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VISI DAN MISI IAIN CURUP 

 

Visi IAIN Curup : 

 Menjadi Lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, religius, inovatif dan 

kompetitif di tingkat nasional pada tahun 2040. 

 

Misi IAIN Curup : 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, religius dan 

menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif. 

2. Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai bidang disiplin ilmu 

melalui penelitian kompetitif yang bermutu dan handal. 

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses 

pemantapan dan pemanfaatan penghembangan ilmu pengetahuan. 

4. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, 

inovatif dan kompetitif. 

5. Membangun tatakelola yang professional, transparan dan akuntabel untuk 

menghasilkan pelayanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat. 

6. Membangun kerja sama yang luas dengan berbagai pihak, instansi 

pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu 

mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu. 

7. Melaksanakan kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan soft skill 

dan berkarakter. 

 

 

 

 



 

 

SURAT KEPUTUSAN 

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  CURUP 

Nomor : 237/In.34/II/PP.00.9/07/2018 

Tentang 

INSTRUMEN TRACER STUDY ALUMNI 

DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP 

TAHUN 2018 

 

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP 

I. Menimbang : 1. Bahwa dalam   rangka mengetahui dan melacak keberadaan 

dan perkembang alumni IAIN Curup, maka perlu disusun 

Pedoman penelusuran alumni atau tracer alumni IAIN 

Curup; 

II.   2. Bahwa pemberlakukan instrument operasional pelacakan 

alumni  ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor; 

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

  2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

  3 Peraturan Pemerintah Nomor  19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan; 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

  5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 

18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup 

Priode 2018 – 2022. 

 

   III. M e m u t u s k a n : 

Menetapkan     

Pertama :  SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN CURUP TENTANG 

INSTRUMEN TRACER STUDY  LINGKUNGAN IAIN CURUP 

Kedua  :  Panduuan teknis  penelusuran alumni IAIN Curup ini  berlaku 

sejak tanggal 22 Juli 2018  

Keempat  :  Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila 

dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam 

penetapan ini. 

    



    

 

 

 

 

 

 

DITETAPKAN DI :   CURUP 

PADA TANGGAL :   22 JULI 2018 

 

Rektor IAIN Curup, 

   

 

 

 

DR. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag.,M.Pd. 

NIP. 19711211 199903 1 004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KATA PENGANTAR  

REKTOR IAIN CURUP 

 

 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan 

taufiq, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan 

berupa tugas-tugas keseharian. 

Selanjutnya, kami menyambut positif terhadap terbitnya Instrumen Tracer Study  

Institut Agama Islam Negeri Curup, yang telah disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu 

(LPM) IAIN Curup. Kehadiran panduan ini, diharapkan mampu menjadi pedoman dan 

acuan bagi civitas akademika IAIN Curup dalam melakukan pelacakan dan kiprah para 

alumni  di masyarakat. 

Selaku pimpinan IAIN Curup, kami memberikan apresiasi dan penghargaan 

kepada Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Curup yang telah menyusun dan menerbitkan 

instrumen ini. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua untuk dapat 

meningkatkan mutu IAIN Curup di masa-masa mendatang. 

 

 

Curup,  Juli 2018 

Rektor IAIN Curup, 

 

 

DR. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag.,M.Pd. 

NIP. 19711211 199903 1 004 

 

 

 



 

 
INSTRUMEN I 

 

TRACER STUDY PRODI ……………………………… 

JURUSAN ……………….. IAIN CURUP 

TAHUN 2018 

 

TERHADAP LULUSAN  

 

Berilah tanda (  ) pada kotak yang telah disediakan sesuai dengan keadaan 

Saudara pada pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 

 

IDENTITAS PRIBADI 

1. Nama    : 

2. TTL    : 

3. Jenis kelamin    Laki-laki    Perempuan 

4. Bidang studi  : Bimbingan dan Konseling Islam 

5. Tahun lulus  : 

6. Status    Sudah bekerja  Belum bekerja 

7. Alamat    : 

8. No. Telp  : 

9. Email   : 

 

PEKERJAAN 

1. Sebutkan nama lembaga tempat Saudara bekerja :………………………… 

2. Setelah lulus, berapa lama Saudara menunggu untuk mendapatkan 

pekerjaan pertama? 

