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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga
kami dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik dan lancar. Laporan ini disusun guna
memperoleh informasi yang bermanfaat bagi pengembangan Politeknik Negeri
Lhokseumawe terutama bagi mahasiswa secara berkelanjutan.
Laporan ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak
yang kami tidak dapat sebutkan satu per-satu. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami
mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut mendukung suksesnya
pelaksanaan program ini, sehingga akhirnya dapat dilakukan dengan lancar, sebagai berikut:
1. Direktur
2. Para Pembantu Direktur
3. Para Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi
4. Ikatan Alumni Wilayah Pusat dan Batam
5. Seluruh alumni yang telah ikut berpartisipasi dan pihak terkait.
Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari
kesempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik dari segenap pembaca sangat diharapkan guna
penyempurnaan laporan ini.

Buketrata, Desember 2012
Tim CDC
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang

Sesuai dengan Strategi Jangka Panjang Pengembangan Pendidikan Tinggi, setiap
institusi pendidikan diharapkan mempunyai kemampuan yang tinggi dan berperan serta
secara aktif dalam menyelesaikan permasalahan bangsa untuk meningkatkan daya saing
bangsa secara global, disamping juga meningkatkan integritas bangsa. Agar dapat memenuhi
harapan tersebut, institusi pendidikan perlu berupaya secara terus menerus meningkatkan
kemampuan maupun kapasitas institusionalnya, sehingga tercapai peningkatan kualitas
lulusannya. Upaya ini perlu pula dilengkapi dengan upaya evaluasi diri melalui assessment
terhadap aspek pemanfaatan lulusan oleh masyarakat (graduate employability), penghargaan
lulusan oleh masyarakat dan percepatan pemanfaatan kerja inovatif institusi pendidikan oleh
masyarakat. Melalui assessment tersebut, institusi pendidikan dapat menetapkan titik tolak
pengembangan kemampuan dan kapasitas institusionalnya agar dimasa depan dapat mencetak
lulusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna lokal, regional dan global.
Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) tidak dapat terlepas dari upaya evaluasi diri
tersebut. Ketiadaan data lulusan serta kajian terhadap kinerja lulusan sedikit banyak
mempengaruhi manajemen pendidikan yang tidak berdasar pada kebutuhan yang sebenarnya
dibutuhkan oleh stake holder. Untuk itu diperlukan tracer study yaitu sebuah upaya
penyediaan data pemanfaatan dan kepuasan lulusan serta kajian terhadap kinerja lulusan dari
para pengguna lulusan.

PNL sebagai salah satu institusi perguruan tinggi di Indonesia

tentunya telah memiliki lulusan yang sangat banyak. Sampai dengan tahun akademik
2011/2012 telah tercatat sebanyak 10.023 lulusan yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.
Besarnya jumlah lulusan ini tentunya akan sangat mewarnai kehidupan bangsa tercinta ini.
Untuk membekali agar lulusan memiliki kesiapan yang cukup dalam menghadapi dunia kerja,
PNL perlu mengupayakan beragam cara yang efektif dan efisien.
Di sisi lain, pada dasarnya masalah lulusan tidak hanya terletak pada kesiapan lulusan
tersebut dalam mengarungi dunia baru. Bagaimana menjaga hubungan baik antar lulusan,
maupun antara lulusan dengan PNL. Umumnya, ketika seorang mahasiswa telah lulus,
hubungan ini menjadi renggang atau bahkan putus sama sekali. Sesungguhnya hubungan
yang tetap terjaga akan membawa banyak manfaat baik bagi lulusan maupun bagi PNL.
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Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perlu kiranya PNL memiliki suatu sistem pelacakan
lulusan. Sistem ini nantinya akan digunakan oleh PNL dalam mengelola lulusannya,
sehingga tercipta lulusan yang berkualitas dengan tetap menjaga hubungan baik dengan PNL.
Pada tahap awal pelacakan lulusan dilakukan kegiatan pengumpulan data lulusan.
Secara umum kegiatan pengumpulan data/informasi lulusan ini dilakukan untuk mengkaji
eksistensi, kepuasan dan pemanfaatan lulusan PNL.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah terkait dengan pengumpulan data
lulusan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah penilaian lulusan mengenai penyelenggaraan program yang ada di PNL
selama ini?
2. Bagaimanakah penilaian lulusan mengenai mutu layanan program yang ada di PNL selama
ini?
4. Berapa lamakah masa tunggu lulusan sampai mendapatkan pekerjaan?
5. Bagaimanakah relevansi antara kurikulum dengan kebutuhan di lapangan?
6. Apakah lulusan melanjutkan studi atau aktif dalam organisasi profesi?
7. Apa masukan, saran dan kontribusi yang dapat diberikan lulusan untuk pengembangan
PNL di masa yang akan datang?

