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Kata Pengantar 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas terselesaikannya 
kegiatan Tracer Study Program Studi Magister Psikologi Profesi Universitas Padjadjaran tahun 2020.  Kegiatan 
Tracer Study ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang bertujuan mengumpulkan informasi mengenai transisi 
lulusan program studi ke dunia kerja. Hasil yang diperoleh melalui kegiatan ini menjadi dasar bagi pengelola 
program studi di dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kurikulum sesuai dengan visi dan misi 
program studi.  

Pada tahun 2020, Program Studi Magister Psikologi Profesi Fakultas Psikologi Unpad melaksanakan 
kegiatan Tracer Study dengan menargetkan seluruh populasi lulusan Program Studi Magister Psikologi Profesi 
atau lulusan Program Studi Magister Psikologi Profesi Fakultas Psikologi Unpad yang tercatat hingga tahun 2017. 
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, laporan Tracer Study 2020 disusun sebagai sumber informasi 
bagi seluruh pemangku kepentingan Program Studi Magister Psikologi Profesi Fakultas Psikologi Unpad, baik 
internal maupun eksternal. Melalui laporan ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui 
penyerapan, proses, dan posisi lulusan Program Studi Magister Psikologi Profesi Fakultas Psikologi Unpad di 
dunia kerja serta penilaian lulusan di dalam pencapaian kompetensi yang dirumuskan sebagai capaian 
pembelajaran.  

Kami berharap laporan Tracer Study 2020 ini memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya sebagai 
umpan balik dan peningkatan mutu penyelenggaraan kurikulum Program Studi Magister Psikologi Profesi 
Fakultas Psikologi Unpad 

 

Ketua Program Studi Sarjana Psikologi 
Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran 

 
 
 

Dr. Ahmad Gimmy Prathama, M.Si, Psikolog. 
NIP. 196208281989031001 
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1 Pendahuluan 

 

Tracer study merupakan suatu studi pelacakan jejak lulusan (alumni) yang dilakukan dua tahun setelah lulus 
dan bertujuan untuk mengetahui capaian pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia 
kerja, situasi kerja terakhir, keselarasan dan aplikasi kompetensi di dunia kerja.  

Kegiatan Tracer Study 2020 ini dilaksanakan sesuai dengan panduan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 
Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Dirjen Belmawa Kemenristekdikti) tahun 
2016. Berdasarkan panduan, kegiatan ini dilaksanakan setelah dua tahun waktu lulus dengan menargetkan 
seluruh populasi lulusan tahun 2017.    

Tracer Study 2020 yang dilaksanakan oleh Program Studi Magister Psikologi Profesi Fakultas Psikologi Unpad 
memiliki tujuan sebagai berikut. 
1. Memeroleh data mengenai transisi lulusan tahun 2017 dari dunia pendidikan di Program Studi Magister 

Psikologi Profesi Fakultas Psikologi Unpad ke dunia kerja. 
2. Memeroleh data keadaan alumni Program Studi Magister Psikologi Profesi  Fakultas Psikologi Unpad tahun 

2017 saat ini. 
3. Memeroleh data evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi Program Studi Magister Psikologi Profesi  

Fakultas Psikologi Unpad terhadap pencapaian kompetensi Magister Psikologi Profesi lulusan tahun 2017. 
4. Memeroleh data mengenai penilaian diri lulusan tahun 2017 terhadap penguasaan kompetensi psikologi 

sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh Program Studi Magister Psikologi Profesi  Fakultas Psikologi 
Unpad  

Adapun beberapa manfaaat kegiatan tracer study ini adalah sebagai berikut. 

1. Menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan evaluasi Program Studi Magister Psikologi 
Profesi Fakultas Psikologi Unpad. Evaluasi tersebut berguna untuk meningkatkan mutu program studi 
khususnya terkait dengan relevansi kurikulum dan proses penyelenggaraannya dengan kebutuhan di dunia 
kerja.  

2. Menyediakan informasi bagi seluruh pemangku kepentingan mengenai tingkat keberhasilan 
penyelenggaraan kurikulum oleh Program Studi Magister Psikologi Profesi  Fakultas Psikologi Unpad. 

3. Memenuhi salah satu persyaratan penjaminan mutu eksternal program studi (akreditasi) oleh Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 

4. Menyediakan basis data alumni yang diperlukan bagi Program Studi Magister Psikologi Profesi Fakultas 
Psikologi Unpad untuk membangun jejaring alumni dan meningkatkan kerjasama dengan alumni. 
 
 

2 Metode 

 

2.1 Organisasi	Pelaksana	

Kegiatan Tracer Study 2020 ini dilaksanakan oleh Program Studi Magister Psikologi Profesi Fakultas 
Psikologi Unpad berkoordinasi dengan Manajer Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas 
Psikologi Unpad. Dalam penyelenggaraannya, kegiatan ini didukung pula oleh Tim Adhoc Penjaminan Mutu 
dan Tim Pelaksana Kegiatan Tracer Study. 
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2.2 Tahapan	Tracer	Study		

Kegiatan tracer study dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan 
pelaporan dengan detail penjelasan sebagai berikut :  

 
  

 

2.3 Populasi	Tracer	Study	

Peserta Tracer Study 2020 ini adalah seluruh alumni Program Studi Magister Psikologi Profesi Fakultas 
Psikologi Unpad yang lulus pada tahun 2017. Berdasarkan data lulusan pada tahun tersebut, jumlah populasi 
Tracer Study 2020 Program Studi Magister Psikologi Profesi adalah sebanyak 36 orang. 

 

2.4 Pengembangan	Kuesioner		

Pengembangan kuesioner Tracer Study 2020 dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut.  

1. Penelaahan kuesioner tracer study sesuai panduan Ditjen Belmawa Kemenristekdikti 2016. 
Pada tahapan ini, penelaahan dilakukan untuk memahami spesifikasi kuesioner dan butir-butir 
pertanyaan minimal yang wajib diikutsertakan dalam kegiatan tracer study. 