 Sudah bekerja sebelum lulus 

 kurang dari 3 bulan 

 3 – 6 bulan 

 6 – 12 bulan 

 1 – 2 tahun 

 lebih dari 2 tahun 

 



3. Dari mana Saudara mendapatkan informasi tentang pekerjaan pertama yang 

saudara peroleh ? 

 Iklan 

 Teman 

 Keluarga 

 Pengguna kerja (employer) 

 Mencari sendiri: browsing di internet dan sebagainya 

 

4. Kapan Saudara mulai mencari pekerjaan ? 

 Lebih dari satu bulan sebelum wisuda 

 Segera setelah wisuda 

 Lebih dari satu bulan setelah wisuda 

 Lebih dari satu bulan setelah wisuda 

 Belum memperoleh informasi lowongan pekerjaan yang relatif relevan 

 

5. Bagaimana cara Saudara mendapatkan pekerjaan pertama ? 

 Berkompetisi (dengan tes) 

 Rekomendasi (tanpa tes) 

 Ditempatkan (karena ada ikatan dinas dsb.) 

 Diminta oleh pengguna 

 Memanfaatkan koneksi 

 Melalui agen tenaga kerja 

 Melalui Unit Pengembangan Karir dan Penempatan Kerja  

 Meng-iklankan diri sendiri melalui internet 

 Berwirausaha 

 

6. Berapa gaji Saudara per bulan untuk pekerjaan pertama ? 

 Kurang dari 1.000.000,00 

 1.000.000    –   2.000.000 

 2.000.000 –   3.000.000 

 3.000.000 –   4.000.000 

 4.000.000 –   5.000.000 

  5.000.000   

 

7. Berapa lama Saudara menekuni pekerjaan Saudara saat ini ? 

 kurang dari 6 bulan 

 6 – 12 bulan 

 1 – 2 tahun 

 2 – 3 tahun 

 lebih dari 3 tahun 

 

8. Bidang pekerjaan Saudara termasuk 

Sektor : 

Pendidikan  Pemerintah daerah Swasta Wirausaha   



Bidang  pekerjaan: (tuliskan) 

 

 

 

9. Apakah bidang pekerjaan Saudara saat ini sesuai dengan bidang studi yang 

Saudara ambil? 

 Sesuai 

 Tidak sesuai 

 

10. Berapa gaji Saudara per bulan untuk pekerjaan Saudara saat ini ? 

Pertama Sekarang Diharapkan 

Kurang dari 1.000.000       

1.000.000 –   2.000.000      

2.000.000 –  3.000.000       

3.000.000 –  4.000.000       

 4.000.000        

 

11. Permasalahan apa saja yang Saudara hadapi dalam rangka memperoleh 

pekerjaan? 

 

……………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

12. Apabila Saudara bekerja pada bidang pendidikan, apakah Saudara pernah 

ditugaskan mengikuti pelatihan model pembelajaran inovatif?  

 Pernah 

 Tidak pernah 

 

13. Apabila Saudara bekerja pada bidang pendidikan, apakah Saudara pernah 

ditugaskan mengikuti pelatihan bidang keahlian (misalnya pelatihan desain 

pembelajaran atau yang lain)?  

 Pernah 

 Tidak pernah 

 

14. Apabila Saudara bekerja di Sekolah, apakah materi yang saudara peroleh dari 

kampus cukup memadai untuk mengajar di sekolah  pada saat ini?  

 Kurang 

 Alasan: 

…………………………………………………………………………………….. 

 Cukup 

 Alasan : 

…………………………………………………………………………….. 



15. Apakah program praktek pengalaman lapangan  (PPL) dan Kuliah Kerja 

Lapangan (KKL)  sudah cukup membekali saudara untuk mengajar di 

sekolah? Berikan penjelasan pendapat saudara! 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

16. Berikan  penilaian terhadap kondisi penyelenggaraan pendidikan dan 

pembelajaran pada program studi (kampus) Saudara. Diukur atas dasar kebutuhan 

di Sekolah 
 

 1 = sangat rendah; 5 = sangat tinggi 

1     2    3   4    5 

         a. Kegiatan akademik secara umum 

         b. Isi mata kuliah 

         c. Kompetensi dosen 

         d. Pelayanan/bimbingan Dosen terhadap Mahasiswa 

         e. Isi mata kuliah teori 

         f. Isi mata kuliah praktek 

         g. Kualitas pembelajaran 

         h. Sistem penilaian 

         i. Kesempatan terlibat dalam proyek penelitian dosen 

         j. Kualitas sarana dan prasarana akademik 

         k. Kesempatan untuk memperoleh pengalaman kerja (praktek) 

          l.  Kesempatan ikut menentukan kebijakan yang berdampak  

         terhadap kebijakan institut 

         m.Suasana akademik 

         n. Fasilitas dan kumpulan buku pada perpustakaan 

 