1.3. Tujuan
Adapun tujuan dari kegiatan pengumpulan data lulusan ini adalah untuk mengetahui:
1. Mengkaji keberadaan dan aktivitas lulusan setelah lulus dari PNL
2. Mengkaji kepuasan lulusan terhadap proses belajar mengajar selama menempuh
kuliah di PNL
3. Mengkaji kepuasan lulusan terhadap sarana dan prasarana pembelajaran di PNL
4. Mengkaji kepuasan lulusan terhadap pelayanan administrasi pendidikan di PNL
5. Mengkaji penilaian lulusan PNL mengenai relevansi kurikulum dengan kebutuhan di
lapangan.

1.4. Manfaat
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1. Bagi PNL
PNL dapat mengetahui jumlah lulusan yang sudah bekerja sesuai dengan latar belakang
pendidikan dan mengevaluasi relevansi kurikulum yang sudah ada untuk meningkatkan
kualitas layanan.
2. Bagi Mahasiswa/lulusan
Mahasiswa memperoleh layanan informasi lowongan pekerjaan dan dapat memberikan
masukan pada program studi mengenai kurikulum dan proses pendidikan pada seluruh
program studi di lingkungan PNL.
3. Bagi Stakeholders
Stakeholders dapat memberikan masukan pada program studi dalam rangka peningkatan
kualitas pendidikan dan keterampilan mahasiswa PNL sehingga lebih siap untuk memasuki
dunia kerja.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1. Alumni/Lulusan
Alumni/lulusan adalah kata benda jamak dalam bahasa Inggris yang berarti lulusan
pria dari suatu sekolah. Bentuk tunggalnya adalah alumnus. Sedangkan alumna juga kata
benda jamak dalam bahasa Inggris yang berarti lulusan wanita dari suatu sekolah. Bentuk
tunggalnya adalah alumnae (John M. Echols dan Hasan Shadily, 1995:25-26). Dalam studi
penulusuran ini akan menggunakan istilah bahasa Inggris yang sudah diserap ke dalam
bahasa Indonesia, yaitu alumni/lulusan tanpa membedakan jenis kelamin dari lulusan
tersebut.

2.2. Penelusuran
Penelusuran adalah kegiatan mencari informasi tentang hal yang belum diketahui
dengan pasti. Informasi yang hendak digali dalam pelacakan ini adalah tentang keberadaan
lulusan setelah meninggalkan bangku kuliah. Keberadaan lulusan tersebut mencakup: (1)
masa tunggu lulusan semenjak lulus sampai dengan mendapatkan pekerjaan pertama, (2)
tempat bekerja lulusan, (3) perkembangan karir lulusan, (4) cara lulusan mengembangkan
kemampuan akademik, (5) kepuasan lulusan atas kinerja program studi, dan (6) harapan
lulusan atas kinerja program studi.

