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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah yang diberikan kepada 

Program Studi Sarjana Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, telah 

menyelesaikan report Tracer Study Unhas Angkatan 2016. 

 

Buku ini terdiri dari 4 Bagian, yakni Bab I membahas mengenai informasi umum. Bab II 

membahas mengenai kedua tentang konsep pelaksanaan yang terdiri dari konsep dasar, tujuan, 

manfaat, metode dan struktur organisasi pelaksana, Pada Bab III, berisi hasil dan analisis yang 

meliputi profil responden, masa peralihan alumni ke dunia kerja, alumni dan pekerjaan, serta 

penilaian alumni terhadap Prodi Teknik Lingkungan. Sementara di bagian keempat berisi 

kesimpulan dan saran terhadap pelaksanaan Tracer Study pada Prodi Teknik Lingkungan 

selanjutnya. 

 

Atas nama ketua Prodi PS-S1-TL menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim 

task force penyusun laporan yang telah bekerja keras mengumpulkan kelengkapan data hingga 

penyusunan dokumen Tracer Sstudy ini rampung. Terima kasih kepada pimpinan Fakultas, Tim 

Tracer Study Unhas, Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF), Lembaga Penjaminan Mutu 

dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas atas arahannya, para alumni dan para 

stakeholder yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan yang konstruktif baik 

dalam pelacakan alumni maupun pengembangan Pendidikan PS-S1-TL.  

  

Ketua Program Studi Sarjana Teknik Lingkungan  

Universitas Hasanuddin 

Dr. Eng. Ir. Muralia Hustim, ST., MT. 
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BAB 1 INFORMASI UMUM 
 

Konsep Dasar Tracer Study 

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan 

sumber daya manusia yang unggul. Fungsi tersebut menuntut perguruan tinggi untuk terus 

meningkatkan kualitas institusi dengan memaksimalkan peran dalam penyelenggaraan 

pendidikan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sesuai dengan visi 

Unhas dan Fakultas Teknik dan prodi Teknik Lingkungan, yakni menjadi Pusat unggulan dalam 

pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis benua maritim 

Indonesia dan Institusi unggulan dalam bidang rekayasa untuk keberlanjutan global dengan 

semangat budaya maritim. Hal ini juga sesuai dengan visi dan misi Prodi Teknik lingkungan 

Universitas Hasanuddin. 

 

Visi Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin:  

“Pusat pendidikan teknik lingkungan unggulan yang berkelanjutan dalam jaringan global 

sains-teknologi berbasis benua maritime.” 

Misi Departemen Teknik Lingkungan Universitas Hasanuddin:  

1. Menyelenggarakan pendidikan teknik lingkungan secara berkelanjutan guna 

menunjang kehidupan masyarakat. 

2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang inovatif dalam peningkatan pengetahuan 

dan teknologi berbasis riset dan sains-teknologi berbasis benua maritim. 

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat secara pro aktif untuk kerjasama 

strategis dengan pemerintah, institusi pendidikan dan dunia industri pada tingkat lokal, 

regional, nasional dan internasional. 

 

Salah satu upaya yang dilakukan Prodi Teknik Lingkungan, Universitas Hasanuddin dalam 

meningkatkan kualitas institusi adalah dengan melaksanakan Tracer Study atau survei alumni. 

Hasil Tracer Study berupa informasi terkait lulusan yang diharapkan mampu mengevaluasi mutu 

pendidikan di perguruan tinggi selama kurun waktu tertentu. Tracer Study ini menyajikan dan 

merangkum banyak informasi tentang alumni dan dunia profesional. Termasuk kecocokan dunia 
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kerja dengan berbagai bidang ilmu yang ada di prodi Teknik Lingkungan Unhas maupun dengan 

berbagai level pendidikan. Dengan pelaksanaan Tracer Study ini, dapat menjadi solusi atas 

kesenjangan kesempatan kerja yang dihadapi para alumni dan upaya mengatasi kesenjangan 

tersebut. Bagi perguruan tinggi, informasi tentang kompetensi yang dibutuhkan para lulusan juga 

sangat penting. Hal tersebut dapat membantu upaya perbaikan kurikulum dan sistem 

pembelajaran yang selama ini diterapkan. 

 

Menurut panduan program bantuan pengembangan layanan Pusat Karier lanjutan/Tracer Study  

yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Dirjen Belmawa Kemenristekdikti), Tracer Study adalah 

studi pelacakan jejak lulusan/ alumni yang dilakukan dua tahun setelah lulus dan bertujuan untuk 

mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia 

kerja, situasi kerja terakhir, keselarasan dan aplikasi kompetensi di dunia kerja. Selain sebagai 

salah satu syarat kelengkapan akreditasi oleh Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi 

(BAN-PT), hasil Tracer Study juga sebagai bahan evaluasi dan acuan mutu pendidikan suatu 

perguruan tinggi. Dapat pula digunakan untuk menerapkan kurikulum atau menentukan desain 

studi di Unhas. 

 

Tujuan Tracer Study 

Secara umum tujuan Tracer Study tercantum dalam website resmi Tracer Study Dirjen Belmawa 

Kemenistekdikti, yaitu: 

1. Outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja 

(termasuk masa tunggu kerja dan proses pencarian kerja pertama), situasi kerja terakhir, 

dan aplikasi kompetensi di dunia kerja.  

2. Output pendidikan, yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan 

kompetensi.  

3. Proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi 

terhadap pemerolehan kompetensi. 