 

 



 

 

 
 

INSTRUMEN II 
 

TRACER STUDY PRODI ……………………………… 

JURUSAN ……………….. IAIN CURUP 

TAHUN 2018 

 

TERHADAP PENGGUNA LULUSAN 
 

 

IDENTITAS PENGISI 
 

Nama   : ………………………………………………. 
Jabatan   : ………………………………………………….. 

Instansi/Lembaga : ………………………………………………….. 

Alamat Lembaga : ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

No. Telepon  : ………………………………………………….. 

No. Faximile  : ………………………………………………….. 

E-mail   : ………………………………………………….. 

 

1. Lembaga yang Bapak/Ibu kelola bergerak dalam bidang apa ? 

  Pendidikan 

  Industri, sebutkan jenis industrinya …………….. 

  Jasa, sebutkan jenis jasanya …………….. 

 Perdagangan/Bisnis 

 Pertanian 

 Kebudayaan dan Pariwisata 

 Lain-lain, sebutkan ………………… 

 

2. Adakah alumni dari Jurusan kami yang bekerja pada lembaga Bapak/Ibu ? 

  Ada. 

Sebutkan jumlahnya : …..      orang 

Jika ada, lanjutkan untuk menjawab pertanyaan no.3 

  Tidak ada 

Jika saat ini tidak ada alumni kami yang bekerja pada lembaga ini, sebutkan 

alasannya 

 Tidak ada yang melamar 

 Kalah bersaing 

 Alasan lainnya (tuliskan) ………………………………………………. 



Bila tidak ada alumni kami yang bekerja di lembaga ini, lanjutkan pengisian 

ke no.6 

 

3. Bagaimanakah kinerja alumni tersebut menurut Bapak/Ibu ? 

 Sangat baik 

 Baik 

 Sedang 

 Jelek 

 

4. Bidang yang kurang dikuasai alumni kami adalah 

 Komunikasi dan presentasi terutama penggunaan Bahasa Inggris 

 Komputer atau pemanfaatan IT secara umum 

 Numerik 

 Memimpin (leadership) 

 Mengembangkan pola kerja 

 Bekerjasama dalam tim 

 Lainnya, sebutkan …………………………………………………… 

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

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

 

5. Perlukah diadakan mata kuliah – mata kuliah pilihan baru/ ketrampilan 

/kompetensi tambahan untuk mengantipasi kemajuan di bidang yang 

Bapak/Ibu kelola ? 

 Perlu, sebutkan ………………………………………………………. 

   ……………………………………………………….. 

   ……………………………………………………….. 

   ……………………………………………………….. 

 Tidak perlu 

 

6. Tuliskan saran-saran umum Bapak/Ibu demi perbaikan program studi kami 

yang berkaitan dengan peningkatan kualitas lulusannya. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

7. Berikan saran bagi peningkatan kualitas lulusan Program Studi kami supaya 

lebih dekat dengan kebutuhan/tuntutan dunia kerja (mohon melihat dokumen 

akademik yang kami sertakan). Bapak/Ibu dapat memanfaatkan halaman 

sebalik jika space berikut ini kurang 

Fasilitas/Laboratorium: 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 



Kualitas Dosen: 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

Kurikulum : 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Kualitas Layanan Administrasi: 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



INSTRUMEN MONEV TRACER STUDY IAIN CURUP 

 

BAGIAN I : Kuesioner tentang Data Pribadi 

1 Nama :  

2 Umur :  

3 Jenis Kelamin :  

4 Status Perkawinan :  

5 Alamat Rumah: :  

 Kota :  

 HP :  

 Email :  

6 Alamat Pekerjaan : :  

 Kota :  

 Telp :  



7 Pendidikan Lanjutan   

 Bidang :  

 Strata :  

 Tahun Lulus : .. .. .. .. 

8 Tahun Angkatan : .. .. .. .. 

9 Tanggal Lulus  

(dd-mm-yyyy) 

: .. .. –... .. – .. .. .. .. 