2.3. Kepuasan
Kepuasan merupakan kondisi subyektif individu ketika harapan-harapannya berhasil
diwujudkan. Seorang anak lulusan SMA ingin menjadi sarjana tetapi keluarganya tidak
mampu membiayai kuliah sang anak, maka sang anak menjadi kecewa dan putus asa.
Sebaliknya apabila sang anak berkeinginan menjadi sarjana, ikut tes perguruan tinggi
dinyatakan lulus dan keluarganya mampu membiayai ongkos selama kuliah sampai dengan
selesai, maka sang anak akan menjadi bahagia dan puas. Demikian pula kepuasan yang ingin
diketahui dalam studi ini adalah berkenaan dengan terwujudnya harapan lulusan setelah
mengikuti dan menyelesaikan kuliah di PNL.
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2.4. Harapan
Harapan merupakan kondisi subyektif individu berkenaan dengan masa depan yang
diinginkannya. Terwujudnya harapan tersebut sangat bergantung dari berbagai faktor yang
mengelilingi aktivitas untuk menggapai harapan tersebut. Salah satu faktor tersebut ialah
pendidikan formal yang pernah diikutinya sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja di
masyarakat.
2.5. Relevansi
Relevansi ialah keterkaitan antara apa yang diberikan dengan apa yang dibutuhkan.
2.6. Kurikulum
Kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan atau
seperangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus yang disajikan secara saling
terkait satu sama lain. Sampai saat ini belum ada kesatuan pendapat mengenai pengertian
kurikulum. Pandangan lama menyatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat mata
pelajaran dan materi pelajaran yang harus diajarkan oleh guru kepada peserta didik.
Sedangkan Oliver (dalam Brown dan Brown, 1985: 24) memberikan tiga macam definisi
kurikulum yakni: (a) All the experiences a child as under the guidance of school, (b) all the
courses or subject which the school offers, dan (c) the systematic arrangement of subject
matter within a course offered by a school. Said Hamid Hasan (1988) melihat kurikulum ada
empat sudut pandang, yakni kurikulum sebagai ide, rencana tertulis, kegiatan dan hasil
belajar. Sementara pengertian kurikulum dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat
pengaturan mengenai isi, tujuan dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
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BAB III
METODE PELACAKAN
3.1. Pendekatan Pelacakan
Jenis pelacakan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif (qualitative descriptive
research). Pelacakan kuantitatif dilaksanakan untuk menjelaskan, menguji hubungan antar
fenomena dan menentukan kausalitas dari variabel-variabel. (Sudarwan Danim, 2002 : 36).

3.2. Setting Pelacakan
Lulusan yang dilacak adalah lulusan 3 tahun terakhir (2009, 2010 dan 2011) yang
berjumlah 1468 orang yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

3.3. Langkah-langkah Pelacakan
1. Tahap Pra-lapangan
Pada tahap ini tim mengadakan survey pendahuluan. Selama proses ini tim mengadakan
penjajagan lapangan (field study) terhadap subyek pelacakan dan menyusun rancangan
pelacakan.
2. Tahap Pekerjaan Lapangan
Dalam tahap ini tim memasuki dan memahami setting pelacakan dalam rangka pengumpulan
data. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
a. Membuat rute penelusuran terhadap lima jurusan yang ada di lingkungan PNL.
b. Melaksanakan penelusuran terhadap lulusan yang dipilih, yaitu lulusan 3 tahun terakhir.
c. Kuisioner diberikan kepada lulusan.
e. Menyusun data lapangan sebagai bahan laporan.
f. Evaluasi dan refleksi.
3. Tahap Analisis Data
Tim melakukan serangkaian proses analisa data kuantitatif berupa angket sampai pada
interpretasi data yang sudah diperoleh sebelumnya. Selain itu tim juga menempuh proses
trianggulasi data.
4. Tahap Evaluasi dan Pelaporan
Tahap ini merupakan tahap terakhir dan dilaksanakan setelah pelacakan diuji.
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3.4. Penentuan Subyek dan Informan Pelacakan
Subyek pelacakan adalah lulusan PNL 3 tahun terakhir (lulusan tahun 2009, 2010 dan 2011).

3.5. Teknik Pengumpulan Data
Berkaitan dengan sumber data pelacakan, peneliti menggunakan beberapa teknik
pengumpulan data, yaitu:
1. Angket,
2. Wawancara,
3. Dokumentasi.

3.6. Instrumen Pelacakan
Dalam pelacakan ini yang menjadi instrumen utama adalah angket. Tim bertindak sebagai
perencana, pelaksana, pengumpul data, penafsir data, dan pelapor hasil pelacakan. Adapun
instrumen pendukungnya ialah alat tulis, pedoman angket dan dokumentasi.

3.7. Analisis Data
Teknik analisis data yang diperlukan dalam pelacakan ini adalah sebagai berikut:
1. Reduksi data (Data Reduction),
Proses ini dilaksanakan dengan memilah data dari catatan tertulis di lapangan,
2. Penyajian data (Display Data),
Data yang telah direduksi, disajikan dalam laporan sistematis, mudah dibaca dan
difahami, baik secara keseluruhan maupun per bagian,
3. Pengambilan Kesimpulan (Verification)
Data yang telah diproses kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode
induktif, yaitu proses penyimpulan dari hal-hal yang sifatnya khusus ke hal-hal yang
sifatnya umum agar diperoleh kesimpulan yang obyektif.