2. Menyusun butir-butir pertanyaan berdasarkan kebutuhan Program Studi Magister Psikologi 
Profesi Fakultas Psikologi Unpad. Pada tahapan ini, beberapa butir pertanyaan ditambahkan 
ke dalam kuesioner sesuai dengan kebutuhan program studi meliputi beberapa pertanyaan 
tambahan mengenai keadaan alumni saat ini, informasi mengenai pekerjaan dan juga 
menambahkan kompetensi spesifik sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan di Program 
Studi Magister Psikologi Profesi. 

3. Psikologi Fakultas Psikologi Unpad. 
4. Menyusun rancangan kuesioner. Berdasarkan butir pertanyaan wajib pada kuesioner tracer 

study Ditjen Belmawa Kemenristekdikit dan butir-butir pertanyaan khusus sesuai dengan 
kebutuhan progam studi maka disusunlah draft kuesioner tracer study Program Studi Magister 
Psikologi Profesi  Fakultas Psikologi Unpad. 

Persiapan

Penyusunan data populasi
Penyusunan isi kuesioner
Penyusunan kuesioner 
daring
Penyusunan script kontak 
telepon

Pelaksanaan

Kontak dan wawancara 
lulusan melalui jalur SMS, 
Whatsapp dan telepon
Pengisian kuesioner Tracer 
Study secara daring

Pelaporan

Pembersihan data
Pengolahan data
Penyajian grafik
Penulisan laporan
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5. Melakukan penelaahan akhir kuesioner. Pada tahapan ini dilakukan penelaahan mengenai 
kelengkapan isi, konsistensi alur pertanyaan, dan kesesuaian bahasa. Pada tahapan ini 
dilakukan juga pengkodean butir pertanyaan untuk memastikan konsistensi alur penyajian 
kuesioner. 

6. Menyusun format kuesioner dalam bentuk daring. Pada tahapan ini dilakukan penyusunan 
kuesioner daring dalam bentuk google form. Alur kuesioner disusun sesuai dengan kode butir 
pertanyaan yang telah ditentukan pada tahapan sebelumnya. Pada tahapan ini dipastikan 
bahwa alur kuesioner daring telah sesuai dengan keurutan penyajian butir pertanyaan. 

7. Melakukan uji coba kuesioner daring. Tahapan uji coba dilakukan secara internal oleh tim 
untuk memastikan bahwa setiap butir pertanyaan kuesioner dapat disajikan sesuai dengan 
alur kuesioner yang dirancang.  

8. Finalisasi kuesioner tracer study. Pada tahapan akhir ini dilakukan penambahan bagian prolog 
dan instruksi pengisian kuesioner tracer study. Format kuesioner daring dalam bentuk google 
form disiapkan dalam bentuk tautan yang dapat diisi oleh alumni melalui jaringan internet. 

 

2.5 Jenis	Data	

Jenis data yang dikumpulkan melalui kuesioner tracer study ini terbagi ke dalam dua jenis sebagai berikut.  

1. Numeric. Data jenis ini berupa angka 0-9 dengan jumlah digit yang berbeda-beda sesuai 
dengan jenis pertanyaan. Contoh data dengan jenis numeric adalah mulai mencari pekerjaan 
(dalam bulan) dan penilaian diri atas penguasaan kompetensi. 

2. String. Jenis data ini merupakan data berbentuk huruf. Beberapa pertanyaan yang 
mengharuskan responden mengisikan informasi berbentuk kata, frase atau kalimat disimpan 
dalam bentuk string. Bentuk pertanyaan dengan jenis data ini misalnya isian untuk nama, 
nama instansi, pilihan lainnya, dsb. 
 

2.6 Pengumpulan	Data	

Pengumpulan data Tracer Study 2020 ini dilakukan melalui dua tahapan: 

1. Kontak dan wawancara lulusan untuk mengenalkan kegiatan tracer study serta 
menanyakan kesediaan lulusan untuk berpartisipasi.  
a. Kontak dilakukan dengan menyesuaikan pada jenjang lulusan.  

● S2 Profesi -> SMS/Whatsapp (Apabila kontak yang dimiliki tersambung dengan 
Whatsapp, maka utamakan untuk menghubungi melalui Whatsapp terlebih dahulu) 

b. Jika tidak dibalas selama 3 hari kerja, maka kontak lagi melalui SMS/Whatsapp/surel 
sesuai script 

c. Jika tidak dibalas selama 5 hari kerja sejak kontak pertama, maka lakukan pencarian 
kontak dengan alternatif lain seperti melalui teman lulusan dan media sosial LinkedIn. 

d. Jika tidak dibalas selama 7 hari kerja sejak kontak pertama, maka lakukan kontak melalui 
telepon 
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------SCRIPT SMS/WHATSAPP/SUREL-------------------------------------------------------------------- 

“Selamat (pagi/siang/sore), (Kak/Mas/Mbak) (nama lengkap alumni). Saya (nama 
interviewer), tim tracer study Fakultas Psikologi Unpad. Sebelumnya mohon maaf jika 
saya mengganggu aktivitas (Kak/Mas/Mbak). Dalam rangka penelusuran data alumni 
untuk keperluan peningkatan, perbaikan, dan perencanaan kurikulum program studi, 
Fakultas Psikologi Unpad melakukan tracer study kepada alumni yang telah lulus selama 
2 tahun. Tracer study ini dilakukan dengan pengisian kuesioner secara daring selama 
kurang lebih 20 menit. Apakah (Kak/Mas/Mbak) bersedia berpartisipasi? Terima kasih 
atas waktu dan kerjasamanya.” 

