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KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, pengukuran kuesioner
survei alumni di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang telah dapat diselesaikan dan dilaporkan. Kami
mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu
dalam pelaksanaan kegiatan ini, dari mulai awal pelaksanaan sampai akhir
pelaksanaan kegiatan sehingga dapat tersusun dalam bentuk laporan hasil survei
alumni untuk periode lulusan 2016. Ucapan terima kasih ini kami apresiasikan
setinggi-tingginya kepada pimpinan fakultas, Dosen dan Mahasiswa yang telah
membantu untuk menyebarkan kuesioner, serta para responden yang telah berkenan
menyempatkan waktunya untuk mengisi instrument survei alumni. Pelaksanaan dan
penyajian hasil pengukuran ini tentunya masih ada kekurangan, oleh karenanya
kami sangat berharap banyak masukan dari segenap civitas akademika sebagai
umpan balik untuk dijadikan perbaikan dalam pelaksanaan pengukuran dan evaluasi
periode yang akan datang.

Malang, Desember 2018

Tim Penjaminan Mutu

Tabel 1. Daftar Lulusan/Alumni tahun 2016 yang mengisi kuisoner tracer studi
No

Nama

Tahun Masuk

1

Syarafina Putri

2012

2

Muhammad Faizal

2012

3

Anik Matul Fauziah

2012

4

Imaniah Bazlina Wardani

2012

5

Ainiyatul Fikriyah

2011

6

Andi Jaya Pratama

2012

7

Vikki Ainuzzakki

2012

8

Nadia Anisah Tahani

2012

9

Hizbiyah Rizanti Arifah

2012

10

Faizatul Izza

2012

11

Hamdan Yuwafi

2011

12

Fitria Nurul Mutmainah

2011

13

Albert Ulul Albab

2011

14

Arsinta Sulistyorini

2011

15

Rizkia Rodhia Rohima

2011

16

Agus Junaidi

2011

17

Maulidiah

2011

18

Idris Hermawan

2011

19

Kunti Mardiyatal Firdausi

2011

20

Fatimah El Tseniya

2011

21

Romi Abrori

2011

22

Achmad Yogi Pambudi

2011

23

Emy Suryati

2011

24

Karina Dusthuri Alviani

2011

25

Syaiful Rijal Permana

2011

26

Nurul Fazriyanti

2011

27

Yudrik Lathif

2011

28

Rudin Wijiono

2011

29

Furqon Al Muzakki

2011

30

Riza Nurhermi Ningtyas

2011

31

Muhammad Nur Hasan

2011

32

Ahmad Ghazali

2012

33

Agustin Maulina Arianti

2011

34

Ali Abdurochman

2011

35

Khusnul Khotimah

2011

I. PENDAHULUAN
1. TUJUAN
Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan
aktivitas mahasiswa lulusan (alumni) Prodi S1 Biologi setelah menyelesaikan
studinya. Selain itu, survei ini juga dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dalam
proses pembelajaran Prodi S1 Biologi serta juga digunakan sebagai bahan penetapan
kebijakan yang perlu diambil, dan sebagai umpan balik dalam perbaikan proses
pembelajaran.
2. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup survei alumni meliputi data pribadi alumni serta aktivitas
alumni setelah menyelesaikan studinya. Aktivitas alumni setelah menyelesaikan
studinya meliputi pekerjaan atau melanjutkan studi ke jenjang akademik yang lebih
tinggi. Riwayat pekerjaan juga menjadi salah satu komponen yang ditanyakan,
termasuk juga riwayat dalam melakukan aktivitas wirausaha. Selain itu, kesesuaian
kurikulum serta keterlibatan alumni dalam perbaikan kurikulum juga menjadi
komponen berikutnya dalam survei.
3. PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI
Pelaksanaan survei alumni dilaksanakan melalui tahapan perencanaan,
persiapan, pelaksanaan pengolahan dan penyajian hasil survei yang dilakukan
dengan cara pengisian oleh mahasiswa lulusan (alumni) yang lulus pada rentan
tahun 2016. Survei dilakukan secara acak kepada 120 responden (alumni) pada
bulan Agustus 2017 sampai dengan Juli 2018. Pelaksanaan survei alumni mencakup
langkah-langkah sebagai berikut:
a. Menyusun instrumen kuesioner,
b. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel,
c. Menentukan responden,
d. Membagikan kuesioner,
e. Mengolah hasil data kuesioner, dan
f. Menyajikan dan melaporkan hasil data.