3.8. Uji Keabsahan Data
Tim dalam memeriksa keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi yaitu aplikasi
studi yang menggunakan multimetode untuk menelaaah fenomena yang sama. Menurut
Denzin dan Kimchi ada lima tipe trianggulasi, yaitu trianggulasi teoritis, data, metode,
investigator dan analisis. Pelacakan ini menggunakan metode trianggulasi data dan metode.
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BAB IV
PEMBAHASAN

Sesuai dengan perencanaan, lulusan yang dilacak adalah lulusan 3 tahun terakhir
(2009, 2010 dan 2011) yang berjumlah 1468 orang. Selama kurun waktu 1 bulan (10
September hingga 10 Oktober 2012), sebanyak 65,73% atau 965 orang lulusan yang dapat
dihubungi. Dari 965 orang lulusan tersebut, 902 orang diantaranya telah mengembalikan
angket yang diberikan. Ada 5 hal penting yang ingin diteliti dalam kegiatan awal pelacakan
lulusan ini, yaitu (1) proses pembelajaran selama kuliah; (2) pekerjaan pertama; (3) pekerjaan
saat ini; (4) pendidikan lanjutan yang diperlukan; dan (5) masukan/saran untuk lembaga.
Hasil pelacakan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama yang meneliti penilaian
lulusan terhadap kinerja penyelenggara program dan mutu layanan program. Sedangkan
bagian kedua meneliti masa tunggu alumni sampai mendapatkan pekerjaan pertama, dan
relevansi kurikulum dengan kebutuhan Stakeholders serta masukan/saran lulusan terhadap
pengembangan PNL di masa yang akan datang. Pada bagian pertama ditemukan lima aspek
pembelajaran; delapan aspek proses pembelajaran; serta sepuluh aspek fasilitas dan sarana
pembelajaran yang perlu diperbaiki.
Kelima aspek pembelajaran tersebut ialah (1) kesempatan berinteraksi dengan dosen
di luar jadwal kuliah dengan rerata score angket: 3,79 (dengan tafsiran cukup); (2)
pembimbingan akademik dengan rerata score angket: 3,75 (dengan tafsiran cukup); (3)
kesempatan berpartisipasi dalam proyek riset dengan rerata score angket: 3,00 (dengan
tafsiran kurang); (4) kondisi umum belajar mengajar dengan rerata score: 4,00 (dengan
tafsiran baik); dan (5) desempatan menjadi bagian dari jejaring ilmiah dengan rerata store:
3,00 (dengan tafsiran kurang) . Kedelapan aspek proses pembelajaran adalah (1) kinerja
dosen dengan rerata score angket: 3,93 (dengan tafsiran cukup) ; (2) pembelajaran di kelas
dengan

rerata

score

angket:

3,93

(dengan

tafsiran

cukup);

(3)

Madang/kerja

lapangan/praktikum dengan rerata score angket: 4,01 (dengan tafsiran baik); (4) pengabdian
masyarakat dengan rerata score angket: 3,75 (dengan tafsiran cukup); (5) pelaksanaan
riset/tugas akhir dengan rerata score angket: 3,93 (dengan tafsiran cukup); (6) organisasi
kemahasiswaan dengan rerata score angket: 4,01 (dengan tafsiran baik); (7) kegiatan extra
kurikuler dengan rerata score angket: 3,73 (dengan tafsiran cukup); serta (8) rekreasi dan olah
raga dengan rerata score angket: 3,93 (dengan tafsiran cukup). Sementara itu sepuluh aspek
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fasilitas sarana pembelajaran adalah (1) perpustakaan dengan rerata score angket: 3,93
(dengan tafsiran cukup); (2) teknologi informasi dan komunikasi dengan rerata score angket:
3,73 (dengan tafsiran cukup); (3) modul belajar dengan rerata score angket: 3,93 (dengan
tafsiran cukup); (4) ruang belajar dengan rerata score angket: 4,01 (dengan tafsiran baik); (5)
laboratorium dengan rerata score angket: 4,01 (dengan tafsiran baik); (6) akomodasi dan (7)
kantin dengan rerata score angket masing-masing: 3,73 dan 3,80 (dengan tafsiran cukup); (8)
pusat kegiatan mahasiswa dengan rerata score angket: 3,73 (dengan tafsiran cukup); (9)
layanan kesehatan dengan rerata score angket: 3,63 (dengan tafsiran cukup); dan (10) layanan
administrasi akademik dengan rerata score angket: 3,93 (dengan tafsiran cukup).
Pada bagian kedua, secara umum diketahui bahwa rata-rata lulusan mendapatkan
pekerjaan pertama 6 bulan setelah mereka menyelesaikan studi dan sekitar 60% lulusan telah
pindah pekerjaan sebanyak 2 kali dengan alasan menginginkan jabatan dan gaji lebih baik.
Sebanyak 72% lulusan mengatakan bahwa kurikulum telah relevan dengan pekerjaan yang
ditangani, dengan harapan agar ada penambahan kemampuan bahasa Inggris dan softskills
lainnya. Pada bagian kedua ditemukan pula harapan lulusan