 

-----Jika dibalas dan bersedia alumni S1 melalui SMS/Whatsapp 

“Baik, (Kak/Mas/Mbak). Berikut ini saya kirimkan kuesioner tracer study Fakultas Psikologi 
Unpad. Mohon diisi dengan sebenar-benarnya. Terima kasih (Kak/Mas/Mbak)” 

 

-----Jika dibalas dan bersedia alumni S2 Sains, S2 Profesi, S3 

“Jika (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni) bersedia, saya akan mengirimkan kuesionernya. 
(Kak/Mas/Mbak) (nama alumni) ingin saya kirimkan melalui Whatsapp atau surel ya kak?” 

 

-----Jika lewat surel 

“Boleh saya minta alamat surel (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni) yang aktif saat ini? Terima 
kasih (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni).” 

 

-----Jika sudah dikirim 

“Tautan kuesionernya sudah saya kirim melalui surel ya, (Kak/Mas/Mbak) (nama 
alumni). Silakan diisi, Terima kasih (Kak/Mas/Mbak).” 

-----------Di surel: 

Subject: Kuesioner Tracer Study 

"Selamat (pagi/siang/sore) (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni). Berikut ini saya kirimkan 
kuesioner tracer study Fakultas Psikologi Unpad. Mohon diisi dengan sebenar-benarnya. 
Terima kasih (Kak/Mas/Mbak)" 

http://bit.ly/tracerstudy2020 

“Kuesioner sudah saya kirim ke alamat surel (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni). Mohon 
kuesionernya diisi oleh (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni) dengan sebenar-benarnya. Jika 
sudah selesai, tolong konfirmasi kembali kepada saya. Terima kasih (Kak/Mas/Mbak) 
(nama alumni).” 
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-----Jika dibalas dan TIDAK bersedia 

“Jika (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni) tidak bersedia, bolehkah saya menanyakan 
beberapa pertanyaan melalui pesan singkat ini? 

 

----------Jika bersedia 

Apakah (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni) saat ini bekerja? Jika tidak, apakah  
(Kak/Mas/Mbak) (nama alumni) sebelumnya pernah bekerja?  

“Di mana  (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni) saat ini bekerja? Apa nama 
perusahaan/instansinya? 

“Di sana (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni) menjabat sebagai apa? 

“Sejak kapan (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni) bekerja di sana?.  

“Apakah ini pekerjaan pertama? Jika bukan, apa pekerjaan pertama (Kakak/Mas/Mbak)? 

“Di sana (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni) menjabat sebagai apa? 

“Berapa lama waktu yang (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni) habiskan untuk memperoleh 
pekerjaan pertama sejak kelulusan/sebelum lulus (dalam bulan)?” 

 

----------Jika tidak bersedia 

Baiklah, terima kasih (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni). Maaf telah mengganggu waktunya. 
Semoga harinya menyenangkan!  

 

-----Jika tidak dibalas selama 3 hari kerja, kontak alumni kembali dengan tujuan untuk 
mengisi formulir 

”Selamat (pagi/siang/sore), (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni). Sebelumnya mohon maaf 
jika saya mengganggu waktunya lagi. Untuk keperluan Tracer Study yang telah saya 
sampaikan pada pesan singkat sebelumnya, apakah (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni) 
bersedia mengisi formulir tracer study secara daring? Jika bersedia, saya akan kirimkan 
tautannya. Terima kasih (Kak/Mas/Mbak).” 

 

-----Jika belum dibalas juga selama 5 hari sejak kontak pertama, cari jalan lain seperti 
email, teman alumni, Linkedin, dll 

 

-----Jika belum dibalas sampai 1 minggu sejak kontak pertama, telepon ke nomor 
yang ada 
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------SCRIPT TELEPON-------------------------------------------------------------------------- 

“Selamat (siang/sore), (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni). Perkenalkan, saya (nama 
interviewer), dari tim tracer study Fakultas Psikologi Unpad. Sebelumnya, apakah 
Kak/Mas/Mbak (nama alumni) sedang sibuk?" 

 

-----Jika sibuk: 

“Mohon maaf telah mengganggu aktivitas (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni). Saya akan 
menghubungi (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni) kembali. Untuk itu, kapan saya kira-kira 
dapat menghubungi (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni) kembali? “ 

 

-----Jika tidak sibuk: 

“Dalam rangka penelusuran data alumni untuk keperluan peningkatan, perbaikan, dan 
perencanaan kurikulum program studi, Fakultas Psikologi Unpad melakukan tracer study 
kepada alumni yang telah lulus selama 2 tahun. Ada beberapa pertanyaan yang harus saya 
tanyakan. Apakah (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni) bersedia saya wawancara?” 

 

------Jika tidak bersedia: 

Baiklah jika tidak. Maaf telah mengganggu waktunya, (Kak/Mas/Mbak). Sebelumnya, kami 
juga memerlukan beberapa data yang dapat diisi melalui tautan kuesioner, apakah 
(Kak/Mas/Mbak) bersedia untuk mengisi kuesioner berkaitan dengan tracer study ini? 
Tautannya akan saya kirimkan melalui surel. Boleh saya minta alamat surel 
(Kak/Mas/Mbak) yang aktif saat ini? (interviewer mencatat jawaban responden). Baik, 
saya sudah mencatatnya. Terima kasih, (Kak/Mas/Mbak). Semoga harinya 
menyenangkan! 

 

------Jika bersedia: 

“Jika bersedia, boleh saya tahu kapan saya bisa melakukan wawancara kepada 
(Kak/Mas/Mbak) (nama alumni)? Kira-kira wawancara akan berlangsung selama kurang 
lebih 5 menit” 

 

------Jika responden bersedia diwawancara saat ini: 

“Baik (Kak/Mas/Mbak). 

**untuk alumni S2 & S3 tanya dulu sebelumnya kuliah S1 dimana** 

“Sebelumnya, saya ingin bertanya, ketika menempuh studi S1, (Kak/Mas/Mbak) berkuliah 
di mana, ya?  
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**untuk keseluruhan** 

Apakah (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni) saat ini bekerja?” (Jika iya langsung tanya bekerja 
dimana dll) 

Jika tidak, “apakah  (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni) sebelumnya pernah bekerja?”  