 

Hasil Tracer Study mencakup informasi lulusan Prodi Teknik Lingkungan Unhas, mulai dari saat 

masih menyelesaikan masa pendidikan hingga berstatus sebagai alumni, tepatnya saat 
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pelaksanaan survei. Rinciannya berupa penilaian lulusan terhadap kondisi fasilitas belajar dan 

aspek pembelajaran, aktivitas kuliah, beasiswa yang diperoleh saat masih jadi mahasiswa, 

waktu yang dibutuhkan lulusan untuk mencari pekerjaan, sumber informasi pencarian kerja, 

kompetensi alumni, hingga masa tunggu alumni.  

 

Tracer Study adalah salah satu cara untuk memperoleh umpan balik dari alumni mengenai 

keselarasan hasil pendidikan dan kurikulum yang diterima dengan kompetensi yang dibutuhkan 

dalam dunia usaha dan industri secara nyata. Hasil dari Tracer Study yang akurat dan terstruktur 

dapat menjadi evaluasi bagi perguruan tinggi dalam pengembangan kualitas, kurikulum ajar dan 

sistem pendidikan. Sementara itu, User Survey adalah umpan balik dari perusahaan (user) 

mengenai kepuasan mereka terhadap alumni Unhas. Umpan balik yang diberikan secara jujur 

oleh pengguna lulusan Prodi Teknik Lingkungan Unhas merupakan penilaian penting bagi 

perguruan tinggi agar dapat memetakan kebutuhan user agar lulusan yang dihasilkan memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan tuntutan kerja. Kegiatan User Survey pun dapat mempererat 

hubungan antara Unhas sebagai penyedia sumber daya manusia yang unggul dan user sebagai 

pengguna lulusan. 

 

Manfaat Tracer Study 

Direktorat Alumni dan Penyiapan Karier Unhas sebagai lembaga yang melakukan Tracer Study 

berharap hasil penelusuran alumni dapat memberikan manfaat berupa perbaikan sistem 

pendidikan yang diterapkan oleh perguruan tinggi. Adapun, manfaat lain yang diharapkan yaitu:  

1. Alat untuk mengumpulkan database alumni berdasarkan fakultas, dan tahun masuk.  

2. Membangun jaringan ke alumni Teknik Lingkungan Unhas yang kemudian dapat menjadi 

dasar untuk meningkatkan sinergi baik sesama alumni maupun antara mahasiswa dan 

alumni.  

3. Memetakan relevansi antara Prodi Teknik Lingkungan Unhas dengan dunia kerja. Acuan 

dan evaluasi bagi perguruan tinggi untuk memperbaiki sistem pendidikan yang diterapkan. 

4. Mulai dari sarana prasarana, kinerja dosen, tenaga administrasi, kurikulum yang berlaku, 

desain studi, dan pelayanan perguruan tinggi.  

5. Salah satu syarat pemeringkatan perguruan tinggi secara nasional. 
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BAB 2 KONSEP PELACAKAN LULUSAN 
 

 

 

Tracer Study dilakukan untuk melacak karir awal alumni, serta memperoleh 

umpan balik alumni untuk perbaikan system pembelajaran di Universitas 

Hasanuddin, khususnya Teknik Lingkungan.  

Pelacakan lulusan atau Tracer Study yang dilakukan oleh UPPS adalah studi pelacakan jejak 

lulusan/alumni yang dilakukan dua tahun setelah lulus yang bertujuan untuk mengetahui 

outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, situasi 

kerja terakhir, keselarasan dan aplikasi kompetensi di dunia kerja. Hasil pelacakan lulusan 

digunakan sebagai bahan evaluasi dan acuan mutu pendidikan, penerapan kurikulum, 

penentuan desain studi, dan informasi untuk perbaikan Prodi secara berkelanjutan. 

 

Organisasi 

Organisasi pelaksanaan Pelacakan Lulusan atau Tracer Study oleh UPPS dilakukan dibawah 

kendali Direktorat Alumni dan Penyiapan Karier (DAPK) Universitas Hasanuddin, di mana 

Direktur Alumni dan Penyiapan Karier bertugas sebagai penanggung jawab. Sebagai  instansi 

yang berada di bawah  naungan Bidang Kemahasiswaan  dan Alumni, kegiatan ini 

pun  dilindungi oleh Wakil Rektor Bidang  Kemahasiswaan dan Alumni Universitas 

Hasanuddin. Adapun, Kepala Subdirektorat Penyiapan Karier Unhas bertindak sebagai 
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koordinator pelaksana  membawahi tim teknis berupa  bagian tim teknologi informasi, 

tim  surveyor, tim analisis data, dan tim  kelompok kerja dari setiap fakultas. Tim pokja Fakultas  

melibatkan perwakilan setiap Program Studi termasuk Prodi Teknik Lingkungan. Struktur 

organisasi pelaksanaan Pelacakan lulusan dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
 

Gambar  1 Struktur Organisasi Pelacakan Lulusan Tingkat Universitas 

 

Prodi sarjana Teknik Lingkungan juga melakukan kegiatan pelacakan lulusan atau tracer study 

secara internal di bawah kordinasi Penjaminan Mutu Prodi. Struktur organisasi pelacakan 

lulusan di tingkat Prodi dapat dilihat pada Gambar 2. 