4. INSTRUMENT PENGUKURAN DAN NILAI SKORING
Nilai pernyataan dalam instrumen kuesioner ini terdiri atas pernyataan
dalamskala 1 – 5. Nilai skala 1 adalah nilai terendah dalam rentang nilai kepuasaan
yang ada, artinya responden tidak baik terhadap pernyataan di kuesioner.
Sedangkan nilai tertinggi adalah 5 artinya responden sangat baik terhadap
pelayanan yang diberikan. Instrumen kuesioner alumni dapat dilihat pada link
https://forms.gle/gTu3DYkWij1rCWss8.

II. EVALUASI KINERJA MAHASISWA LULUSAN (ALUMNI)
1. RESPONDEN SURVEI
Survei terhadap mahasiswa lulusan (alumni) merupakan survei yang rutin
diselenggarakan oleh Tim Unit Penjaminan Mutu (UPM) Prodi S1 Biologi setiap
tahun akademik. Survei ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kualitas proses
pembelajaran yang telah dilakukan oleh Prodi S1 Biologi serta mengevaluasi
berbagai upaya yang secara terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan kualitas
proses pembelajaran tersebut. Hasil survei berhasil menghimpun 29,17 % dari 120
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lulusan/alumni yang lulus di 2016 (Gambar 1).
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Gambar 1. Prosentase Responden Mahasiswa Lulusan/Alumni tahun 2016
Jumlah total responden yang berasal dari mahasiswa lulusan/alumni yang
lulus pada tahun 2016 sejumlah 35 orang. Hasil survei ini sangat penting mengingat
digunakan sebagai bahan evaluasi untuk proses perbaikan kurikulum Prodi S1
Biologi.
Survei mahasiswa lulusan (alumni) dilaksanakan rutin setiap tahun. Dalam
hal ini, umumnya survei dibagikan pada kesempatan temu alumni yang
diselenggarakan oleh himpunan mahasiswa jurusan yang bekerja sama dengan
prodi. Penyebaran kuesioner menggunakan online form dan pengumpulan hasil
survei dilakukan oleh gugus UPM Prodi S1 Biologi.

2. HASIL SURVEI WAKTU TUNGGU LULUSAN (ALUMNI)
Pertanyaan survei yang pertama adalah berapa bulan masa tunggu
lulusan/alumni dalam memperoleh pekerjaan. Dari 35 alumni yang mengisi hasil
survei, 31 alumni diantaranya mengisi pertanyaan tentang berapa bulan masa
tunggu dalam memperoleh pekerjaan, sementara 4 alumni yang lainnya tidak
mengisi karena melanjutnya studi ke jenjang pendidikan magister (S2).
Berdasarkan hasil survei yang mengisi masa tunggu dalam memperoleh pekerjaan
(31 alumni) tersebut menunjukkan 80,65 % (25 alumni) memiliki masa tunggu
kurang dari 6 bulan; 19,35 % (6 alumni) masa tunggu antara 6 sampai 18 bulan;
serta 0 % memiliki masa tunggu lebih dari 18 bulan. Hasil survei disajikan pada
Gambar 2. Sementara itu, untuk 4 lulusan/alumni yang melanjutkan studi ke jenjang
pendidikan magister diantaranya memilih beberapa perguruan tinggi yang lain
seperti Universitas Negeri Malang, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya
dan Institut Pertanian Bogor.
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Gambar 2. Waktu Tunggu Kerja Lulusan/Alumni tahun 2016