10 Apakah pernah cuti? : □Ya, dengan jumlah …… semester; atau □ tidak 

11 Indeks prestasi Kumulatif : □ Cumlaude, IPK≥ 3.51, dengan masa studi ≤ 4tahun 

   □ Sangat Memuaskan: IPK 3.00-3.50, atau IPK≥ 3.51, dengan masa studi≥ 4tahun 

   □ Memuaskan: IPK 2.75 – ≤ 3.00 

12 Berapa % lulusan IAIN di 

tempat Anda bekerja? 

Mohon disebutkan bila 

saudara mengetahui 

 □ 0 – 20%c 21 – 40 % 

□ 41 – 60 % 

□ 61 – 80 % 

□ 81 – 100 % 



13 Pengalaman Akademik  □ Membantu Penelitian Dosen 

□ Penelitian Mandiri (Lomba Penelitian Ilmiah Mahasiswa) 

□ Publikasi Ilmiah 

□ Lainnya, sebutkan ……………………………………………………………… 

14 Aktivitas Kemahasiswaan  □ Menjadi pengurus Unit Aktivitas Mahasiswa di tingkat IAIN 

□ Menjadi pengurus Unit Aktivitas Mahasiswa di tingkat Jurusan 

□ Menjadi pengurus Organisasi Masyarakat di Luar kampus 

□ Tidak menjadi aktivis 

15 Pendidikan tambahan 

apakah yang pernah 

ditempuh 

 Selama Kuliah             : 

□  Kursus bahasa Inggris 

□  Kursus bahasa asing lain, ………………. 

□  Training kepemimpinan /manajemen 

□  Kursus komputer (sistem informasi) 

□  Training ketrampilan praktis sebidang 

□  Lainnya, sebutkan ………………… 

Setelah Kuliah             : 

□  Kursus bahasa Inggris 

□  Kursus bahasa asing lain, ………… 

□  Training kepemimpinan /manajemen 

□  Kursus komputer (sistem informasi) 

□  Training ketrampilan praktis sebidang 

□  Lainnya, sebutkan ………………… 

   



BAGIAN II:  KUESIONER TENTANG PROSES KARIR 

16 Apakah anda sudah bekerja sebelum lulus?  □  Ya, di lembaga formal dan sesuai dengan bidang yang ditekuni   

□  Ya, di lembaga informal dan sesuai dengan bidang yang ditekuni 

□  Ya, di lembaga formal dan tidak sesuai dengan bidang yang ditekuni 

□  Ya, di lembaga informal dan tidak sesuai dengan bidang yang ditekuni 

□  Tidak 

17 Bagaimana anda mendapatkan pekerjaan anda 

yang pertama setelah lulus IAIN CURUP? 

 □  Wirausaha dengan usaha mandiri 

□  Melalui staf pengajar / dosen pembimbing 

□  Melalui orang tua/keluarga 

□  Melalui hubungan dg perusahaan/pemberi kerja selama masa kuliah 

□  Melalui lamaran pada lowongan pekerjaan 

□  Melalui hubungan pribadi/kontak langsung 

□  Perusahaan yang menawarkan lowongan pekerjaan 

□  Melalui Departemen Tenaga Kerja (sistem alokasi tenaga kerja , dll.) 

□  Lainnya__________________________________________________ 

18 Kapan anda mulai mencari pekerjaan?  □  Sebelum lulus 

□  Setelah lulus 

19 Berapa kali anda memasukkan lamaran 

pekerjaan setelah lulus? 

 __ __  Jumlah lamaran. Jika anda tidak mencari lowongan pekerjaan, mohon 

diisi dengan angka 00 



20 Berapa banyak pekerjaan yang pernah 

ditawarkan kepada anda? 

 __ __   Jumlah lowongan. Jika tidak ada lowongan yang pernah ditawarkan, 

mohon diisi dengan angka 00 

21 Berapa kali anda pernah mengikuti 

ujian/wawancara penerimaan 

pegawai/karyawan? 

 __ __    Jumlah ujian/wawancara. Jika anda tidak pernah mengikuti 

ujian/wawancara mohon diisi dengan  angka 00. 

22 Berapa lama jangka waktu yang anda 

perlukan hingga memperoleh pekerjaan yang 

pertama?  