Pelindung 

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni  

Penanggung Jawab 

Direktur Alumni dan Penyiapan Karir  

Koordinator Pelaksana 

Kepala Subdirektorat Penyiapan Karir  

 Tim IT 

 

 Tim Surveyor  Tim Pokja dari 
Setiap Fakultas 

 

Tim Analisa Data 

  

Perwakilan setiap 
Prodi 
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Gambar  2 Struktur Organisasi Pelacakan Lulusan di Tingkat Prodi 

 

Metodologi 

Metodologi pelacakan alumni yang dilakukan bertujuan memberikan gambaran terkait alur yang 

jelas dalam pelaksanaan pelacakan lulusan Prodi S1 Teknik Lingkungan. Alur pelaksanan 

pelacakan lulusan terdiri dari empat tahap yaitu tahap persiapan dan perencanaan, 

pelaksanaan, penutupan kuisioner dan analisis data, dan pelaporan. Alur pelaksanaan 

ditunjukkan pada Gambar 3.  

 

Tahap persiapan meliputi pengumpulan kontak alumni, penyusunan kuesioner yang mengacu 

pada PKTS Dikti, kebutuhan Unhas dan kebutuhan Prodi, serta pembentukan tim kelompok 

kerja pelaksanaan berupa sosialiasi, survei, dan pengumpulan data alumni. Dalam hal ini, tim 

surveyor melakukan sosialisasi pengisian kuesioner melalui promosi website 

(https://tracerstudy.unhas.ac.id), media sosial, dan menelepon langsung para responden seperti 

yang terlihat pada Gambar 4. 

 

Setelah melakukan pengumpulan data, Pokja mengumumkan penutupan pengisian kuesioner. 

Lalu mengolah dan menganalisis data hasil survei. Tahap terakhir yaitu pelaporan. Dalam tahap 

publikasi ini, tim Pokja menulis dan membagikan buku laporan, dan sosialisasi langsung hasil 

pelacakan lulusan. 

 

 

Pengarah 

Ketua Departemen Teknik Lingkungan 

Koordinator Pelaksana 

Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Prodi S1 Teknik Lingkungan 

 

Tim IT 

 

Tim Surveyor 

 

Tim Analisis Data 
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Gambar  3 Metodologi Pelaksanan Pelacakan Lulusan 

 

 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pelacakan lulusan ditempuh beberapa strategi-

strategi seperti yang disajikan pada Gambar 4. Flow chart pelaksanaan pelacakan alumni dapat 

dilihat pada Gambar 5. 

Persiapan dan Perencanaan 

a. Pengumpulan kontak alumni 
b. Penyusunan kuesioner yang mengacu pada PKTS Dikti, kebutuhan Unhas 

dan kebutuhan prodi 
 

Pelaksanaan 

Sosialisasi dan survei melalui website, email blast, sms blast, media social, dan 

telepon 

Penutupan Kuesioner dan Analisis Data 

a. Pengumuman penutupan pengisian kuesioner 
b. Pengolahan data 
c. Analisis Data 

Pelaporan 

a. Penulisan Buku Laporan 
b. Membagikan Buku Laporan 
c. Sosialisasi langsung hasil pelacakan lulusan unhas 
d. Pengolahan data 
e. Analisis Data 
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Gambar  4 Strategi meningkatkan partisipasi jumlah alumni 

 

 
Gambar  5 Flow chart pelaksanaan pelacakan lulusan 

 

Pelaksanaan pelacakan lulusan dilakukan secara berkala setiap tahun. Pada setiap TS, lulusan 

yang dilacak adalah lulusan yang telah lulus pada periode 2 tahun sebelumnya.  
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Gambar  6 Data Pelacakan Lulusan Per Tahun 

 

Pelacakan lulusan Unhas dilakukan dengan metode yang terstruktur dan sesuai dengan format 

yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti dengan mencakup seluruh pertanyaan inti sebanyak 23 

butir pertanyaan dan DAPK Unhas telah mengembangkan menjadi 34 pertanyaan sesuai 

kebutuhan Unhas dan Prodi. Informasi pelacakan lulusan yang dibutuhkan Prodi Teknik 

Lingkungan dapat diperoleh melalui sistem pelacakan alumni Universitas Hasanuddin 

https://tracerstudy.unhas.ac.id/. Butir pertanyaan di antaranya waktu tunggu lulusan 

mendapatkan pekerjaan pertama kali, kesesuaian bidang kerja lulusan, serta tingkat kepuasan 

pengguna yang meliputi etika, keahlian pada bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, 

penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama, dan pengembangan 

diri. Tangkapan layar halaman muka website pelacakan lulusan Universitas Hasanuddin  dapat 

dilihat pada Gambar 7.  
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Gambar 7 Tangkapan layar Website Pelacakan lulusan 

Instrumen 

Pelacakan lulusan Unhas dilakukan dengan metode yang terstruktur dan menggunakan 

instrumen berupa kuisioner yang formatnya sesuai dengan format yang ditetapkan oleh 

Kemenristekdikti dengan mencakup seluruh pertanyaan inti sebanyak 23 butir pertanyaan dan 

DAPK Unhas telah mengembangkan menjadi 34 pertanyaan sesuai kebutuhan Unhas dan 

Prodi. Butir pertanyaan di antaranya yang berhubungan dengan identitas alumni, waktu tunggu 

lulusan mendapatkan pekerjaan pertama kali, proses yang dilakukan alumni untuk mendapatkan 

pekerjaan pertamanya, sumber informasi untuk memperoleh pekerjaan, besarnya gaji yang 

diterima, kesesuaian bidang kerja lulusan, kompetensi alumni, serta tingkat kepuasan pengguna 

yang meliputi etika, keahlian pada bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan 

teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama, dan pengembangan diri. 