agar PNL dapat lebih

mengembangkan kerja sama dengan sektor industri sehingga informasi mengenai
perkembangan kebutuhan di industri dan peluang kerja dapat diperoleh.
Para lulusan ada yang sebagian sudah bekerja sebelum lulus. Ada juga yang direkrut
oleh institusi/industri tempat mereka melakukan PKL, sehingga sebelum mereka dinyatakan
lulus dan wisuda, mereka sudah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan latar belakang
pendidikannya. Namun demikian, ada juga lulusan yang mendapatkan pekerjaan hampir 1
tahun sejak mereka lulus. Secara keseluruhan masa tunggunya cukup singkat, yaitu 6 bulan.
Mata kuliah yang ada pada kurikulum saat ini bermanfaat di lapangan, tetapi masih perlu
revisi. Pengalaman praktik di laboratorium dirasakan sangat bermanfaat bagi lulusan dalam
mendukung kegiatan di tempat kerja.
Adapun rincian pembahasan hasil pelacakan tersebut akan diurutkan sebagai berikut:
4.1. Kinerja Penyelenggara Program dan Mutu Layanan Program
Berdasarkan hasil pengumpulan data, tim peneliti menemukan beberapa informasi
antara lain bahwa sebagian besar lulusan menyatakan suasana belajar mengajar di PNL sudah
baik, dengan rerata score 4,0 (tafsiran baik). Sementara itu, kesempatan berinteraksi dengan
dosen di luar jadwal kuliah dan pembimbingan akademik memiliki rerata score, masingmasing 3,79 dan 3,75 (tafsiran cukup). Ini berarti, perlu ada suatu perbaikan dimana interaksi
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antara dosen dan mahasiswa dapat ditingkatkan terutama di luar jadwal kuliah, sehingga
keakraban antara dosen dan mahasiswa dapat terbina. Lulusan banyak mengeluhkan
minimnya kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam proyek riset dosen dan minimnya
kesempatan menjadi bagian dari jejaring ilmiah (rerata score untuk kedua aspek 3,0 dengan
tafsiran kurang). Mesti ada aturan yang mewajibkan dosen untuk melibatkan mahasiswa
dalam kegiatan penelitian atau penerapan teknologi di masyarakat untuk mengatasi masalah
ini. Melalui aturan ini, interaksi dosen dan mahasiswa juga akan semakin dapat ditingkatkan.
Terhadap proses pembelajaran, lulusan menilai bahwa kinerja dosen dan
pembelajaran di kelas memiliki rerata score masing-masing 3,93 (tafsiran cukup).