“Di mana (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni) saat ini bekerja? Apa nama 
perusahaan/instansinya?” 

“Di sana (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni) menjabat sebagai apa? 

“Sejak kapan (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni) bekerja di sana?.  

“Apakah ini pekerjaan pertama? Jika bukan, apa pekerjaan pertama (Kakak/Mas/Mbak)? 

“Di sana (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni) menjabat sebagai apa? 

“Berapa lama waktu yang (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni) habiskan untuk memeroleh 
pekerjaan pertama sejak kelulusan/sebelum lulus (dalam bulan)?” 

 

“Ada beberapa pertanyaan lagi (Kak/Mas/Mbak), tapi saya akan tanyakan melalui 
kuesioner daring. Saya mohon kesediaan (Kakak/Mas/Mbak) untuk meluangkan 
waktunya untuk mengisi kuesioner tersebut dalam minggu ini. Tautannya akan saya 
kirimkan melalui surel. Boleh saya minta alamat surel (Kak/Mas/Mbak) yang aktif saat ini? 
(interviewer mencatat jawaban responden). Baik, saya sudah mencatatnya.”  

 

“Terima kasih banyak ya (Kak/Mas/Mbak). Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. 
Sukses selalu.” 

 

------- Jika tidak bersedia mengisi kuesioner: 

“Baiklah jika tidak. Maaf telah mengganggu waktunya, (Kak/Mas/Mbak). Terima kasih atas 
waktu yang sudah diberikan. Sukses selalu!” 

 

------Jika responden meminta untuk menelepon di lain waktu: 

“Baik (Kak/Mas/Mbak), kapan saya boleh menghubungi lagi?. Baik (Kak/Mas/Mbak) 
saya akan menghubungi lagi nanti. Terima kasih.” 
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2. Pengisian kuesioner daring. Aplikasi yang dipakai adalah Google Form yang tautannya 
dikirimkan melalui surat elektronik, layanan pesan singkat, maupun melalui kontak telepon 
dengan responden.  
Tim melakukan pemanatauan terhadap kuesioner yang telah dikirimkan. Jika lulusan belum 
melakukan pengisian terhadap kuesioner, maka dilakukan follow up melalui SMS, Whatsapp, 
Telepon dan surel/ email.  
 

 
 
 

 

2.7 Pengolahan	Data	dan	Analisis	

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel. Setelah data terkumpul 
secara daring melalui Google Form, data terlebih dahulu digabungkan dengan basis data populasi yang 
sebelumnya telah ada dan dilakukan proses pembersihan data. Setelah seluruh data dibersihkan selanjutnya 
dihitung ukuran-ukuran statistik sesuai dengan jenis data meliputi rata-rata, simpangan baku, frekuensi absolut 
dan persentase. Hasil perhitungan disajikan juga dalam bentuk tabel dan grafik.  Berdasarkan data yang disajikan 
dilakukanlah analisis untuk memberikan informasi mengenai pemetaan lulusan dan evaluasinya.   

 
 
 
 
 
 
 

Contoh bentuk follow up jika tautan kuesioner belum diisi: 

Selamat (pagi/siang/sore), (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni). Mohon maaf mengganggu 
waktunya. Kalau (Kak/Mas/Mbak) sudah mengisi kuesionernya boleh konfirmasi ke saya 
ya, (Kak/Mas/Mbak). Terima kasih, (Kak/Mas/Mbak). 

 

Selamat (pagi/siang/sore), (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni). Mohon maaf mengganggu 
waktunya lagi. Mau mengingatkan lagi untuk jangan lupa mengisi kuesionernya ya, 
(Kak/Mas/Mbak). Terima kasih, (Kak/Mas/Mbak). 

 

Selamat (pagi/siang/sore), (Kak/Mas/Mbak) (nama alumni). Maaf mengganggu waktunya 
lagi. Ingin mengingatkan kembali untuk jangan lupa mengisi kuesionernya ya, 
(Kak/Mas/Mbak). Ditunggu hingga tanggal (tanggal yang ditetapkan). Terima kasih, 
(Kak/Mas/Mbak). 

 



11 
 

3 Hasil dan Analisis 

 

3.1 Data	Jumlah	dan	Profil	Responden	

Pada pelaksanaan Tracer Study 2020 ini, sebanyak 34 orang lulusan ikut berpartisipasi sebagai responden 
sehingga dihasilkan response rate sebesar 94%, menunjukkan bahwa hasil Tracer Study ini bisa dikatakan bahwa 
mewakili lulusan program studi Magister Psikologi Profesi yang lulus di tahun 2017. Data jumlah responden dan 
profilnya meliputi  jenis kelamin dan tahun masuk (angkatan ) disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2 secara berturut-
turut. 

Dari 34 orang lulusan yang berpartisipasi sebagai responden, sebagian besar responden adalah 
perempuan sebanyak 30 orang (88%) sedangkan sisanya laki-laki sebanyak 4 orang (12%). Jika dilihat dari tahun 
masuk (angkatan) responden, semua responden adalah angkatan 2017 sebanyak 34 orang (100%).  

Tabel 1 Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Kelamin N % 
Laki-laki 4 12% 
Perempuan 30 88% 
Total 34 100% 

 

 

Tabel 2 Jumlah responden berdasarkan tahun masuk (angkatan) 

Tahun Lulus N % 
2017 34 100% 
Total 34 100% 

 

 

3.2 Data		Transisi	ke	Dunia	Kerja	

Pada bagian ini disajikan data transisi lulusan dari dunia pendidikan di perguruan tinggi ke dunia kerja. 
Terdapat beberapa informasi yang diperoleh antara lain waktu tunggu mendapatkan pekerjaan, sumber 
informasi mendapatkan pekerjaan, jumlah perusahaan yang dilamar dan jumlah perusahaan yang merespon 
lamaran.  