Kuisioner tracer study dapat dilihat pada laman https://tracerstudy.unhas.ac.id/. Tahapan 

pengisian tracer study, yaitu 1) Mengakses laman https://tracerstudy.unhas.ac.id/ 2) Mengakses 

laman registrasi dengan klik tombol daftar di sini. 3) Mengisi Data NIM, Nama, Email, dan 

Periode Wisuda. 4) Password yang digunakan untuk login akan terkirim ke email. 5) Login 

https://tracerstudy.unhas.ac.id/
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menggunakan email dan password yang telah diterima. 6) Memutakhirkan profil dan mengisi 

kuesioner. Tangkapan layar tahapan pengisian tracer study dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

Gambar 8 Tangkapan layar tahapan pengisian tracer study 

 

 

Gambar 9 Tangkapan Layar Data Alumni 
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Penilaian 

Penilaian pada bagian ini adalah pengukuran pada setiap instrument yang sudah disebarkan 

dalam bentuk kuisioner pada pelaksanaan Tracer Study untuk alumni dan pengguna lulusan. 

Data hasil dari tracer studi yang telah dianalisis selanjutnya didokumentasikan dalam bentuk 

Laporan Tracer Studi yang kemudian diserahkan kepada program studi masing-masing untuk 

digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai lulusannya. Hasil analisis dari tracer studi akan 

memberikan data pelacakan dan pemetaan keterserapan alumni di dunia kerja, masa tunggu 

alumni dalam mendapatkan pekerjaan pertama, kesesuaian bidang kerja, dan informasi lainnya 

terkait dengan lulusan. 

 

Dari hasil analisis data tracer studi untuk pengguna lulusan akan memberikan data mengenai 

sebaran bidang kerja lulusan dan mutu lulusan yang meliputi kompetensi utama (hard skill) dan 

kompetensi tambahan (soft skill). Prodi dapat mengakses langsung laporan tracer studi dengan 

mengunjungi laman https://tracerstudy.unhas.ac.id/. Prodi dapat juga mengakses langsung 

laporan kuisioner untuk dianalisis sesuai dengan kebutuhan prodi masing-masing. Tangkapan 

layar laporan kuisioner dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

 

Gambar 10 Tangkapan Layar Data Alumni 
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BAB 3 HASIL TRACER STUDY 
 

Profil Lulusan 

Target responden pada Tracer Study Unhas 2019 adalah alumni atau lulusan Unhas tahun 2016. 

Alumni angkatan 2016 dipilih sebagai target responden karena berada pada selang dua tahun 

setelah kelulusan. Keseluruhan jumlah tersebut menjadi target responden Tracer Study 2019. 

Tracer Study ini dilaksanakan pada April hingga Juli 2019. 

 

Berdasarkan data lulusan, terdapat 51 jumlah alumni prodi Teknik Lingkungan Unhas pada 

2016. Jumlah responden yang terlacak adalah 30 alumni (58,82 % dari total jumlah alumni atau 

lulusan yang tercatat).  

 

Berdasarkan sebaran yang terdapat pada 

Gambar 11, bahwa dari 30 alumni yang 

terlacak terdapat 19 orang alumni perempuan 

dan 11 orang alumni laki-laki.  

 

Sementara itu terdapat 21 orang alumni 

(41,18 %) yang tidak terlacak.  

 

- Nomor telepon tidak aktif/ tidak valid 

- Tidak memiliki alamat email yang valid 

- Sejumlah alumni tanpa keterangan. 

 

Selain itu, dari pengalaman surveyor, dianalisis beberapa alasan responden tidak mengisi 

kuesioner atau tidak menjawab seluruh pertanyaan yaitu:  

1. Daftar pertanyaan di kuesioner terlalu banyak  

2. Beberapa pertanyaan dalam kuesioner membingungkan/ tidak dimengerti  

3. Beberapa pertanyaan terkesan sensitif, seperti jumlah penghasilan dan waktu mencari 

pekerjaan 

11 orang 
(36,67)

19 orang
(63,33%)

Laki-laki Perempuan

Gambar  11 Responden Lulusan Terlacak 2016 
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4. Responden tidak memahami pentingnya Tracer Study 

5. Seringkali informasi Tracer Study dianggap hoaks karena nomor yang digunakan dalam 

menghubungi responden bukan atas nama institusi, tetapi nomor ponsel pribadi surveyor. 

 

 

Sumber Dana Selama Kuliah 

Selama proses studi, terdapat aluni yang menerima dana beasiswa. Beasiswa yang diberikan 

dapat berupa beasiswa ADIK, BIDIKMISI, PPA, AFIRMASI, dan beasiswa dari perusahaan 

BUMN/Swasta. 

Dari total 28 alumni 

terlacak terdapat 82% (23 

alumni) yang 

menggunakan biaya 

sendiri, 7 % (2 orang 

alumni) yang 

menggunakan beasiswa 

BIDIKMISI, 7 % ( 2 orang 

alumni) menggunakan 

beasiswa PPA, 4% (1 

orang alumni) 

menggunakan beasiswa 

dari perusahaan/swasta. Dan tidak ada lulusan yang menggunakan beasiswa ADIK dan 

beasiswa AFIRMASi selama masa studi. Sementara terdapat 2 alumni terlacak yang memilih 

tidak mengisi pertanyaan sumber dana selama masa kuliah.  

