansi yang mereka miliki. 

b. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian masyarakat yang 

dilakukan oleh dosen sebagai tahap awal perkenalan bagi mahasiswa yang 

ingin menggeluti karir sebagai peneliti. 

c. Perencanaan akan karir mahasiswa juga dilakukan dengan menawarkan mata 

kuliah Kewirausahaan bagi semua mahasiswa sebagai tahap awal 

perkenalan kepada mahasiswa terkait berbagai hal yang bisa dilakukan untuk 

melakukan wirausaha. 

d. Universitas Aisyah Pringsewu melalui Aisyah Career Development Center juga 

mendirikan pusat Pendampingan Kewirausahaan dan Enterprener sebagai 

wadah bagi mahasiswa untuk mempraktekkan secara langsung teori 

kewirausahaan yang telah mereka dapatkan dan sekaligus sebagai wadah bagi 

mahasiswa untuk mengasah jiwa kewirausahaan mereka sejak dini. 

Pelaksanaan perencanaan karir ini selain dilakukan secara terprogram 

oleh pihak Universitas dan Fakultas juga dilakukan secara personal oleh dosen. 

Bahkan perencanaan karir mahasiswa yang dilakukan oleh pihak Universitas dan 

Fakultas dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga 

yang dibentuk oleh alumni. Sebagaimana beberapa contoh yang dilaksanakan 

pada Fakultas Kesehatan dan berikut ini: 

a. Alumni Fakultas Kesehatan dilibatkan dalam pelatihan BTCLS dan Kegawatan 

Janin, berupa Pelatihan bagi mahasiswa Prodi Keperawatan dan Kebidanan. 

b. Pemberian Pelatihan Multimedia bagi Mahasiswa bagi FTI 

c. Pemberian Pelatihan Marketing, entrepreneurship dan pelatihan konseling bagi 

Fakultas Sosial Bisnis. 
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G. Pelatihan 

Pelatihan atau training adalah suatu pendidikan singkat non formal yang 

dapat memberikan keahlian atau keterampilan tertentu yang diharapkan. Sebagai 

contoh, seorang lulusan Fakultas Tehnologi Informatika mungkin memerlukan 

pelatihan tambahan untuk mengasah kemampuan penggunaan program-program 

komputer yang 

berhubungan dengan pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi kekinian 

yang tidak didapat di dalam perkuliahan. 

Pelaksanaan pelatihan ini bisa bersifat rutin/reguler (beberapa kali dalam 

seminggu) atau intensif (satu paket dalam waktu sekian hari atau minggu), 

tergantung kebutuhan dan cepat atau lambatnya hasil pelatihan tersebut akan 

diaplikasikan. Pengguna lulusan sekarang ini mencari dan merekrut calon karyawan 

dengan berbagai kompetensi dan sertifikasi tetapi pada akhirnya mereka akan 

menyeleksi berdasarkan kesesuaian kompetensi yang dimiliki dengan persyaratan 

pekerjaan. Oleh sebab itu, pusat karir tidak saja menawarkan pelatihan kepada para 

mahasiswa namun juga mengarahkan dan mencarikan pelatihan yang tepat. 

Jenis-jenis pelatihan  yang  dapat ditawarkan  oleh pusat karir  adalah 

sebagai berikut: Softskills dan Technical skills. Jenis-jenis pelatihan yang dapat 

ditawarkan oleh pusat karir adalah sebagai berikut: 

Pertama, Softskills (Contohnya (1) Kepemimpinan/leadership, (2) Teknik 

negosiasi; (3) Teknik persuasi; (4) Teknik presentasi (dengan dibantu perangkat 

komunikasi multimedia); (5) Komunikasi non verbal; (6) Perencanaan, koordinasi 

dan pelaksanaan; (7) Dokumentasi ide dan informasi; (8) Komunikasi; (9) 

Kerjasama tim; 

(10) Pemecahan masalah; (11) Inisiatif; (12) Perencanaan dan organisasi; (13) 

Manajemen diri; (14) Kemampuan belajar sepanjang hayat; (15) Penulisan dan 

pendokumentasian laporan dan dokumen lainnya. 
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Kedua, Keahlian Teknis atau Technical skills (Contohnya (1) Pelatihan 

komputer berbasis program studi (CARR, CAD, SPSS, dll); (2) Bahasa Inggris 

untuk berbagai keperluan (English for specific purposes): English for health 

profession, English for communication, English for enterprenur & conselor dan 

lain-lain; (3) Penggunaan alat-alat komunikasi modern; (4) Keterampilan multimedia 

sebagai perangkat komunikasi 

Ketiga, pelatihan Surat lamaran kerja (application letter) dan CV. Sedini 

mungkin mahasiswa diberi pembekalan mengenai penulisan surat lamaran pekerjaan, 

baik dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, juga CV dalam berbagai bentuk. 

Keuntungan mendapatkan keterampilan merespons dengan tepat suatu  lowongan 

pekerjaan adalah, mereka dapat mengetahui dengan persis apa yang diinginkan 

oleh pemberi kerja/pengguna lulusan dan mereka tahu bagaimana mendeskripsikan diri 

mereka dengan baik agar memiliki “daya saing” yang tinggi. Pembuatan CV juga 

tidak kalah pentingnya karena CV merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat 

lamaran karena berisi rangkuman pengetahuan, keahlian diri dan pengalaman kerja. 

Keempat, pelatihan teknik wawancara. Wawancara dapat menjadi 

informasi „tambahan‟ yang tidak tertulis dalam surat lamaran atau CV. Situasi 

wawancara yang sebenarnya  perlu  diberikan  dengan  jelas,  juga  pertanyaan-

pertanyaan  yang  umum diajukan dalam wawancara penting diinformasikan agar 

dapat melalui tahapan wawancara dengan baik. Agar dapat menghadapi beragam 

teknik wawancara perlu disiasati dengan memberikan pelatihan. Bila tidak memiliki 

narasumber, pusat karir dapat menghubungi biro SDM PT atau mengundang staf 

SDM dari beberapa pengguna untuk memberikan masukan kepada para peserta 

pelatihan. 