3.2.1 Waktu	Tunggu	Mendapatkan	Pekerjaan	

Tabel 3 menyajikan waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan.  Dari 34 responden, 
sebagian besar yaitu sebanyak 13 orang (38%) menyatakan bahwa mereka mendapatkan pekerjaan 
sebelum lulus sampai dengan 2 bulan setelah lulus dan 13 orang (38%) juga mendapatkan pekerjaan 3 
sampai 4 bulan setelah lulus. Sebanyak 5 orang (15%) baru mendapatkan pekerjaan setelah 5 sampai 8 
bulan setelah mereka lulus. Sisanya mendapatkan pekerjaan di atas 8 bulan setelah lulus sebanyak 2 
orang (6%). Terdapat 1 responden yang tidak memberikan jawaban. 
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Tabel 3 Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan 

Waktu tunggu mendapat pekerjaan N % 

Sebelum lulus sampai dengan 2 bulan setelah lulus 13 38% 

3 sampai 4 bulan setelah lulus 13 38% 
5 sampai 8 bulan setelah lulus 5 15% 
di atas 8 bulan setelah lulus 2 6% 
Tidak menjawab 1 3% 
Total 34 100% 

 

 

3.2.2 Sumber	informasi	mendapatkan	pekerjaan		

Sumber mencari informasi lulusan untuk mendapatkan suatu pekerjaan meliputi berbagai 
saluran informasi yang diakses oleh lulusan untuk mendapatkan suatu pekerjaan, baik itu pekerjaan 
utama maupun sambilan. Informasi ini sangat berguna untuk mendapatkan gambaran mengenai 
sumber pengetahuan bidang kerja yang dimiliki oleh lulusan. Informasi mengenai sumber mencari 
informasi untuk mendapatkan pekerjaan disajikan pada Tabel 4. Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa 
sumber informasi utama lulusan tahun 2017 adalah melalui relasi (misalnya dosen, orang tua, saudara, 
teman, dll) yaitu sebanyak 11 respons. Sumber kedua terbanyak untuk mendapatkan pekerjaan adalah 
mencari lewat internet/iklan online/milis/linked in sebanyak 10 respons. Sumber terbanyak selanjutnya 
untuk mendapatkan pekerjaan adalah membangun jejaring (network) sejak masih kuliah sebanyak 9 
respons. Sisanya mendapatkan pekerjaan dengan pergi ke bursa/pameran kerja, melalui penempatan 
kerja/magang, dan sumber lainnya (masing-masing 1 respon), kemudian melalui melalui iklan di 
koran/majalah/brosur, melamar ke perusahaan tanpa mengetahui lowongan yang ada, membangun 
bisnis sendiri, dan bekerja di tempat yang sama dengan tempat kerja semasa kuliah (masing-masing 2 
respons), serta melalui dihubungi oleh perusahaan dan memeroleh informasi dari pusat/kantor 
pengembangan karir fakultas/universitas (masing-masing 3 respons). Tidak ditemukan lulusan yang 
memperoleh informasi dengan menghubungi Kemenakertans, menghubungi agen tenaga kerja 
komersial/swasta, dan menghubungi kantor kemahasiswaan/hubungan alumni. 

 

Tabel 4 Sumber mencari informasi untuk mendapatkan pekerjaan 

Sumber mencari informasi Jumlah respons 

[a] Melalui iklan di koran/majalah, brosur 2 
[b] Melamar ke perusahaan tanpa mengetahui lowongan yang ada 2 
[c] Pergi ke bursa/pameran kerja 1 
[d] Mencari lewat internet/iklan online/milis/linked in 10 
[e] Dihubungi oleh perusahaan 3 
[f] Menghubungi Kemenakertrans - 
[g] Menghubungi agen tenaga kerja komersial/swasta - 
[h] Memeroleh informasi dari pusat/kantor pengembangan karir  fakultas/universitas 3 
[i] Menghubungi kantor kemahasiswaan/hubungan alumni - 
[j] Membangun jejaring (network) sejak masih kuliah 9 
[k] Melalui relasi (misalnya dosen, orang tua, saudara, teman, dll.) 11 
[l] Membangun bisnis sendiri  2 
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[m] Melalui penempatan kerja atau magang  1 
[n] Bekerja di tempat yang sama dengan tempat kerja semasa kuliah 2 
[o] Blanks 1 
Total 47 

 
 

3.2.3 Jumlah	perusahaan	yang	dilamar	dan	jumlah	perusahaan	yang	merespon	
lamaran	alumni	

Bagian terakhir dari data transisi lulusan ke dunia kerja adalah jumlah perusahaan yang 
dilamar dan jumlah perusahaan yang merespon. Tabel 5 menyajikan data tersebut. Berdasarkan Tabel 
5 dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan yang dilamar oleh lulusan adalah antara 0 – 20 perusahaan 
dengan rata-rata 3.6 perusahaan (SD=4.3). Dari perusahaan yang dilamar, cukup banyak perusahaan 
yang merespon lamaran lulusan dengan rata-rata sebesar 2.3 (SD=2.2). Rata-rata jumlah perusahaan 
yang merespon hampir mendekati jumlah perusahaan yang dilamar, menunjukkan tingkat respon yang 
cukup baik. Dari jumlah perusahaan yang merespon, cukup banyak perusahaan yang mengundang 
wawancara dengan rata-rata yang tidak jauh berbeda yaitu sebesar 2.1 (SD=2.1).  