 

Masa Peralihan Alumni ke Dunia Kerja 

Setelah menyelesaikan studi di Prodi Teknik Lingkungan, Universitas Hasanuddin, alumni 

memiliki banyak pilihan untuk memanfaatkan ilmu yang telah diperoleh. Salah satu jalan yang 

biasa ditempuh adalah bekerja ataupun melanjutkan pendidikan. Dalam memperoleh pekerjaan, 

82%

0%

7%

7%
0%4%

Sumber Dana 
Selama Kuliah

N=28

Biaya
sendiri/keluarga

Beasiswa ADIK

Beasiswa BIDIKMISI

Beasiswa PPA

Beasiswa AFIRMASI

Beasiswa
Perusahaan/Swasta

Gambar  12. Sumber Dana Studi 
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umumnya melalui berbagai tahapan, mulai dari pencarian hingga proses seleksi. Namun, tak 

jarang alumni juga memeroleh pekerjaan tanpa melalui tahap tersebut 

Waktu Pencarian Kerja 

Dari hasil penelitian tracer study 

untuk alumni 2016, diperoleh 

data yang sangat beragam 

terkait waktu pencarian kerja 

alumni. Dari 30 lulusan terlacak, 

terdapat 63% (19 alumni) yang 

mendapatkan pekerjaan kurang 

dari 6 bulan, 37% (11 alumni) 

yang mendapatkan pekerjaan 

antara 6 hingga 18 bulan, dan 

tidak ada lulusan yang mencapai 

waktu tunggu mendapatkan 

pekerjaan hingg diatas 18 bulan.  

 

Jalur Mendapatkan Pekerjaan 

Banyak hal dilakukan alumni Unhas untuk memeroleh pekerjaan pertama setelah lulus. Ada 

yang melamar langsung, menunggu panggilan kerja dan ada juga yang menggunakan relasi. 

Dari hasil riset mengenai jalur yang ditempuh alumni Teknik Lingkungan Unhas 2016 dalam 

memeroleh pekerjaan dapat dilihat pada Gambar 14. 

 

Dari hasil penelitian tracer study, lulusan mencari pekerjaan melalui iklan di majalah, brosur, 

melamar ke perusahaan tanpa mengetahui lowongan yang ada, pergi ke bursa/pameran kerja, 

mencari lewat internet/iklan online/milis, dihubungi oleh pihak perusahaan, menghubungi 

Kemenakertrans, dan lainnya yang dapat dilihat pada Gambar 15. Berdasarkan data, diperoleh 

bahwa lulusan mendapatkan pekerjaan terbanyak adalah dari relasi (misalnya dosen, orang tua, 

saudara, teman, dll). Selain itu, alumni juga memanfaatkan pencarian lowongan kerja melalui 

via online/milis/iklan.  

 

 

63%

37%

WT < 6 bulan 6 ≤ WT ≤ 18 bulan WT > 18 bulan

Gambar  13 Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan 
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Gambar  14 Jalur Mendapatkan Pekerjaan 

 

 

Pekerjaan Alumni  

Salah satu indikator kualitas sistem pendidikan suatu perguruan tinggi adalah terserapnya 

alumni di dunia kerja. Indikator keberhasilan tersebut dapat dihitung dari masa tunggu lulusan 

sebelum akhirnya mendapatkan pekerjaan pertama. 

 

Berdasarkan Gambar 15, Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 27 alumni yang menjawab 

pertanyaan terkait pekerjaa alumni, terdapat 63% (17 alumni) yang bekerja di instansi 

pemerintah temasuk BUMN, 4% (1 alumni yang bekerja di organisasi non profit/lembaga 

swadaya masyarakat. 

0

2

4

6

8

10

12

14

Melalui iklan di
koran/majalah, brosur

Melamar ke perusahaan
tanpa mengetahui lowongan

yang ada

Pergi ke bursa/pameran
kerja

Mencari lewat internet/iklan
online/milis

Dihubungi oleh perusahaan

Menghubungi
Kemenakertrans

Menghubungi agen tenaga
kerja komersial

Memeroleh informasi dari
pusat/kantor pengembangan

karir fakultas/universitas

Menghubungi kantor
kemahasiswaan/hubungan

alumni

Membangun jejaring
(network) sejak masih kuliah

Melalui relasi (misalnya
dosen, orang tua, saudara,

teman, dll)

Membangun bisnis sendiri

Melalui penempatan kerja
atau magang

Bekerja di tempat yang sama
dengan tempat kerja semasa

kuliah
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Adapun alasan alumni yang 

tidak bekerja juga sangat 

beragam (Gambar 16). 

Berdasarkan data alumni 

terlacak, kegiatan yang 

dilakukan setelah dua tahun 

lulus kuliah adalah 37% (11 

orang) menikah, 33% (10 

alumni) memilih melanjutkan 

kuliah ke jenjang pascasarjana, 

17% (5 orang) sibuk dengan 

urusan keluarga, dam 13% (4 

alumni) sedang mencari pekerjaan. Pilihan berkarier bagi para lulusan bukan hanya mencari 

pekerjaan. Dari hasil persentase di atas menunjukkan bahwa sebagian besar yang tidak bekerja 

karena memilih melanjutkan studi.  

 

Dari hasil penelitian, perihal waktu 

mendapatkan pekerjaan pertama 

juga dipengaruhi oleh 

kecenderungan alumni Unhas 

yang tidak langsung mencari kerja 

setelah lulus. Dari penuturan 

responden, ada yang memilih 

pulang ke kampung halaman 

sejenak sebelum memutuskan 

mencari pekerjaan. Sebagian juga 

ada yang memilih melanjutkan 

studi. 