Kelima, pelatihan peningkatan kepribadian. Peningkatan kepribadian 

diperlukan untuk mengoreksi hal-hal kecil yang mungkin menurunkan nilai dan 

daya saing kita di pasar kerja. Pelatihan mencakup: cara berbicara, berbusana, etiket-

etiket tertentu dan lain- lain. Berikut adalah tahapan pelaksanaan pelatihan di pusat 

karir dari mulai penetapan jenis pelatihan yang akan ditawarkan sampai pelaksanaan 
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evaluasi pelatihan, yaitu: 

1. Penetapan jenis pelatihan yang akan ditawarkan. 

2. Penetapan target peserta pelatihan (mahasiswa/lulusan/umum). 

3. Penetapan rutinitas pelatihan, tentukan apakah pelatihan yang akan 

diselenggarakan merupakan pelatihan rutin atau non-rutin. 

4. Penyusunan  jadwal  pelatihan  rutin  dalam  bentuk  kalender  mingguan  

atau bulanan. 

5. Perekrutan pelatih (trainer) sesuai dengan kebutuhan pelatihan (bisa dari 

dalam universitas ataupun lainnya). 

6. Pengumuman jadwal pelatihan kepada Prodi/ Fakultas lulusan/atau masyarakat 

umum. 

7. Pendaftaran peserta pelatihan (diupayakan 2 minggu sebelum pelatihan dimulai). 

8. Pelaksanaan pelatihan sesuai jadwal. 

9. Evaluasi pelaksanaan pelatihan. 

 

Adapun kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Aisyah Career Development 

Center Universitas Aisyah Pringsewu berupa pemberian pelatihan melamar kerja 

bagi mahasiswa dan alumni Universitas Aisyah Pringsewu. Hal itu bertujuan 

untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam 

menyiapkan dokumen lamaran kerja. Selain itu, juga dilakukan   dengan   

mengadakan   workshop/pelatihan   persiapan   melamar   kerja   dan pembekalan 

kepada mahasiswa berupa kompetensi dan skill yang mereka butuhkan untuk 

mampu berkompetisi dalam melamar kerja. 

Berbagai pelatihan telah dilaksanakan di Pusat pengembangan karir Universitas 

Aisyah Pringsewu seperti pelatihan pembuatan curriculum vitae, pembuatan 

lamaran kerja, pelatihan job interview dan public speaking. 

Disamping kegiatan pelatihan yang bersifat khsusus untuk melamar kerja 

tersebut. Universitas Aisyah Pringsewu melalui Pusat Pengembangan Karir, 

Fakultas-Fakultas, maupun prodi juga menyelenggarakan berbagai kegiatan 

pelatihan bagi mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan 
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mahasiswa pada beberapa aspek sebagaimana contoh berikut: 

a. Universitas Aisyah Pringsewu memberikan Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

dan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) kepada Mahasiswa.  Kegiatan  ini  

bertujuan  meningkatkan  dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam 

menulis karya ilmiah. Hal ini sangat bermanfaat ketika mereka nantinya akan 

melamar kerja.  

b. Universitas Aisyah Pringsewu menyelenggarakan Latihan Dasar Organisasi tiap 

tahunnya. Pelatihan ini bertujuan untuk mendorong, membimbing serta 

mengarahkan potensi manajemen organisasi dan kepemimpinan bagi mahasiswa. 

c. Mahasiswa Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan dan Kebidanan mengikuti 

Pelatihan TOEFL dan English for Spesific Purpose. Pelatihan tersebut berguna 

untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan bahasa Inggris yang akan 

sangat berguna ketika mereka akan melamar kerja atau lanjut studi ke jenjang 

yang lebih tinggi.  

H. Layanan penempatan kerja 

Aisyah Career Development Center  UIN  Universitas Aisyah Pringsewu  

juga  memberikan layanan penempatan kerja di instasi pemerintah maupun 

swasta bagi mahasiswa dan alumni Universitas Aisyah Pringsewu . Hal ini 

dimulai pada saat penempatan mahasiswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

seperti kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atau magang, dan kegiatan 

praktikum yang disesuaikan dengan prodi masing-masing mahasiswa sampai 

pada penempatan mahasiswa tersebut untuk bekerja ditempat magang dan 

praktikum mereka. Hal ini sangat memungkinkan terutama untuk instansi 

pemerintah dan swasta yang sudah memiliki MoU dengan Universitas Aisyah 

Pringsewu terkait peluang penempatan kerja bagi alumni Universitas Aisyah 

Pringsewu . 
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I. Konseling Karir 

Konseling karir (Aisyah Conceling Center) adalah kegiatan yang 

membantu lulusan dalam memilih tempat kerja. Konseling karir tidak hanya 

sekedar mencocokkan keinginan lulusan dan kebutuhan perusahaan. Konseling 

dilakukan oleh konselor profesional dan konsultan yang memiliki kompetensi 

untuk memberikan bantuan kepada lulusan dalam memberikan informasi 

tentang dunia kerja yang akan ditekuninya. 

Unesco (1998), menyebutkan bahwa konseling karir mencakup (a) 

menolong para individu dalam memahami kemampuan yang lebih luas, 

dalam hal minat, nilai, kemampuan dan cocok dengan kepribadian, (b) 

menghubungkan mahasiswa dengan sumber-sumber lain agar mereka semakin 

memahami kerja dan pekerjaan, (c) melibatkan mahasiswa dalam proses 

pengambilan keputusan agar mereka kelak dapat memilih karir yang sesuai 

dengan minat, nilai, kemampuan dan cocok dengan kepribadian mereka, dan 

(d) menolong mereka untuk mengatur karir mereka sendiri (termasuk mengatur 

transisi karir dan menyeimbangkan berbagai tanggung jawab yang dijalani) 

dan juga menjadi sosok pembelajar sepanjang hayat dalam kerangka 

pengembangan profesionalisme. 