Ini

mengindikasikan terdapat korelasi antara kinerja dosen dengan kualitas pembelajaran di
kelas. Untuk beberapa jurusan di lingkungan PNL, ada beberapa dosen yang memiliki tingkat
kehadiran kurang dari 80% karena mereka memiliki pekerjaan dan kesibukan yang cukup
padat. Akibatnya kinerja mereka dalam melakukan aktifitas mengajar menjadi rendah,
sehingga kualitas pembelajaran menjadi tidak maksimal. Perlu ada monitoring dan evaluasi
yang ebih dari pimpinan jurusan/program studi yang ada di lingkungan PNL agar dapat
memberikan sanksi bagi dosen yang memiliki kinerja yang kurang baik, sehingga dapat
memotivasi dosen lain untuk meningkatkan kinerjanya. Sementara itu, lulusan menilai
lulusan menilai kegiatan magang/kerja lapangan dan praktikum serta organisasi
kemahasiswaaan di PNL sudah baik, masing-masing memiliki rerata score 4,01 (dengan
tafsiran baik). Banyak lulusan bahkan menerima tawaran pekerjaan dari industri/institusi
tempat mereka melakukan magang/kerja lapangan. Namun sayang, lulusan menilai kegiatan
pengabdian masyarakat, kegiatan ekstra kurikuler dan rekreasi masih kurang. Ini dapat
dipahami, karena sistem pendidikan di politeknik secara umum tidak memungkinkan
memberikan waktu yang luang untuk mahasiswa melakukan kegiatan di luar kegiatan kuliah
yang terjadwal.
Seterusnya, terhadap fasilitas dan sarana pembelajaran, secara umum lulusan menilai
PNL masih harus meningkatkannya baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
Perpustakaan dinilai masih cukup (rerata score 3,93) karena PNL hanya memiliki 1
perpustakaan pusat, sedangkan jurusan/prodi tidak ada. Disamping itu, jadwal layanan
perpustakaan yang berlangsung hanya pada jadwal kuliah juga menyebabkan lulusan kurang
dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara maksimal. Demikian pula halnya dengan
teknologi informasi dan modul ajar, lulusan memberikan penilaian untuk masing-masing
aspek tersebut dengan rerata score 3,73 dan 3,93 (tafsiran cukup). Terbatasnya modul ajar
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dan penggunaan teknologi informasi ini

juga kelihatannya berkorelasi dengan kualitas

pembelajaran di kelas yang juga memiliki tafsiran cukup, seperti diuraikan di atas. Dengan
demikian, PNL harus segera mendorong agar dosen dapat meningkatakan kemampuannya
sehingga dapat memperbanyak modul ajar sekaligus mengembangkan sistem pembelajaran
berbasis teknologi informasi. Lulusan menilai PNL telah memiliki ruang belajar dan
laboratorium yang baik. Ini terlihat dari rerata score yang diberikan untuk kedua aspek
tersebut, masing-masing 4,01 (dengan tafsiran baik). Hanya saja, pusat kegiatan mahasiswa
dan layanan kesehatan masih perlu diperbaiki. Sebab lulusan menilai untuk kedua aspek
tersebut masing-masing dengan rerata score 3,73 dan 3,63 (tafsiran cukup). Yang perlu
mendapat perhatian khusus adalah layanan administrasi akademik. Untuk aspek ini, lulusan
memberikan penilaian dengan rerata score 3,93 (tafsiran cukup). Seharusnya, dengan cukup
lamanya PNL berdiri, layanan administrasi ini semestinya sudah baik. Keluhan yang paling
sering disampaikan mahasiswa adalah lamanya waktu untuk mendapatkan ijazah/transkrip
nilai dan urusan administrasi lainnya.

4.2. Masa Tunggu Lulusan sampai Mendapat Pekerjaan
Dari hasil penelusuran, diketahui bahwa sekitar 56% lulusan mendapatkan pekerjaan
pertama setelah mereka menyelesaikan pendidikan sekitar 6-12 bulan. Sekitar 21% lulusan
mendapatkan pekerjaan pertama setelah menyelesaikan pendidikan kurang dari 6 bulan dan
23% lulusan mendapatkan pekerjaan setelah lulus lebih dari 12 bulan. Dengan demikian,
secara umum diketahui bahwa rata-rata lulusan mendapatkan pekerjaan pertama 6 bulan
setelah mereka menyelesaikan studi. Lulusan yang mendapatkan pekerjaan pertama kurang
dari 6 bulan adalah mereka yang diterima bekerja di industri/institusi melalui program
magang, seperti PT. Pertamina, PT. PLN, PT. Arun, PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM), BNI,
BPD Aceh dan Pemda. Perlu upaya yang lebih maksimal dari pimpinan PNL, melalui Pudir
IV dan Unit CDC PNL agar lebih banyak industri/institusi yang melakukan kerja sama
dengan PNL dalam merekrut karyawannya.
Umumnya lulusan yang telah bekerja lebih dari 1 tahun mencari dan mendapatkan
tempat pekerjaan baru dengan alasan ingin mendapatkan posisi yang lebih baik dan gaji yang
lebih tinggi.
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4.3. Relevansi Kurikulum
Mata kuliah yang ada di kurikulum saat ini bermanfaat di lapangan, tetapi masih perlu
revisi. Mata kuliah yang bermanfaat di lapangan umumnya yang terkait dengan mata kuliah
praktikum, karena kebanyakan lulusan bekerja sebagai operator dan supervisor di industri.
Sebagian besar lulusan berharap agar ada peningkatan kemampuan bahasa Inggris dan
softskills, karena mereka merasakan kelemahan untuk kedua hal tersebut. Untuk itu, perlu
adanya kegiatan ekstra yang dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan
peningkatan softskills bagi mahasiswa.