 

 

 

 

Gambar  15 Pekerjaan Alumni 

Gambar  16 Persentase Alasan Alumni Tidak Bekerja 
Setelah Lulus 
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Penghasilan 

Penghasilan menjadi satu bagian yang menarik disimak karena menjadi salah satu 

pertimbangan dalam memilih jenis pekerjaan. Selain itu, besaran gaji yang diterima para lulusan 

juga berkaitan dengan minat dan daya tarik suatu program studi. 

 

Berdasarkan data hasil survei, ratarata penghasilan alumni Teknik Lingkungan Unhas tahun 

2016 adalah sebesar Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000 (54% alumni). Nilai penghasilan tersebut 

belum termasuk bonus yang diperoleh selama bekerja. Dari data juga diperoleh bahwa terdapat 

29% (8 alumni) yang memiliki penghasilan Rp 5.000.000 – Rp 8.000.000, dan 18 % (5 alumni) 

yang memiliki penghasilan Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000. Sementara itu terdapat 2 alumni 

memilih tidak mengisi pertanyaan kuisioner terkait penghasilan. 

 

 

Gambar  17 Penghasilan Alumni 

 

Sedangkan untuk penghasilan lembur yang diperoleh yang didapatkan 26 alumni, rata-rata 

mendapatkan uang lembur sebesar < Rp 1.000.000 yakni sebesar 38% (10 alumni). Menariknya 

terdapat 12% dari 26 alumni (3 alumni) mendapatkan uang lembur > Rp 5.000.000. Sementara 

itu terdapat 4 alumni dari 30 alumni yang memilih tidak mengisi pertanyaan ini. 

18%

54%

29%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1 . 0 0 0 . 0 0 0 - 3 . 0 0 0 . 0 0 0

3 . 0 0 0 . 0 0 1 - 5 . 0 0 0 . 0 0 0

5 . 0 0 0 . 0 0 1 - 8 . 0 0 0 . 0 0 0

>  8 . 0 0 0 . 0 0 0
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Gambar  18. Penghasilan Lembur Alumni 

 

Keselarasan Bidang studi dengan Pekerjaan 

Selain masa tunggu alumni, Tracer Study Teknik Lingkungan Unhas 2016 juga menekankan 

aspek keselarasan bidang studi dengan pekerjaan alumni. Hal ini menjadi penting agar adanya 

keselarasan antara sistem pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.  

 

Dari hasil penelitian bahwa lebih dari ½ lulusan/alumni yang bekerja di bidang yang erat 

kaitannya dengan bidang studi yakni Teknik Lingkungan. Namun terdapat 30 % yang tidak erat 

kaitannya dengan Teknik Lingkungan.  

 

 

 

38%

31%

8%

8%

4%

12%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

< 1 . 0 0 0 . 0 0 0

1 . 0 0 0 . 0 0 0 - 2 . 0 0 0 . 0 0 0

2 . 0 0 0 . 0 0 1 - 3 . 0 0 0 . 0 0 0

3 . 0 0 0 . 0 0 1 - 4 . 0 0 0 . 0 0 0

4 . 0 0 0 . 0 0 1 - 5 . 0 0 0 . 0 0 0

>  5 . 0 0 0 . 0 0 0

60 % Responden 

yang bekerja 

memiliki keterkaitan 

erat-sangat erat 

dengan 

pekerjaannya  

10 % responden 

memiliki keterkaitan 

kurang erat  

30 % Responden 

memiliki pekerjaan 

yang tidak ada 

keterkaitannya 

dengan bidang 

Studi 
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Pada umumnya responden belum menemukan pekerjaan yang tepat sesuai bidang ilmunya. 

Adanya jenjang karier yang baik juga menjadi alasan mengapa alumni mau bekerja di luar 

bidang ilmunya. Tak dapat dipungkiri, jenjang karier yang baik juga menjadi faktor loyalitas 

sesorang dalam bekerja. 

 

Kompetensi Alumni  

Kompetensi alumni Unhas tidak hanya dilihat dari kemampuan akademik atau hard skill saja, 

namun juga dinilai dari soft skill atau keterampilan tambahan. Dalam survei ini, alumni 

memberikan umpan balik terhadap penguasaan kompetensi yang diperoleh selama masa 

perkuliahan. Tabel 1 dan Tabel 2, memberikan antara penguasaan kompetensi, kontribusi 

universitas dalam memeroleh kompetensi yang dirasakan pada saat lulus dan Ketika berada di 

dunia kerja. 

 

Tabel 1 Tingkat Kompetensi Pada Saat Lulus 

Keterangan Sangat 
Rendah 

Rendah Cukup Tinggi Sangat 
Tinggi 

Total 

Pengetahuan di bidang atau disiplin 
ilmu anda 

1 1 13 11 2 28 

Pengetahuan di luar bidang atau 
disiplin ilmu anda 

1 3 14 9 0 27 

Pengetahuan umum 0 2 13 9 2 26 

Bahasa Inggris 1 3 13 7 3 27 

Keterampilan internet 0 0 6 14 7 27 

Keterampilan komputer 0 0 10 12 5 27 

Berpikir kritis 0 1 10 11 4 26 

Keterampilan riset 0 5 14 6 1 26 

Kemampuan belajar 0 2 8 14 3 27 

Kemampuan berkomunikasi 1 2 7 13 4 27 

Bekerja di bawah tekanan 0 1 7 14 5 27 

Manajemen waktu 0 2 7 17 1 27 

Bekerja secara mandiri 0 1 5 14 7 27 

Bekerja dalam tim - bekerjasama 
dengan orang lain 

1 1 5 15 6 28 

Kemampuan dalam memecahkan 
masalah 

0 1 9 13 4 27 

Negosiasi 0 1 9 11 5 26 

Kemampuan analisis 0 2 5 15 4 26 

Toleransi 0 1 6 16 3 26 

Kemampuan adaptasi 1 0 7 14 4 26 

Loyalitas 0 0 5 16 4 25 

Integritas 0 0 5 15 6 26 
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Keterangan Sangat 
Rendah 