3. HASIL SURVEI KESESUAIAN BIDANG KERJA LULUSAN/ALUMNI
Pertanyaan berikutnya adalah kesesuaian bidang kerja lulusan/alumni
dengan bidang keilmuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Prodi S1
Biologi. Hasil survei tersebut menunjukkan 80,65 % lulusan memiliki kesesuaian

bidang kerja yang tinggi; 3,23 % kesesuaian bidang kerja yang sedang serta 16,13 %
kesesuaian bidang kerja yang rendah. Hasil survei disajikan pada Gambar 3.
Kategori kesesuaian bidang kerja yang tinggi diperoleh berdasarkan bidang
pekerjaan alumni dengan profil lulusan Prodi S1 Biologi, diantaranya:
1. Lembaga Pendidikan, misalnya Guru, Dosen, Laboran
2. Lembaga Penelitian, misalnya Peneliti, Staf Peneliti
3. Bioprenuer
4. Industri, misalnya Quality Control produk makanan atau minuman
5. LSM, misalnya Aktifis Lingkungan atau Pembina Kesehatan Masyarakat
Sementara itu, untuk bidang kerja alumni tergolong sedang adalah ketika alumni
masih bekerja dalam bidang-bidang sebagaimana profil lulusan tetapi tidak atau
bukan di bidang biologi, misalnya lulusan/alumni bekerja sebagai marketing (divisi
penjualan) di industri tertentu. Sedangkan untuk bidang kerja alumni yang tergolong
rendah adalah ketika alumni bekerja di luar atau tidak sesuai dengan profil lulusan
Prodi S1 Biologi.

Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan
(Alumni)
16.13 %

3.23 %

80.65 %

Rendah

Sedang

Tinggi

Gambar 3. Kesesuian Bidang Kerja Lulusan (Alumni) tahun 2016

Selanjutnya, UPM Prodi S1 Biologi juga melakukan penelurusan secara
lebih detail terkait hasil kuisoner kesesuaian bidang kerja lulusan/alumni tahun
2016 tersebut. Berdasarkan hasil kuisoner tersebut menunjukkan bahwa sebagian
besar lulusan/alumni Prodi S1 Biologi yang lulus tahun 2016 bekerja di bidang
pendidikan, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 4.

Gambar 4. Bidang Pekerjaan Lulusan (Alumni) tahun 2016

Berdasarkan hasil kuisoner tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar
lulusan (alumni) Prodi S1 Biologi tahun 2016 memiliki bidang pekerjaan yang telah
sesuai dengan Profil Lulusan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian
pembelajaran yang telah diberikan selama masa studi dapat dipraktikkan secara
langsung dalam bidang pekerjaan lulusan (alumni) tersebut. Selain itu, kondisi ini
juga menunjukkan bahwa kinerja Prodi S1 Biologi dalam melakukan proses
pembelajaran juga sudah tergolong sangat baik.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. KESIMPULAN
Kualitas mahasiswa lulusan (alumni) Prodi S1 Biologi tahun 2016 terbilang
sangat baik. Kondisi ini ditunjukkan melalui masa tunggu lulusan (alumni) untuk
memperoleh pekerjaan yang cukup singkat, yaitu sebagian besar kurang 6 bulan.
Bidang pekerjaan lulusan (alumni) yang juga tergolong tinggi telah sesuai dengan
bidang keilmuan yang diperoleh selama masa studi di Prodi S1 Biologi. Ikatan
alumni yang terjalin dengan baik, salah satunya dengan himpunan mahasiswa prodi.
Sehingga memberikan informasi terkait lowongan pekerjaan yang sesuai dengan
profil lulusan yang diharapkan oleh Prodi S1 Biologi. Selain itu, sangat diperlukan
upaya yang harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka terus
meningkatkan dan semakin mempersingkat masa tunggu lulusan (alumni).
2. REKOMENDASI
Berdasarkan hasil survei kinerja mahasiswa lulusan (alumni), rekomendasi
yang dapat diberikan terkait dengan proses pembelajaran di Prodi S1 Biologi adalah
sebagai berikut:
1. Melakukan kegiatan temu alumni secara rutin, minimal sekali dalam setahun.
2. Meningkatkan kegiatan internal Prodi, pertemuan ilmiah untuk penelitian di
universitas lain, kegiatan internasionalisasi, atau konferensi dan kegiatan
mengenai urban studi.