4.4. Pendidikan Lanjutan
Sekitar 27% lulusan mengaku melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik D4
maupun S1. Khusus untuk lulusan yang bekerja sebagai dosen baik di PNL maupun institusi
pendidikan tinggi lainnya serta instansi pemerintah bahkan berkeinginan melanjutkan studi ke
jenjang S2. Ini menunjukkan minat lulusan untuk melanjutkan studi cukup besar. Karenanya
saat ini PNL telah membuka program D4 dan sedang merintis program Magister Sain terapan
(MST) untuk mengakomodir besarnya minat lulusan untuk melanjutkan studi.
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BAB V
SIMPULAN, DAN IMPLIKASI
5.1. SIMPULAN
1. Penyelenggaraan Program dan Layanan Program
Pada umumnya lulusan menilai kinerja penyelenggaraan program dan layanan program di
PNL telah cukup baik. Diperlukan upaya perbaikan yang lebih sistematis terhadap aspek
pembelajaran seperti menciptakan interaksi yang lebih intensif antara dosen dan
mahasiswa, melibatkan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah dosen, baik berupa kegiatan
penelitian, pengabdian masyarakat maupun dalam jejaring ilmiah. Demikian pula halnya
dalam aspek proses pembelajaran, diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan
kinerja dosen dan mutu pembelajaran di kelas. Dalam aspek fasilitas sarana pembelajaran,
diperlukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas perpustakaan,
penguasaan teknologi informasi dan komunikasi serta modul-modul ajar. Perbaikan yang
lebih serius diperlukan pula untuk meningkatkan mutu layanan administrasi akademik.
Beberapa hal yang sudah baik, seperti kondisi umum belajar mengajar, magang/kerja
lapangan/praktikum , ruang belajar dan laboratorium perlu dipertahankan agar dapat turut
menunjang perbaikan aspek lainnya.
2. Masa Tunggu Lulusan Mendapatkan Pekerjaan Pertama, dan Relevansi Kurikulum
dengan Kebutuhan Stakeholder dan Pendidikan Lanjut
Secara umum diketahui bahwa rata-rata lulusan mendapatkan pekerjaan pertama 6 bulan
setelah mereka menyelesaikan studi dan sekitar 60% lulusan telah pindah pekerjaan
sebanyak 2 kali dengan alasan menginginkan jabatan dan gaji lebih baik. Sebanyak 72%
lulusan mengatakan bahwa kurikulum telah relevan dengan pekerjaan yang ditangani,
dengan harapan agar ada penambahan kemampuan bahasa Inggris dan softskills. Sekitar
27% lulusan mengaku melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik karena
keinginan sendiri maupun karena tuntutan dari tempat bekerja. Lulusan juga berharap agar
PNL dapat lebih mengembangkan kerja sama dengan sektor industri sehingga informasi
mengenai perkembangan kebutuhan di industri dan peluang kerja dapat diperoleh.
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5.2. IMPLIKASI
PNL sebaiknya melakukan studi banding ke perguruan tinggi lain agar diperoleh
masukan dan informasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan program dan
layanan program. Selain itu juga perlu dilakukan pengamatan dan seminar dengan
mengundang para ahli kurikulum sehingga mata kuliah yang diberikan pada mahasiswa
merupakan mata kuliah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan di lapangan. Kerja sama
dengan industri dan institusi lain perlu ditingkatkan agar lebih banyak lulusan yang dapat
diterima bekerja dengan masa tunggu mendapatkan pekerjaan pertama menjadi lebih pendek.
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LAMPIRAN

Tabel 1. Tafsiran Score Angket
No
1
2
3
4

Score
1,01 – 2,00
2,01 – 3,00
3,01 – 4,00
4,01 – 5,00

Rekomendasi
Buruk Reformasi
Kurang Rekonstruksi
Cukup Revisi
Baik Reaktualisasi
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