 __ __   bulan. Jika anda memerlukan waktu kurang dari 15 hari, mohon diisi 

dengan angka 00/  Tidak dapat dijawab karena belum mendapatkan  

pekerjaan. 

23 Berapa Gaji Pertama anda bekerja?  □  Kurang dari Rp.1.000.000,-c  Antara Rp1.000.000,- – Rp. 1.500.000,- 

□  Antara Rp 1.500.000,- – Rp. 3.000.000,- 

□  Antara Rp.3.000.000,- – Rp.5.000.000,- 

□  Diatas  Rp 5.000.000,- 

24 Apa Jenis pekerjaan Anda Saat ini?  □  Sesuai atau □ tidak sesuai dengan bidang kompetensi Program Studi    

     Sebagai: 

□  Usaha Mandiri 

□  PNS: ………………………………….. 

□  BUMN: …………………………………. 

□  Kontraktor 

□  Konsultan 



□  Perusahaan Swasta: ……………………………………… 

□  Lembaga Swadaya Masyarakat ……………………………………… 

□  Berkarir di politik Nayatakan……………………………………… 

□  Lembaga keuangan/perbankan, retailer dll …………………………… 

□  lembaga / Perusahaan Multinasional yatakan…………………………… 

□  Lainnya. Nyatakan………………………………… 

25 Apakah instansi tempat Anda bekerja saat ini 

merupakan pekerjaan pertama Anda ? 

 □  Ya 

□  Tidak 

26 Pernahkah anda pindah pekerjaan/ profesi?  □ Belum pernah, 

□ 1 kali, 

□ 2 kali,  

□ > 2 kali 

27 Apa alasan Anda pindah pekerjaan / profesi ?  □  Perbaikan Gaji 

□  Kesesuaian dengan Bidang ilmu 

□  Manajemen instansi/lembaga/perusahaan 

□  Peluang karir 

□  Lingkungan pekerjaan tidak sesuai 

□  Lainnya, sebutkan ………………………………… 

28 Apa posisi kerja / Jabatan Anda saat ini ?  □  Management trainee                



□  Perencana,                             

□  Konsultan, 

□  Komunikator,   

□  Konselor                  

□  Pelaku Bisnis 

□  Peneliti                                      

□  Pendidik 

□  Tenaga operasional              

□  Pemilik perusahaan 

□  Lainnya……………………………… 

29 Berapa Gaji anda  saat ini diposisi anda 

bekerja? 

 □  Kurang dari Rp.1.000.000, 

□  Antara Rp1.000.000,- – Rp. 1.500.000,- 

□  Antara Rp 1.500.000,- – Rp. 3.000.000,- 

□  Antara Rp.3.000.000,- – Rp.5.000.000,- 

□  Antara  Rp 5.000.000,- – Rp 10.000.000,- 

□  Diatas  Rp 10.000.000,- 

30 Bagaimana status Pekerjaan anda saat ini?  □  Tenaga Tetap 

□  Honorer 

□  Kontrak penuh waktu (full time) 

□  Kontrak paruh waktu (part time) 



□  Lainnya, sebutkan ………………………… 

  

Bagi yang menjalankan kegiatan Usaha Mandiri mohon mengisi hal berikut  

31 Motivasi apa yang mendorong Anda 

membuka usaha mandiri? 

 □  Meneruskan bisnis orang tua 

□  Tidak suka bekerja kepada orang lain 

□  Mencari uang tambahan 

□  Mencari tantangan 

□  Lainnya __________________ (mohon sebutkan) 

32 Jenis usaha apakah yang Anda lakukan saat 

ini? 

 □  Jasa: ……………………………………………………………….. 

□  Dagang (retail/grosir) 

□  Pabrikan (manufacturing) 

□  Keuangan 

□  Produksi 

□  Lainnya __________________ (mohon sebutkan) 

33 Bagaimana status kepemilikan perusahaan 

Anda saat ini? 