Rendah Cukup Tinggi Sangat 
Tinggi 

Total 

Bekerja dengan orang yang 
berbeda budaya - latar belakang 

0 0 5 18 4 27 

Kepemimpinan 1 0 12 11 3 27 

Kemampuan dalam memegang 
tanggung jawab 

1 0 8 12 5 26 

Inisiatif 0 0 10 11 5 26 

Manajemen proyek-program 0 2 12 9 3 26 

Kemampuan untuk 
memresentasikan ide-produk-

laporan 

0 3 14 6 3 26 

Kemampuan dalam menulis 
laporan, memo dan dokumen 

0 0 13 11 3 27 

Kemampuan untuk terus belajar 
sepanjang hayat 

0 2 8 7 8 25 

 

Tabel 2 Tingkat Kompetensi Pada Saat Bekerja 

Keterangan Sangat 
Rendah 

Rendah Cukup Tinggi Sangat 
Tinggi 

Total 

Pengetahuan di bidang atau 
disiplin ilmu anda 

1 2 4 8 11 26 

Pengetahuan di luar bidang atau 
disiplin ilmu anda 

1 0 6 13 6 26 

Pengetahuan umum 0 0 8 12 5 25 

Bahasa Inggris 1 1 6 9 9 26 

Keterampilan internet 0 0 5 11 10 26 

Keterampilan komputer 0 0 6 9 11 26 

Berpikir kritis 0 0 4 11 10 25 

Keterampilan riset 0 2 11 8 4 25 

Kemampuan belajar 0 1 5 14 6 26 

Kemampuan berkomunikasi 0 0 3 11 12 26 

Bekerja di bawah tekanan 0 0 5 12 9 26 

Manajemen waktu 0 0 3 13 10 26 

Bekerja secara mandiri 0 0 6 13 6 25 

Bekerja dalam tim-bekerjasama 
dengan orang lain 

0 0 3 14 9 26 

Kemampuan dalam memecahkan 
masalah 

0 0 4 12 10 26 

Negosiasi 0 0 5 12 8 25 

Kemampuan analisis 0 0 5 10 11 26 

Toleransi 0 0 5 11 9 25 

Kemampuan adaptasi 0 0 4 13 9 26 

Loyalitas 0 0 4 11 10 25 

Integritas 0 0 4 8 13 25 

Bekerja dengan orang yang 
berbebda budaya - latar belakang 

0 1 4 12 9 26 

Kepemimpinan 0 0 2 14 9 25 
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Keterangan Sangat 
Rendah 

Rendah Cukup Tinggi Sangat 
Tinggi 

Total 

Kemampuan dalam memegang 
tanggung jawab 

1 0 3 12 11 27 

Inisiatif 0 0 3 15 8 26 

Manajemen proyek-program 0 0 4 13 8 25 

Kemampuan untuk 
memresentasikan ide-produk-

laporan 

0 0 3 13 9 25 

Kemampuan dalam menulis 
laporan, memo dan dokumen 

0 0 5 14 7 26 

Kemampuan untuk terus belajar 
sepanjang hayat 

0 0 6 12 7 25 

 

 

Dari semua kompetensi yang ada, secara keseluruhan kompetensi alumni Teknik Lingkungan 

Unhas sudah cukup baik dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan, 

khususnya mengenai pengetahuan di luar bidang ilmu, seperti Bahasa Inggris. Agar 

kemampuan lulusan dapat lebih ditingkatkanm maka Pusat Karier Unhas ke depannya lebih 

memusatkan perhatian pada kompetensi Bahasa Inggris lulusan dengan memberikan pelatihan 

soft skill. Namun demikian, dari segi keterampilan riset dan loyalitas, alumni  Teknik Lingkungan 

Unhas sudah melebihi kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan. 

 

Data keterampilan riset alumni Unhas yang cukup bagus mungkin disebabkan oleh kurikulum 

pendidikan yang selama ini diterapkan. Seperti kewajiban meneliti dan penulisan skripsi sebagai 

persyaratan lulus. Selain itu, keterampilan riset alumni bisa terasah melalui proyek-proyek 

penelitian yang menyertakan mahasiswa. Sering kali proyek penelitian dosen menyertakan 

mahasiswa sebagai tim peneliti lapangan maupun di laboratorium. 

 

Selain itu, iklim riset mahasiswa mungkin terbangun dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler 

dalam bidang penalaran ilmiah. Salah satunya Program Kreativitas Mahasiswa, yaitu kegiatan 

yang memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, 

mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan 

kepada masyarakat luas. Unhas adalah salah satu universitas yang aktif mengirim perwakilan 

mahasiswa dalam ajang ini, termasuk prodi Teknik Lingkungan.  
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Kemungkinan lainnya adalah adanya Praktek Kerja Lapangan dan proses pemagangan yang 

diwajibkan di beberapa program studi. Kegiatan ini secara tidak langsung menambah 

pengalaman dan mengasah kemampuan riset mahasiswa. 