 
Tabel 5 Jumlah perusahaan yang dilamar dan merespon 

Jumlah perusahaan yang dilamar dan merespon Min. Maks. M SD 

Jumlah perusahaan yang dilamar 0.0 20.0 3.6 4.3 
Jumlah perusahaan yang merespon 0.0 10.0 2.3 2.2 
Jumlah perusahaan yang mengundang wawancara 0.0 10.0 2.1 2.1 

 
 

3.3 	 Keadaan	Alumni	Saat	Ini	

Keadaan alumni saat ini menunjukkan situasi alumni saat ini serta keaktifan dalam mencari pekerjaan 
dalam 4 minggu terakhir saat pengambilan data dilakukan. Data keadaan alumni  lulusan tahun 2017 disajikan 
pada Tabel 6. Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa sebagian besar alumni sekarang sedang mencari pekerjaan (29 
orang). Selain mereka yang menyatakan sedang mencari pekerjaan, terdapat 9 orang menyatakan masih 
belajar/kuliah, 5 orang menyatakan sudah bekerja, 4 orang menyatakan sudah menikah, dan terdapat 3 orang 
yang sedang sibuk dengan keluarga dan anak-anak. Pada Tabel 6 dapat dilihat juga keaktifan responden untuk 
mencari pekerjaan dalam 4 minggu terakhir. Hampir seluruh responden (29 orang) menyatakan tidak aktif 
mencari pekerjaan, 2 orang menyatakan tidak aktif tetapi sedang menunggu hasil lamaran, 1 orang menyatakan 
aktif mencari serta akan mulai bekerja dalam 2 minggu ke depan,  dan 2 orang akitf mencari namun belum pasti 
akan bekerja dalam 2 minggu ke depan.  

 

Tabel 6 Situasi alumni 

Situasi alumni Jumlah respons 
Saya sudah bekerja 5 
    [a] Saya masih belajar/melanjutkan kuliah profesi atau pascasarjana 9 
    [b] Saya menikah 4 
    [c] Saya sibuk dengan keluarga dan anak-anak 3 
    [d] Saya sekarang sedang mencari pekerjaan 29 
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    [e] Lainnya 0 
 
Keaktifan mencari pekerjaan dalam 4 minggu terakhir  
    [a] Tidak 29 
    [b] Tidak, tapi saya sedang menunggu hasil lamaran kerja 2 
    [c] Ya, saya akan mulai bekerja dalam 2 minggu ke depan 1 
    [d] Ya, tapi saya belum pasti akan bekerja dalam 2 minggu ke depan 2 
    [e] Lainnya 0 

 
 

3.4 	Pekerjaan	dan	Kompetensi	

Pada bagian ini disajikan informasi mengenai bidang pekerjaan meliputi jenis perusahaan tempat bekerja, 
pendapatan per bulan dan penilaian lulusan mengenai keeratan program studi dan kesesuaian jenjang 
pendidikan dengan pekerjaan yang diambil. Pada bagian selanjutnya disajikan juga informasi mengenai penilaian 
diri lulusan mengenai penguasaan kompetensi seberapa perlu kompetensi-kompetensi tersebut bagi pekerjaan. 
Pada bagian akhir disajikan pula penilaian responden mengenai kesesuaian bidang pekerjaan dengan majoring 
yang diikuti serta usaha yang mereka lakukan untuk meningkatkan kompetensi ketika bidang kerjanya tidak 
sesuai majoring. 

3.4.1 Jenis	Perusahaan	Tempat	Bekerja	

Tabel 7 menyajikan data jenis perusahaan tempat bekerja lulusan 2017. Pada Tabel 7 dapat 
dilihat bahwa paling banyak alumni bekerja di instansi pemerintah (termasuk BUMN) dan  perusahaan 
swasta sebanyak masing-masing 8 orang (23%). Kemudian jenis perusahaan tempat bekerja alumni 
paling banyak kedua adalah sebanyak 7 orang (21%) bekerja di jenis pekerjaan lainnya tapi tidak 
disebutkan dengan detail jenis perusahaan tempat bekerjanya. Sisanya sebanyak 3 orang (9%) 
berwiraswasta dan 2 orang (6%) bekerja di Organisasi non-profit/Lembaga Swadaya Masyarakat. 
Terdapat 6 orang (18%) yang tidak memberikan jawaban.   

 
Tabel 7 Jenis perusahaan tempat bekerja 

Jenis perusahaan tempat bekerja N % 
   [a] Instansi pemerintah (termasuk BUMN) 8 23% 
   [b] Organisasi non-profit/Lembaga Swadaya Masyarakat 2 6% 
   [c] Perusahaan swasta 8 23% 
   [d] Wiraswasta/perusahaan sendiri  3 9% 
   [e] Lainnya, tuliskan: 7 21% 
Tidak menjawab 6 18% 
Total 34 100% 

 

 

3.4.2 Pendapatan	Per	Bulan	

Data pendapatan per bulan disajikan dalam Tabel 8 berupa data minimum, maksimum, median 
dan Rentang Antar Kuartil (RAK). Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa pendapatan per bulan dari 
pekerjaan utama antara 500 ribu rupiah sampai dengan 13 juta rupiah dengan median 5 juta dan RAK 
sebesar 4,4 juta rupiah menunjukkan rentang yang cukup besar. Pendapatan per bulan dari lembur dan 
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tips berkisar antara 0 hingga 20 juta rupiah dengan median sebesar 500 ribu rupiah dan RAK sebesar 
1,125 juta rupiah. Sementara itu, pendapatan per bulan dari pekerjaan lainnya berkisar antara 0 sampai 
dengan 7 juta rupiah dengan median sebesar 1 juta rupiah dan RAK sebesar 2,125 juta rupiah. Gambar 
1 menampilkan boxplot untuk pendapatan per bulan. Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa 
terdapat sebagian responden yang pendapatannya jauh lebih tinggi jika dibandingkan kelompoknya, 
baik dari pekerjaan utama, lembur dan tips, maupun pekerjaan lainnya.  