Konseling karir dilakukan dengan koordinasi kepada tenaga  profesional 

(konselor atau psikolog). Contohnya yang dilakukan oleh Fakultas Sosial 

Bisnis Prodi Psikologi telah mendirikan pusat konseling dan pengembangan karir 

(Aisyah Conceling Center). Konselor yang berada disana berasal dari psikolog 

dan konselor serta assessor. 

Melalui konseling karir, lulusan dapat memperoleh: 

a. Gambaran     tentang     bidang    pekerjaan    yang    akan    ditekuni dan masa 

depan perkembangan dirinya jika meniti karir di bidang tersebut. Dalam salah satu 

ayat Al- Qur‟an dikatakan bahwa janganlah kamu mengatakan apa yang kamu 

tidak berilmu tentangnya (QS Al-Isra/ 17: 36). Mengatakan disini mengandung 

makna yang luas, antara lain berkata dengan lisan, sikap dan tindak tanduk. 

Maka dalam menentukan pekerjaan/profesi yang kita pilih hendaklah kita pahami 
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dahulu sebarapa besar potensi yang kita miliki dan peluang yang dapat kita 

ambil sebelum kita menentukan atau memilih suatu pekerjaan/profesi. 

 

b. Saran-saran  yang  bermanfaat  untuk  pengembangan  diri  yang  berkaitan  

dengan pengembangan profesionalisme berkelanjutan. 

c. Konseling karir merupakan kegiatan yang perlu dilakukan sepanjang lulusan 

meniti karir dan tidak hanya terbatas saat lulus dan mencari pekerjaan saja. 

 

Selain tiga hal di atas, konseling karir juga membimbing para pencari kerja 

untuk tidak hanya mengejar dunia (pekerjaan itu saja) tapi lebih menganggap bahwa 

bekerja itu sebagai ibadah kepada Allah SWT. Hal itu menguatkan agar gaji yang 

diterima berberkah di sisi Allah SWT agar selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana 

dalam Islam diajarkan bahwa beramal artinya beraktifitas dalam dan demi hidup dan 

kehidupan. Karena dalam Islam tidak dikenal pemisahan antara dunia–akhirat, 

agama–dunia, maka segala aktifitas hidup dan kehidupan merupakan amal yang 

diperintahkan oleh Islam. Segala bentuk pekerjaan atau perbuatan bagi seorang 

muslim dilakukan dengan sadar dan dengan tujuan yang jelas yaitu sebagai bentuk 

pengabdian kepada Allah semata-mata sebagimana FirmanNya: “tidaklah aku  

ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaKu” (QS Adz-

Zaariyaat/ 51 : 56) 

Terkait dengan pekerjaan ini, Rasulullah SAW bersabda: “bekerjalah untuk 

duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu 

seakan- akan kamu mati besok.” Dalam ungkapan lain dikatakan juga, “Tangan di 

atas lebih baik dari pada tangan di bawah, Memikul kayu lebih mulia dari pada 

mengemis, Mukmin yang kuat lebih baik dari pada muslim yang lemah. Allah 

menyukai mukmin yang kuat bekerja.” Dalam hadits ini dijelaskan bahwa lebih baik 

bekerja dari pada meminta, sesusah-susahnya mencari kerja setidaknya seorang 

muslim haruslah bekerja keras, berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang 
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diinginkannya, dimana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang pekerja 

keras dan Allah tidak menyukai orang-orang yang malas. 

BAB III KONSEP TRACER STUDY UNIVERSITAS AISYAH 

PRINGSEWU 

 

A. Konsep Dasar 

Tracer Study atau yang sering disebut sebagai survey alumni atau survey 

“follow up” adalah studi mengenai lulusan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi. 

Studi ini mampu menyediakan berbagai informasi yang bermanfaat bagi kepentingan 

evaluasi hasil pendidikan tinggi dan selanjutnya dapat digunakan untuk 

penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga pendidikan tinggi yang 

bersangkutan. Tracer Study juga bermanfaat dalam menyediakan informasi penting 

mengenai hubungan antara pendidikan tinggi dan dunia kerja professional, menilai 

relevansi pendidikan tinggi, informasi bagi pemangku kepentingan (stakeholders), 

dan kelengkapan persyaratan bagi akreditasi pendidikan tinggi. 
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(sumber: Schomburg, 2011) 

Gambar3.1 Konsep Dasar Tracer Study 

 

Perguruan tinggi perlu melaksanakan Tracer Study karena membutuhkan 

umpan balik dari alumni dalam usahanya untuk perbaikan sistem dan pengelolaan 

pendidikan. Perguruan tinggi di awal tahun ajaran menentukan arah kebijakan 

pendidikan tinggi dari masukan berupa kondisi, pengalaman, dan motivasi mahasiswa 

baru yang masuk ke perguruan tinggi tersebut. Masukan mengenai kondisi, 

pengalaman dan motivasi ini menentukan pula perguruan tinggi dalam menerapkan 

sistem dan pengelolaan pendidikan dalam hal pola/proses pengajaran dan 

pembelajaran, penelitian, praktikum, workshop, laboratorium, studio ataupun riset. 

Penerapan sistem pengajaran dan pembelajaran inipun akan dipengaruhi pula oleh 

kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. 

Hasil dari masukan berupa kondisi, pengalaman dan motivasi mahasiswa, 

system dan kebijakan pendidikan di perguruan tinggi, dan proses pengajaran dan 

pembelajaran di perguruan tinggi akan membantu dalam membentuk 

karakter/kompetensi dari lulusan perguruan tinggi itu sendiri. Lulusan/alumni dari 
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perguruan tinggi umumnya akan memiliki pengetahuan, kemampuan, motivasi dan 

kompetensi yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja Hasil dari pendidikan tinggi 

adalah pengetahuan, kemampuan dan kompetensi alumni perguruan tinggi yang 

dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja. Hasil-hasil ini beserta kondisi saat alumni 

menjalani pekerjaan di awal karir mereka merupakan hal-hal yang dibutuhkan bagi 

perguruan tinggi untuk perbaikan system dan pengelolaan pendidikan. Kebutuhan 

untuk mengetahui rekam jejak alumni serta hubungan pendidikan tinggi dengan 

pekerjaan inilah yang menjadi konsep dasar dalam penelitian Tracer Study. 