 □  Milik sendiric  Kemitraan 

34 Keuntungan usaha per bulan (rata-rata):  □  Kurang dari Rp. 1.000.000c  Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000 

□  Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000 

□  Rp. 5.000.000 – Rp. 7.000.000 



□  Rp. 7.000.000 – Rp. 10.000.000 

□  Lebih dari Rp. 10.000.000 

35. Menurut pendapat Anda, seberapa penting aspek-aspek berikut bagi pengembangan karir / usaha mandiri* anda? 

No   5 4 3 2 1 

1 Kesesuaian bidang studi           

2 Sertifikasi profesi           

3 Indeks Prestasi akademik (transkrip)           

4 Ketrampilan praktis yang diperoleh semasa kuliah           

5 Ketrampilan praktis yang diperoleh diluar bangku kuliah           

6 Reputasi almamater           

7 Kemampuan berbahasa asing           

8 Ketrampilan computer           

9 Rekomendasi orang lain*           

10 Soft skill           

11 Akreditasi Program Studi           

12 Akreditasi Institusi IAIN CURUP           

13 Lainnya, sebutkan ………….           

1 = tidak penting, 5 = sangat penting 

36. Menurut pendapat Anda seberapa besar dukungan komponen berikut dalam proses pencarian pekerjaan ? 

No   5 4 3 2 1 



1 Almamater           

2 Keluarga           

3 Teman           

4 Paguyuban alumni           

5 Lainnya, sebutkan …………….           

1 = Tidak Mendukung, 5= sangat Mendukung 

37. Menurut Anda bekal tambahan yang paling diperlukan untuk mendukung tugas-tugas di instansi tempat bekerja? 

No   5 4 3 2 1 

1 Kemampuan Berbahasa Inggris           

2 Kemampuan bahasa asing lainnya           

3 Kemampuan wirausaha           

4 Penguasaan Teknologi Informasi           

5 Lainnya, sebutkan …………….           

1 = Tidak Penting, 5= sangat Penting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAGIAN III: KUESIONER TENTANG PROSES PEMBELAJARAN DAN KONDISI FASILITAS PERKULIAHAN  

                       YANG MEMPENGARUHI  JENJANG KARIR 

 

 No Komponen Pembelajaran 5 4 3 2 1 

1 Bimbingan/bantuan akademis           

2 Hubungan dengan staff pengajar           

3 Kualitas mengajar dari staff pengajar           

4 Dedikasi dari para staff pengajar           

5 Kurikulum/silabus/satuan acara perkuliahan           

6 Perlengkapan laboratorium           

7 Pengadaan material pengajaran           

8 Fasilitas Perpustakaan           

9 Orientasi praktis dalam pengajaran           

10 Pelatihan di laboratorium           

11 Praktek di lapangan dan Industri           

12 Pelayanan administrasi akademik           

13 Infrastruktur secara umum (ruang kuliah, kantin, dll.)           

14 Suasana perkuliahan           

15 Kegiatan Ko- Kurikuler           

16 Kegiatan Ekstra Kurikuler           

17 Bimbingan/bantuan akademis           

18 Hubungan dengan staff pengajar           

19 Kualitas mengajar dari staff pengajar           

20 Dedikasi dari para staff pengajar           

21 Kurikulum/silabus/satuan acara perkuliahan           

22 Perlengkapan laboratorium           

    1 = Tidak Berpengaruh, 5= sangat Berpengaruh 



Bagian IV. Kuesioner tentang Manfaat Proses Perkuliahan dari Program Studi 

No   5 4 3 2 1 

1 Proses perkuliah masih kurang mendukung profesi           

2 untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai setelah kuliah           

3 untuk memenuhi tugas profesi saat ini           

4 untuk pengembangan profesi di masa depan/karier           

5 untuk pengembangan kepribadian           

6 untuk pengembangan dan kemajuan bidang profesi sebidang           

        1 = Tidak Relevan, 5= sangat Relevan 

Bagian V. Kuesioner tentang Pengembangan Kecakapan Hidup (softskill) 

Berilah nilai kompetensi di bawah ini sesuai dengan kontribusi selama anda ikuti pendidikan di IAIN Curup  

 No Kecakapan Hidup (softskill) 5 4 3 2 1 

1 Kemampuan berpikir kritis           

2 Kemampuan memecahkan masalah           

3 Kemampuan adaptasi teknologi baru           

4 Kemampuan pelaporan dan penulisan efektif           

5 Kemampuan berkomunikasi secara lisan           

6 Kefasihan penggunaan bahasa asing           

7 Kemampuan bekerja secara mandiri           

8 Kemampuan bekerja dalam tim           

9 Kedisiplinan           

10 Etos kerja           

11 Motivasi           

12 Ketahanan kerja           

13 Hubungan social           

1 = sangat rendah; 5 = sangat tinggi 



 