 

Tabel 8 Pendapatan per bulan 

Pendapatan per bulan Min. Maks. Median. RAK 

Dari pekerjaan utama 500.000 13.000.000 5.000.000 4.400.000 
Dari lembur dan tips 0 20.000.000 500.000 1.125.000 
Dari pekerjaan lainnya 0 7.000.000 1.000.000 2.125.000 

 Catatan: Min=Minimum; Maks=Maksimum; RAK=Rentang Antar Kuartil 
 
 
 

      

Gambar 1 Boxplot pendapatan per bulan 

 

3.4.3 Keeratan	Hubungan	Program	Studi	dan	Pekerjaan	

Tabel 9 menyajikan data mengenai penilaian responden mengenai keeratan hubungan 
program studi yang mereka tempuh dengan bidang pekerjaan mereka.  Pada Tabel 9 dapat dilihat 
bahwa sebagian besar responden, yaitu 19 orang (56%) menyatakan sangat erat. Sebanyak 10 orang 
responden (29%) menyatakan erat dan masing-masing 2 orang responden (6%) menyatakan cukup erat 
dan kurang erat. Sisanya terdapat 1 orang responden (3%) yang menyatakan tidak erat sama sekali.   
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Tabel 9 Keeratan hubungan program studi dan pekerjaan 

Keeratan hubungan program studi dan pekerjaan N % 
[1] Sangat Erat 19 56% 
[2] Erat  10 29% 
[3] Cukup Erat 2 6% 
[4] Kurang Erat 2 6% 
[5] Tidak Sama Sekali 1 3% 

 

 

3.4.4 Kesesuaian	Jenjang	Pendidikan	dengan	Pekerjaan		

Tabel 10 menyajikan data mengenai penilaian responden mengenai kesesuaian jenjang 
Pendidikan dengan pekerjaan mereka.  Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar 
responden, yaitu 32 orang (94%) menyatakan bahwa pekerjaan mereka berada pada tingkat yang sama 
dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Terdapat 1 orang responden (3%) yang menyatakan bahwa 
jenjang pendidikan mereka setingkat lebih tinggi dari pekerjaannya dan 1 orang responden (3%) 
menyatakan bahwa pekerjaannya setingkat lebih rendah dari pekerjaannya.Tidak ada responden yang 
menyatakan bahwa pekerjaannya tidak perlu pendidikan tinggi. 

 

Tabel 10 Kesesuaian jenjang pendidikan dengan pekerjaan 

Kesesuaian jenjang program studi dan pekerjaan N % 
[1] Setingkat Lebih Tinggi 1 3% 
[2] Tingkat yang Sama 32 94% 
[3] Setingkat Lebih Rendah 1 3% 
[4] Tidak Perlu Pendidikan Tinggi 0 0 

 
 

3.4.1 Penguasaan	Kompetensi	dan	Derajat	Keperluannya	bagi	Pekerjaan		

Pada bagian ini disajikan data persepsi responden mengenai penguasan kompetensi yang menjadi 
capaian pembelajaran kurikulum di Magister Psikologi Profesi Fakultas Psikologi Unpad serta derajat 
keperluannya bagi pekerjaan. Untuk persepsi terhadap penguasaan kompetensi, responden diminta 
memberikan penilaian mengenai tingkat penguasaan dari skala 1 untuk sangat tidak dikuasai dan 5 untuk sangat 
dikuasai sedangkan untuk derajat keperluannya bagi pekerjaan skala 1 untuk sangat tidak diperlukan dan 5 untuk 
sangat diperlukan. Untuk melihat kesenjangan pencapaian kompetensi dengan keperluannya disajikan pula skor 
gap untuk setiap kompetensi. Nilai negatif menunjukkan bahwa rata-rata penilaian terhadap penilaian 
kompetensi lebih rendah daripada penilaian mengenai derajat keperluan kompetensi di bidang pekerjaan. 
Terdapat dua kelompok kompetensi yang ditanyakan yaitu kompetensi magister psikologi profesi secara umum  
dan kompetensi yang secara khusus menjadi tujuan kurikulum Magister Psikologi Profesi Fakultas Psikologi 
Unpad. Tabel 11 menyajikan data tersebut.  

Dapat dilihat pada Tabel 11, secara umum responden memberikan penilaian di atas 3, menunjukkan 
bahwa mereka merasa cukup menguasai setiap kompetensi yang menjadi capaian pembelajaran. Untuk 
kompetensi umum, penilaian tertinggi diberikan pada integritas (4.38) sedangkan untuk kompetensi khusus 
adalah kemampuan untuk mengelola layanan psikologi berlandaskan Kode Etik Psikologi Indonesia (4.21). 
Kompetensi yang paling dirasa kurang dikuasai yaitu pengetahuan di luar bidang atau disisplin ilmu (3.21) pada 
kompetensi umum dan kemampuan melakukan riset ilmiah dengan pendekatan inter dan/atau multidisipliner 
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untuk peningkatan profesionalisme psikolog (3.56) pada kompetensi khusus. Kompetensi yang juga dinilai 
cenderung kurang dikuasai dibandingkan kompetensi lain yaitu kemampuan kepemimpinan (3.38), kemampuan 
negosisasi (3.62) pengetahuan umum dan kemampuan manajemen waktu (3.65), ketrampilan riset dan 
manajemen proyek/program (3.85), dan kemampuan bekerja di bawah tekanan (3.88). 

Dilihat dari derajat keperluan kompetensi di bidang pekerjaan, responden secara umum menilai bahwa 
hampir semua kompetensi diperlukan di bidang pekerjaan. Pada kompetensi umum, kompetensi yang paling 
kurang diperlukan yaitu kemampuan kepemimpinan (3.91) sedangkan pada kompetensi khusus adalah 
kemampuan untuk melakukan riset ilmiah dengan pendekatan inter dan/atau multidisipliner untuk peningkatan 
profesionalisme psikolog (3.74), kemampuan mengembangkan pengetahuan, metode asesmen dan intervensi 
psikologis berbasis hasil riset dan kemampuan mengelola riset yang hasilnya dapat diaplikasikan dalam 
memecahkan permasalahan psikologis individual, kelompok, komunitas, dan / atau organisasi yang layak 
dipublikasikan di tingkat nasional atau internasional (3.94). Pada gap penguasaan, hampir semuanya menilai 
bahwa penguasaan mereka lebih rendah dibandingkan derajat keperluan kompetensi di bidang pekerjaan. 
Kompetensi umum yang paling dirasakan kurang dikuasai dibandingkan keperluannya adalah pengetahuan di 
luar bidang atau disiplin ilmu (-0.82) dan manajemen waktu (-0.74). Pada kompetensi khusus, gap tertinggi 
adalah pada penguasaan teori, metode asesmen, dan intervensi psikologis untuk memecahkan permasalahan 
psikologis (-0.35) dan kemampuan mengelola riset yang hasilnya dapat diaplikasikan dalam memecahkan 
permasalahan psikologis individual, kelompok, komunitas, dan / atau organisasi yang layak dipublikasikan di 
tingkat nasional atau internasional (-0.26).  