Aisyah Career Development Center Universitas Aisyah Pringsewu memiliki 

tujuan, tahapan dan sistem manajemen pelaksanaan tracer study untuk pengembangan 

perguruan tinggi jangka panjang. Adapun tujuan dari pelaksanaan tracer study adalah 

untuk memperoleh informasi dari lulusan secara khusus dan stake holder secara umum 

mengenai relevansi antara pengetahuan dan keterampilan lulusan dengan tuntutan 

kompetensi yang diharapkan pada dunia pekerjaan. 

 Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada pelaksanaan Tracer Study adalah:  

penetapan standar, pengusulan tim, penetapan SK tim, penyusunan, penyebaran dan 

pengumpulan kuesioner, analisa data, penulisan dan pemaparan laporan serta publikasi 

hasil. Pelaksanaan tracer study dilakukan oleh Aisyah Career Development Center 

Universitas Aisyah Pringsewu yang sasarannya adalah seluruh lulusan pada kohort  2 

(dua) tahun kebelakang dengan membagikan kuisioner standart tracer study 

KEMENRISTEKDIKTI. Kuisioner dibagikan kepada lulusan lewat berbagai cara, 

diantaranya : wawancara tatap muka, wawancara telephone, surat pos dan surat 

elektronik. Hasil pengumpulan data diolah oleh tim kemudian dipresentasikan ke 

seluruh program study terkait.  

Data dari tracer study yang didapat secara objektif  menjadi salah satu  acuan 

perencanaan pengembangan institusi pendidikan Universitas Aisyah Pringsewu, 

diantaranya: dijadikan bahan evaluasi dalam menyusun program tridharma di 

universitas sehingga dapat menghasilkan lulusan kompeten (hard skill dan soft 

skillnya), siap pakai dan sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.   Oleh karena 
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itu sangat disadari bahwa proses tracer study menjadi salah satu hal yang sangat 

penting dalam memastikan keberlanjutan dan pengembangan universitas dalam jangka 

waktu  yang panjang. 

Adapun dampak dari tracer study ini nantinya adalah sebagai berikut:  

1. Terlaksananya program tracer study secara tepat dan efisien.  

2. Diperolehnya informasi yang obyektif dan terbaru tentang gambaran kompetensi 

lulusan di industri kerja.  

3. Diperolehnya informasi lebih lanjut dari sosiobiografis lulusan. 

4. Data tracer study yang diperoleh menjadi informasi penting bagi Universitas 

Aisyah Pringsewu dalam membenahi kurikulum yang relevan. 

5. Meningkatnya persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang ilmu yang dimiliki 

dengan masa tunggu yang cepat. 

6. Meningkatnya pelaksanaan program tracer study melalui Information and 

Technology  (tracer study berbasis IT) 

B. Tujuan Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu 

 

Tracer Study bertujuan untuk mengetahui hasil pendidikan dalam bentuk 

transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia usaha dan industri, keluaran 

pendidikan berupa penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, 

proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan 

tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalian 

lebih lanjut terhadap informasi lulusan. 
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(Dikembangkan dari INCHER – Schomburg) 

Gambar3.2 Tujuan Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu 

Data dari tracer study sangat dibutuhkan sebagai informasi yang valid 

tentang keberadaan kompetensi lulusan apakah telah sesuai dengan kurikulum 

dan proses pembelajaran yang diharapkan dengan diperolehnya informasi yang 

benar. Maka pimpinan perguruan tinggi, dan program studi akan mengambil 

kebijakan yang tepat sebagai solusi dalam mengatasi berbagai kelemahan yang 

ditemukan pada hasil tracer study. Data dari tracer study juga diharapkan dapat 

menjadi informasi penting kepada banyak pihak khususnya masyarakat yang ingin 

mengetahui kualitas lembaga pendidikan Universitas Aisyah Pringsewu secara 

terbuka melalui program tracer study berbasis IT yang hasilnya akan diup-date 

pada website pusat karir.  
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Tracer Study bagi Universitas Aisyah Pringsewu itu sendiri memiliki 

beberapa tujuan penting dalam pelaksanaannya. Tujuan itu antara lain,  

1. Untuk memperoleh informasi penting berupa umpan balik alumni sebagai 

perbaikan, pengembangan sistem dan pengelolaan pendidikan perguruan 

tinggi, baik fasilitas, pola pengajaran dan pembelajaran, proses, serta 

pelayanan. 

2. Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui relevansi pendidikan tinggi dengan 

pekerjaan (hardskill, softskill, factor internal/eksternal, kompetensi, kontribusi, 

dsb),  

3. Sebagai umpan balik bagi jaminan kualitas perguruan tinggi atau dalam 

menentukan kebijakan pendiidkan secara nasional,  

4. Untuk membantu perguruan tinggi dalam proses akreditasi, baik nasional 

maupun internasional,  

5. Memberikan masukan dan data penting bagi Human Resource (HRD) 

perusahaan mengenai karakteristik alumni/lulusan perguruan tinggi itu sendiri,  

6. Memberikan bukti empiris mengenai alumni terkait pekerjaan, awal karir, 

relevansi pekerjaan alumni dengan pendidikan tinggi, dsb,  

7. Sebagai informasi bagi mahasiswa, orang tua, dosen, administrasi pendidikan 

dan para pelaku pendidikan mengenai alumni/lulusan perguruan tinggi. 