 

Penilaian Alumni 

Tak dapat dipungkiri bahwa sering kali terjadi kesenjangan kesempatan kerja yang dihadapi 

para alumni. Salah satunya adalah kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan 

dunia kerja 

 

Adapun penilaian alumni terkait metode pembelajaran yang dilakukan selama studi dapat dilihat 

pada Tabel 3. Selain itu, umpan balik alumni juga memberikan tentang hal-hal yang perlu 

ditingkatkan program studi untuk menghasilkan lulusan yang professional dan akan menjadi 

masukan yang sangat berarti untuk peningkatan kualitas Teknik Lingkungan Unhas ke 

depannya. 

 

Keterangan 
Sangat 
Besar 

Besar Cukup Kurang 
Tidak 
Sama 
Sekali 

Total 
Alumni 

yang 
Menilai 

Perkuliahan 5 18 5 1 0 29 

Demonstrasi 0 6 18 3 0 27 

Pratisipasi dalam 
proyek riset 

5 5 8 9 0 27 

Magang 5 11 8 3 0 27 

Praktikum 4 13 10 0 0 27 

Kerja Lapangan 5 15 8 0 0 28 

Diskusi 6 14 6 1 0 27 
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Penilaian User/Pengguna 

 

Hasil dari tracer studi terhadap alumni menunjukkan bahwa rata-rata alumni S1 Teknik 

Lingkungan Unhas bekerja sesuai bidangnya dengan waktu tunggu untuk mendapatkan 

pekerjaan pertamanya rata-rata kurang dari 6 bulan. Untuk mutu lulusan yang diperoleh dari 

hasil penilaian pengguna lulusan menunjukkan bahwa kemampuan yang dimiliki lulusan S1 

Teknik Lingkungan rata-rata dinilai baik oleh pengguna lulusan. 

  

 

 

Responden pengguna lulusan pada umumnya berasal dari bidang pemerintahan, seperti 

Kementerian PUPR, Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah (BPPW), Dinas Lingkungan 

Hidup, Pemerintah Daerah. Selain itu, juga terdapat pengguna lulusan yang berasal dari non 

pemerintahan, seperti perusahaan BUMN dan perusahaan swasta. 

 

Hasil pengukuran kepuasan pengguna lulusan berdasarkan aspek-aspek: 1) etika, 2) keahlian 

pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3) kemampuan berbahasa asing, 4) penggunaan 

teknologi informasi, 5) kemampuan berkomunikasi, 6) kerjasama dan 7) pengembangan diri, 

dengan mengambil data dari hasil studi pelacakan lulusan dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut. 

Gambar 3.6 memberikan antara penguasaan kompetensi, kontribusi universitas dalam 

memeroleh kompetensi yang dirasakan di dunia kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

26 Responden 

Pengguna Lulusan  

29 Alumni yang dinilai 

oleh pengguna 
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Tabel 3 Tingkat Kepuasan Pengguna 

No Jenis Kemampuan 
Tingkat Kepuasan Pengguna (%) 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

1 2 3 4 5 6 

1 Etika 46,40% 51,20% 2,40% 0,00% 

2 

Keahlian pada bidang ilmu 

(kompetensi utama) 
40,50% 52,20% 8,30% 0,00% 

3 

Kemampuan berbahasa 

asing 56,00% 40,50% 3,60% 0,00% 

4 

Penggunaan teknologi 

informasi 46,40% 30,90% 14,30% 0,00% 

5 

Kemampuan 

berkomunikasi 58,30% 40,50% 1,20% 0,00% 

6 Kerjasama 60,70% 38,10% 1,20% 0,00% 

7 Pengembangan diri 61,90% 36,90% 1,20% 0,00% 

Rataan 52,89 41,47 4,60 0,00 

 

 

 

Gambar  19 Gambaran Persentase Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Lulusan 
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BAB 4 KESIMPULAN 
 

Berdasarkan data lulusan yang dimulai pada tahun akademik 2016, response rate yang diterima 

58.82 % dari total lulusan atau 30 orang yang mengisi tracer study dari 51orang jumlah lulusan. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 21 orang lulusan yang belum mengisi kuisioner 

dikarenakan beberapa hal, yaitu 

- Nomor telepon tidak aktif/ tidak valid 

- Tidak memiliki alamat email yang valid 

- Sejumlah alumni tanpa keterangan. 

Hasil penilaian penelusuran lulusan dan penilaian pengguna lulusan  digunakan sebagai dasar 

untuk mengukur tingkat ketercapaian pembelajaran dan digunakan pengembangan kurikulum. 

Selain itu, prodi juga menyarankan tindakan yang sesuai yang mungkin diperlukan untuk tetap 

konsisten sesuai dengan visi dan misi Teknik Lingkungan. Temuan dan rencana tindakan 

dirapatkan dengan advisory board sehingga prodi mendapatkan masukan dan saran. Hasil 

evaluasi terlampir dalam lembar refleksi setiap mata kuliah dan juga  terlampir dalam dokumen 

rapat capaian pembelajaran setiap semester dan di akhir tahun ajaran 

Dalam pelaksanaan Tracer Study ke depannya, ada beberapa saran, yaitu: 

1. Menyusun sistem informasi database alumni Unhas untuk lebih memudahkan mendapat 

data responden.  

2. Meningkatkan respon rate sampai 100% dengan melibatkan surveyor ditingkat program 

studi.  

3. Memperbaiki sistem/model pertanyaan kuesioner sehingga pertanyaan dapat terjawab 

secara keseluruhan 

 

 