 

C. Manfaat Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu 

Manfaat Tracer Study tidak terbatas pada perguruan tinggi saja, tetapi lebih 

jauh lagi dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan (link) antara 

dunia pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan industri. Tracer Study dapat 

menyajikan informasi mendalam dan rinci mengenai kecocokan/match kerja baik 

horizontal (antar berbagai bidang ilmu) maupun vertikal (antar berbagai level/strata 

njmkn nk l0p pendidikan). Dengan demikian, Tracer Study dapat ikut membantu 

mengatasi permasalahan kesenjangan kesempatan kerja dan upaya perbaikannya. 

Bagi perguruan tinggi, informasi mengenai kompetensi yang relevan bagi dunia 
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usaha dan industri dapat membantu upaya perbaikan kurikulum dan system 

pembelajaran. Di sisi lain, dunia usaha dan industri dapat melihat ke dalam 

perguruan tinggi melalui Tracer Study, dan dengan demikian dapat menyiapkan diri 

dengan menyediakan pelatihan-pelatihan yang lebih relevan bagi sarjana pencari 

kerja baru.  

Bagi Universitas Aisyah Pringsewu, Tracer Study dilakukan untuk 

mendapatkan manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai database alumni yang terdata berdasarkan Program Studi (Prodi) dan 

angkatan (tahun masuk); 

2. Sebagai masukan/informasi penting bagi pengembangan perguruan tinggi; 

3. Sebagai alat evaluasi untuk melihat relevansi antara perguruan tinggi dengan 

dunia usaha dan industri; 

4. Sebagai masukan bagi perbaikan kinerja dosen dan staf administrasi; 

5. Sebagai masukan bagi perbaikan kurikulum; 

6. Sebagai bahan evaluasi untuk mengikuti akreditasi internasional; 

7. Sebagai bahan untuk membangun jaringan/network alumni. 

D. Metodologi Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu 

 Pelaksanaan Tracer Study di Universitas Aisyah Pringsewu tidak berjalan 

dengan sendirinya, namun terdiri dari beberapa tahapan dan peranan beberapa 

komponen. Komponen yang dimaksud disini salah satunya adalah organisasi dari 

Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu. Dalam organisasi Tracer Study 

Universitas Aisyah Pringsewu, pelaksanaannya diketuai oleh Kepala Aisyah Career 

Center. Ketua Pelaksana membawahi beberapa bagian, yaitu Sekeretaris, 

Koordinator data/IT, Koordinator tracer study, Koordinator keuangan. Pelaksanaan 

Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu juga berada dibawah tanggung jawab 

Pembantu Ketua III bidang Kemahasiswaan. Tracer Study Universitas Aisyah 

Pringsewu itu sendiri berada dibawah perlindungan langsung oleh Ketua Universitas 

Aisyah Pringsewu. 
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E. Organisasi Program 

 Aisyah Career Development Center ditugaskan menjadi pelaksana 

Program Tracer Study  yang terdiri dari Penanggung jawab, unit yang memonitor 

dan mengevaluasi, Ketua Pelaksana, Sekretaris dan  Koordinator bidang dengan 

struktur organisasi sebagai berikut :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organogram 3. 4. Struktur Organisasi Pelaksana Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu 

 

Job description masing-masing adalah sebagai berikut : 

1. Penanggung Jawab : 

a. Mengkoordinasikan tugas tim pelaksana baik antar tim maupun hubungan tim 

dengan pimpinan program studi. 

b. Mengawasi jalannya program sesuai rencana. 

c. Memfasilitasi tim dengan segala kebutuhan sesuai program yang dilaksanakan. 

d. Bertanggung jawab langsung kepada ketua Universitas Aisyah Pringsewu. 

2. Unit Monitoring dan Evaluasi : 

Ketua Pelaksana 
Rini Wahyuni, S.ST.,M.Kes 

Sekretaris 

Aminuddin, S.I.Pust 

Koordinator Data/IT 
Tahta Herdian A,M.Kom 

Koordinator Tracer Study 

Giri Susanto, S.Kep.,Ns 

Unit Monitoring dan 

Evaluasi 

LPPM (Yana, S.ST., 

M.Kes) 

Penanggung Jawab 

Dian Arif Wahyudi, S.Kep.,Ns, MAN 

Koordinator Keuangan 

Yenny Marthalena,S.E.,MM 
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a. Melakukan monitoring terhadap rencana dan pelaksanaan Program  Tracer 

Study. 

b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program  Tracer Study. 

c. Mengawasi jalannya program sesuai rencana. 

d. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Pelaksana  Program Tracer 

Study. 

e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Tracer Study 

kepada Puket III bidang Kemahasiswaan dan tembusannya disampaikan kepada 

Ketua Pelaksana  Program Tracer Study.  

3. Ketua Pelaksana : 

a. Membuat perencanaan kegiatan pelaksanaan Program  Tracer Study. 

b. Menyusun proposal untuk Program Tracer Study. 

c. Menyusun jadwal dan rencana kerja sesuai dengan ketentuan pada  panduan 

Tracer Study. 

d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan. 

e. Menyusun laporan pelaksanaan Program Tracer Study 

f. Mengevaluasi laporan hasil Program Tracer Study. 

g. Melaporkan hasil Tracer Study kepada Puket III Bidang Kemahasiswaan. 

h. Menyiapkan presentasi hasil untuk ditampilkan pada seminar pemaparan hasil 

Tracer Study  sesuai dengan aturan yang dihadiri oleh Petinggi Universitas 

Aisyah Pringsewudan masing-masing prodi. 

i. Menyiapkan artikel ilmiah untuk diserahkan bersama dengan laporan akhir 

kepada Universitas Aisyah Pringsewudan Prodi masing masing . 

4. Sekretaris 

a. Membantu ketua pelaksana dalam membuat perencanaan kegiatan pelaksanaan 

Tracer Study.  

b. Membantu ketua pelaksana dalam menyusun proposal untuk Tracer Study. 

c. Membantu ketua pelaksana dalam menyusun jadwal dan rencana kerja  sesuai 

dengan ketentuan pada   panduan Tracer Study. 
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d. Membantu ketua pelaksana dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan. 

e. Membantu ketua pelaksana dalam menyusun laporan pelaksanaan Tracer Study. 

f.  Membantu ketua pelaksana dalam mengevaluasi laporan hasil. 

g. Membantu ketua pelaksana dalam menyiapkan poster untuk ditampilkan pada 

seminar pemaparan hasil Tracer Study  sesuai dengan aturan. 

h. Membantu ketua pelaksana dalam menyiapkan artikel ilmiah untuk diserahkan 

bersama dengan laporan akhir. 

i. Mendokumentasikan segala kegiatan tracer study. 

5. Koordinator Data / IT 

a Menyiapkan perangkat IT untuk mendukung tim. 

b Menyebarluaskan informasi tracer study melalui website maupun media 

sosial lainnya. 

c Membantu tim dalam pengolahan data. 

d Upload data online tracer study  

e Membantu menyusun laporan kegiatan tracer study. 

6. Koordinator Tracer Study 

a Membantu ketua pelaksana dalam memetakan keberadaan lulusan berdasarkan 

tahun kelulusan. 

b Menyiapkan perencanaan kegiatan Tracer Study di tingkat perguruan tinggi. 

c Melaksanakan Tracer Study sesuai dengan perencanaan dan volume kegiatan. 

d Membantu ketua pelaksana dalam menyempurnakan laporan program tracer 

study. 

7. Koordinator Keuangan 

a Merencanakan anggaran biaya yang dibutuhkan . 

b Mendistribusikan dana kepada tim sesuai perencanaan. 

c Menyusun laporan keuangan yang akan dipertanggungjawabkan kepada ketua 

pelaksana.  
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F. Desain 

 Dalam pelaksanaan Tracer Study, hal pertama yang harus dilakukan 

adalah pengumpulan database responden/alumni. Teknik pengumpulan database 

dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misal mengambil database alumni 

melalui Prodinya masing-masing. Teknik pengumpulan database yang dilakukan 

oleh Tim Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu adalah dengan menggunakan 

tiga cara, yaitu menghubungi bagian administrasi BAAK Universitas Aisyah 

Pringsewu, Program Studi (Prodi) dan Surveyor (alumni yang ditunjuk oleh Tim 

Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu). 

 

Gambar 3.5 Penyempurnaan Database Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu 
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Database yang didapat dari ketiga cara ini pada dasarnya saling melengkapi 

kebutuhan database itu sendiri.  BAAK memberikan database alumni secara lengkap 

namun data alamat, nomor kontak yang tidak update. Prodi memiliki fungsi untuk 

memeriksa ketepatan jumlah alumni yang diperoleh dari BAAK. Sementara Surveyor 

sangat berperan dalam melengkapi database yang diperoleh dari BAAK dan Prodi, 

terutama untuk memberikan alamat email dan nomor kontak yang terbaru. 

Pelaksanaan Tracer Study  Universitas Aisyah Pringsewumenggunakan instrumen 

kuesioner untuk memperoleh data. Kuesioner yang digunakan saat ini adalah 

kuesioner online, yang bisa di akses di http://pktsaisyah.stikesaisyahpsw.ac.id/. 

Kuesioner online ini terdiri dari lima halaman utama dan satu halaman tambahan 

berupa halaman khusus pertanyaan dari PRODI Universitas Aisyah Pringsewu. 

G. Subyek 

Subyek pada penelitian ini adalah alumni Universitas Aisyah Pringsewu 

yang merupakan lulusan dari Program Studi Ilmu Keperawatan Dan Profesi Ners, 

Program Studi DIV Kebidanan, Program Studi Ilmu Gizi  

Gambaran target responden lulusan Universitas Aisyah Pringsewu adalah semua 

prodi yang ada di Universitas Aisyah Pringsewu dijabarkan pada Tabel 2.1 dengan 

total 10 (sepuluh) program studi dan jumlah lulusan rata-rata sebanyak 500 orang.  

No. Program Studi 
Jumlah rata-rata 

Lulusan pertahun 

1 Program Studi Ilmu Keperawatan & Profesi 100 

2 Program Studi D III Kebidanan 50 

3 Program Studi Ilmu D IV Kebidanan  350 

4 Program Studi SI Kebidanan & Profesi 0 

5 Program Studi Ilmu Gizi 0 

6 Program Studi Farmasi 0 

7 Program Studi Tehnik Informatika 0 

8 Program Studi DIII Tehnik Elektronika 0 

9 Program Studi Ekonomi 0 

10 Program Studi Psikologi 0 

TOTAL 500 

 

Gambar3.6. Gambaran target responden lulusan Universitas Aisyah Pringsew 
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H. Metode Pelacakan 

Metode pelacakan yang digunakan dalam tracer study ini adalah 

kuisioner yang dibagikan kepada lulusan dan pimpinan institusi tempat alumni 

bekerja baik lewat telepon, surel, website dan media sosial lainnya.  

 

 

Gambar 3.7 Tahapan Pelaksanaan Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu 
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Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu dalam pelaksanaannya terbagi 

kedalam empat tahapan, yaitu tahap perencanaan dan persiapan, tahap pelaksanaan 

Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu, tahap penutupan kuesioner dan analisis 

data, serta tahap laporan. 

Alumni yang tidak/belum mengisi kuesioner dapat diakibatkan oleh beberapa 

hal, antara lain motivasi kurang, alamat email salah atau karena kesibukkan. Pada 

prosesnya, alumni yang tidak/belum mengisi kuesioner akan dilaporkan pada  

Surveyor. Hal ini dimaksudkan agar Surveyor dapat membantu Tim Tracer Study 

Universitas Aisyah Pringsewu terutama untuk memperbaiki kesalahan alamat email, 

mengingatkan alumni untuk mengisi kuesioner (reminder) dan memberikan motivasi 

tambahan dalam pengisian kuesioner. 

Hasil yang diperoleh dari laporan yang diberikan kepada Surveyor kemudian 

dikembalikan kepada Tim Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu. Oleh Tim 

Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu, laporan yang dikembalikan dapat berupa 

perbaikan database ataupun rekomendasi pengiriman kembali email permohonan 

pengisian kuesioner kepada alumni. Proses ini berjalan hingga waktu pelaksanaan 

Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu berakhir, yaitu tiga bulan. 

Selama tiga bulan pelaksanaan Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu, 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pengiriman email kepada seluruh alumni 

(email blast) hanya dilakukan sekali dalam seminggu, kecuali Surveyor memberikan 

rekomendasi untuk mengirimkan email lebih dari sekali. Pengiriman email blast hanya 

dilakukan kepada alumni yang belum mengisi kuesioner. Pada bulan ke-3 (terakhir), 

dilakukan dua teknik pelaksanaan yang berbeda dalam reminder pengisian kuesioner 

kepada alumni yang belum mengisi. Kedua teknik yang dimaksud adalah pengiriman 

permohonan menggunakan SMS blast dan menghubungi via telepon. Kedua hal ini 

harus dilakukan dengan rekomendasi dari Surveyor pula. 

Telah dikatakan sebelumnya, salah satu cara dalam reminder pengisian 

kuesioner kepada alumni adalah dengan menggunakan SMS blast. Teknik ini 
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dilakukan pada bulan terakhir pelaksanaan Tracer Study Universitas Aisyah 

Pringsewu. Pelaksanaan SMS blast itu sendiri adalah sebanyak 3 kali, yaitu minggu 

kedua, ketiga dan keempat. Saat SMS blast dilakukan harus diperhatikan pula jeda 

waktu dengan pelaksanaan email blast. SMS blast tidak dilakukan bersamaan dengan 

pengiriman email blast. Untuk gambaran lengkap proses SMS blast ini sendiri dapat 

dilihat pada  

Teknik lainnya yang dilakukan pada bulan terakhir pelaksanaan Tracer Study 

Universitas Aisyah Pringsewu adalah menghubungi via telepon. Lebih rinci, reminder 

melalui telepon hanya dilakukan di minggu terakhir dan kondisi darurat. Kondisi 

darurat ini maksudnya adalah kondisi saat pencapaian data dari Prodi tertentu masih 

jauh dari target awal pelaksanaan Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu. Proses 

reminder via telepon. 

Implementasi  keseluruhan  aktivitas/ kegiatan dimulai dengan memetakan 

keberadaan alumni dan melengkapi form rekapitulasi hasil pelacakan online secara 

online sampai pada penyerahan laporan pelaksanaan ke Institusi Universitas Aisyah 

Pringsewu dengan jadwal yang dibuat  seperti  pada Tabel 4.1  di bawah ini: 

Tabel 4.1. Jadwal aktivitas Sistem Tracer Study 

No Deskripsi Kegiatan Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov 

1 Memetakan keberadaan 

alumni dan melengkapi form 

rekapitulasi hasil pelacakan 

online secara online 

√       

2 Pelacakan alumni dan 

pengisian kuisioner 
√ √ √ √    

3 Entry data dan pengolahan 

data serta analisis data 
    √   

4 Presentasi hasil ke Puket III     √   

5 Presentasi hasil ke Program 

Studi dan Institusi Universitas 

Aisyah Pringsewu 

     √  

6 Publikasi       √ 

 

Gambar 3.8 Pelaksanaan Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu 
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I. Instrumen 

 Instrumen yang digunakan dalam tracer study ini adalah kuesioner standar 

yang digunakan untuk tracer study online KEMENRISTEKDIKTI dan beberapa 

pertanyaan tambahan terkait dengan Universitas Aisyah Pringsewu. (questioner 

terdapat dalam lampiran 2) 

Proses tracer study di disain dalam bentuk survey sensus manual dan online 

meliputi kuisioner yang dapat di akses di https://bit.ly/TRACERUAP2020 dan 

wawancara langsung. Dibagikan kepada user dan lulusan yang bekerja pada instansi 

user tersebut. Wawancara langsung juga dilakukan kepada lulusan dan pimpinan 

tempat lulusan bekerja. 

Kuesioner yang diperoleh dari Prodi merupakan hasil masukan dari sosialisasi 

yang dilakukan Tim Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu dengan Prodi di 

Universitas Aisyah Pringsewu . Secara umum, pelaksanaan Tracer Study Universitas 

Aisyah Pringsewu dilakukan melalui berbagai macam proses. Langkah awal dalam 

pelaksanaan Tracer Study ITB adalah penyusunan rencana kerja dan pengumpulan 

database alumni, yang diperoleh dari BAAK dan Prodi. Database yang diperoleh ini 

kemudian diberikan kepada Surveyor untuk dilengkapi, terutama terkait alamat email 

dan nomor kontak karena dalam pelaksanaan Tracer Study Universitas Aisyah 

Pringsewu kedua hal tersebut merupakan kebutuhan utama dalam berkomunikasi 

dengan alumni. Setelah database yang diperoleh lengkap, Tim Tracer Study 

Universitas Aisyah Pringsewu kemudian mengirimkan email permohonan pengisian 

kuesioner kepada alumni. Data yang diperoleh dari alumni yang sudah mengisi 

kuesioner akan disimpan dalam server Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu, 

untuk kemudian diolah dan di analisis jika kebutuhan data sudah memenuhi target, 

sementara alumni yang belum mengisi kuesioner akan dilaporkan kembali pada 

Surveyor. 
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J.  Analisis Dan Riset Statistika 

 Dalam analisis data Tracer Study, hal yang biasa dilakukan untuk memperoleh 

informasi statistik umumnya terkait parameter distribusi ukuran pemusatan data dan 

ukuran penyebaran data. Berdasarkan ukuran pemusatan data hasil statistic yang 

diberikan akan berupa informasi dimana data terkumpul dengan ukuran/jumlah 

tertentu. Contoh informasi yang dapat diberikan antara lain mean (rataan), kuartil 

bawah, kuartil tengah (median), kuartil atas, modus, ataupun persentil. Sementara dari 

ukuran penyebaran data hasil statistik yang diberikan berupa informasi bagaimana data 

menyebar di sekitar pusat data. Analisis dan Riset Statistika yang digunakan dalam 

pengolahan data tracer study Universitas Aisyah Pringsewumenggunakan panduan 

KEMENRISTEK DIKTI yang terdapat dalam lampiran 3. 

 

K. Sistem IT 

 Penyelenggaraan Tracer Study Universitas Aisyah 

Pringsewumenggunakan sistem IT untuk membantu memberikan kemudahan dalam 

proses kerja. Proses kerja yang mendapat support IT dalam Tracer Study Universitas 

Aisyah Pringsewu adalah sistem database, kuesioner online dan website penelitian. 

Alamat website Tracer Study ITB saat ini dapat diakses melalui 

http://acdc.aisyahuniversity.ac.id/. Pada website ini kini dapat diperoleh tidak saja 

laporan penelitian Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu namun juga artikel, 

lowongan pekerjaan, paper hingga jurnal terkait Tracer Study. Selain itu, pada 

website ini dapat diperoleh pula informasi mengenai kegiatan seminar atau workshop 

Tracer Study. 

 

L. Sarana Dan Prasarana 

 Penyelenggaraan Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu tidak dapat 

berjalan dengan baik apabila tidak disertai dengan sarana dan prasarana yang 

menunjang. Sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam keberjalanan 
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proses kerja penelitian Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu. Semakin baik 

sarana dan prasarana yang dimilki akan memberikan hasil yang baik pula dalam 

keberjalanan proses kerja. 

Sarana dan prasarana Tracer Study Universitas Aisyah Pringsewu tahun 2016 belum 

memiliki ruangan kerja tersendiri, yaitu di operasional Tracer Study Universitas 

Aisyah Pringsewu dianggap belum berjalan dengan baik., selain itu unit sarana 

komunikasi yang disediakan  hanya 1 unit tablet. Kini Tim Tracer Study  Universitas 

Aisyah Pringsewu mulai mengelola ruangan sendiri, dan telah memiliki unit 

komputer yang digunakan, 1 unit tablet dan 1 meja kerja. penambahan jumlah sarana 

dan prasarana ini merupakan antisipasi Tim Tracer Study Universitas Aisyah 

Pringsewu dalam menghadapi perkembangan kedepan, salah satu hal yang 

dipersiapkan adalah adanya proses tracer study yang berbasis online. 
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Nomor : ……. / SAP / … /2019 

Hal : Surat Permohonan Penilaian Kinerja  Kepada Yth.  

Lamp. : 1 Bundel       Bapak/Ibu Kepala 

............................ 

Di tempat 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka peningkatan mutu dan profesionalisme kinerja lulusan Universitas 

Aisyah Pringsewu, dengan ini kami memohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan 

memberikan penilaian tentang kinerja dari lulusan atau alumni Universitas Aisyah 

Pringsewu yang bekerja pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Bersama surat 

permohonan ini kami lampirkan Lembar Penilaian Kinerja Lulusan Universitas 

Aisyah Pringsewu.  

 

Demikian surat permohonan ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami 

ucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

Mengetahui                Pringsewu , ……. Juli 2019 

Rektor Universitas Aisyah Pringsewu,   Ketua Pusat Karir dan 

Tracer Study 

 

 

 

Hardono, S.Kep., Ners., M.Kep   Dian Arif Wahyudi.,  MAN  
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Universitas Aisyah Pringsewu memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya atas partisipasi pengguna lulusan untuk aktif dalam 

pelaksanaan tracer study ini. 

 

IDENTITAS PENGISI 

Nama   : 

Jabatan  : 

Email   : 

No. Telp  : 

 

IDENTITAS INSTANSI/ LEMBAGA 

Nama   : 

Jenis Instansi  : Negeri/ Swasta/ Asing/ Lainnya 

Alamat   : 

 

No. Telp./ Faks : 

 

INFORMASI UMUM 

Nama alumni : ………………………………………………. 

Program Studi : ………………………………………………. 

 

Berapakah nilai IPK minimal untuk berkerja di instansi Anda ? .................. 
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INFORMASI KUALIFIKASI ALUMNI 

Kami ingin mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan alumni yang bekerja di 

instansi Anda. Jawablah semua pertanyaan dengan memberi tanda (√) pada kolom 

yang tersedia. Tidak ada jawaban “salah ataupun benar”, informasi yang Anda 

berikan akan dirahasiakan. 

4 = sangat baik 

3 = baik 

2 = cukup 

1 = kurang 

  

No. Aspek yang dinilai 4 3 2 1 

1 Integritas (Etika dan Moral)     

2 Keahlian berdasarkan bidang ilmu (Profesionalisme)     

3 Kemampuan Bahasa Asing     

4 Kemampuan Berkomunikasi     

5 Berkerja dalam  tim/ berkerjasama dengan orang lain     

6 Kemampuan belajar     

7 Berfikir kritis     

8 Penggunaan teknologi informasi     

9 Kedisiplinan     

10 Kejujuran     

11 Motivasi Kerja     

12 Etos Kerja     

13 Inovasi dan Kreativitas     

14 Kemampuan menyelesaikan masalah     
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15 Kepemimpinan     

16 Kemampuan untuk terus belajar     

17 Mawas diri dan pengembangan diri     

18 Mengutamakan keselamatan pasien     

19 Pengelolaan dalam asuhan/layanan     

 

Masukan apakah yang ingin Bapak/Ibu sampaikan kepada Program Studi 

almamater lulusan kami untuk peningkatan mutu lulusan ? 

 

 

 

 

 

………........................, ......................  2019 

 

 

 

 

Nama dan Tanda Tangan 