 
Tabel 11 Persepsi responden tentang penguasaan kompetensi dan derajat keperluannya bagi pekerjaan 

Persepsi responden tentang penguasaan kompetensi Magister Psikologi 
Profesi 

Penguasaan Seberapa diperlukan di 
bidang pekerjaan 

Gap 
penguasaan 

Kompetensi magister profesi secara umum M SD M SD 
 

[1] Pengetahuan di bidang atau disiplin ilmu anda 4.03 0.39 4.47 0.56 -0.44 

[2] Pengetahuan di luar bidang atau disiplin ilmu anda 3.21 0.64 4.03 0.67 -0.82 

[3] Pengetahuan umum 3.65 0.69 4.18 0.67 -0.53 

[4] Bahasa Inggris 3.91 0.79 4.21 0.84 -0.29 

[5] Ketrampilan internet 4.24 0.74 4.18 0.76 0.06 

[6] Ketrampilan computer 4.00 0.70 4.12 0.73 -0.12 

[7] Berpikir kritis 4.03 0.63 4.53 0.61 -0.50 

[8] Ketrampilan riset 3.85 0.78 4.00 0.78 -0.15 

[9] Kemampuan belajar 4.26 0.57 4.59 0.50 -0.32 

[10] Kemampuan berkomunikasi 3.97 0.67 4.47 0.61 -0.50 

[11] Bekerja di bawah tekanan 3.88 0.73 4.35 0.73 -0.47 

[12] Manajemen waktu 3.65 0.85 4.38 0.85 -0.74 

[13] Bekerja secara mandiri 4.15 0.61 4.41 0.70 -0.26 

[14] Bekerja dalam tim/bekerjasama dengan orang lain 4.03 0.67 4.24 0.74 -0.21 

[15] Kemampuan dalam memecahkan masalah 4.15 0.50 4.44 0.66 -0.29 

[16] Negosiasi 3.62 0.78 4.06 0.92 -0.44 

[17] Kemampuan analisis 4.26 0.62 4.56 0.56 -0.29 

[18] Toleransi 4.09 0.67 4.32 0.77 -0.24 

[19] Kemampuan adaptasi 4.06 0.78 4.38 0.70 -0.32 

[20] Loyalitas 4.21 0.69 4.38 0.60 -0.18 

[21] Integritas 4.38 0.60 4.53 0.61 -0.15 



18 
 

[22] Bekerja dengan orang yang berbeda budaya maupun latar belakang 4.29 0.58 4.47 0.61 -0.18 

[23] Kepemimpinan 3.38 0.89 3.91 0.90 -0.53 

[24] Kemampuan dalam memegang tanggungjawab 4.12 0.41 4.53 0.61 -0.41 

[25] Inisiatif 3.94 0.74 4.44 0.66 -0.50 

[26] Manajemen proyek/program 3.85 0.74 4.15 0.89 -0.29 

[27] Kemampuan untuk memresentasikan ide/produk/laporan 3.94 0.74 4.09 0.87 -0.15 

[28] Kemampuan dalam menulis laporan, memo dan dokumen 3.97 0.67 4.50 0.66 -0.53 

[29] Kemampuan untuk terus belajar sepanjang hayat 4.26 0.67 4.59 0.61 -0.32 

Kompetensi Magister Psikologi Profesi 
 

[a] Mampu mengembangkan pengetahuan, metode asesmen dan intervensi 
psikologis berbasis hasil riset 

3.79 0.54 3.94 0.74 -0.15 

[b] Mampu melakukan riset ilmiah dengan pendekatan inter dan / atau 
multidisipliner untuk peningkatan profesionalisme psikolog 

3.56 0.70 3.74 0.83 -0.18 

[c] Menguasai teori, metode asesmen, dan intervensi psikologis untuk 
memecahkan permasalahan psikologis 

3.94 0.49 4.29 0.63 -0.35 

[d] Mampu menerapkan berbagai metode asesmen, psikodiagnostika, 
psikoterapi dan intervensi psikologis lainnya melalui pendekatan inter dan / atau 
multi disiplin untuk memecahkan permasalahan individual, kelompok, 
komunitas dan / atau organisasi berlandaskan Kode Etik Psikologi Indonesia 

3.94 0.49 4.18 0.72 -0.24 

[e] Mampu mengelola riset yang hasilnya dapat diaplikasikan dalam 
memecahkan permasalahan psikologis individual, kelompok, komunitas, dan / 
atau organisasi yang layak dipublikasikan di tingkat nasional atau internasional 

3.65 0.81 3.91 0.83 -0.26 

[f] Mampu mengelola layanan psikologi berlandaskan Kode Etik Psikologi 
Indonesia 

4.21 0.54 4.32 0.81 -0.12 
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4 Simpulan dan Saran 

 

4.1 Simpulan		

Berdasarkan hasil Tracer Study 2020 yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 
berikut. 

1. Transisi lulusan ke dunia kerja menunjukkan bahwa lulusan tahun 2017 memiliki masa tunggu lulusan 
yang cukup beragam mulai dari sebelum lulus sampai dengan di atas 8 bulan setelah lulus. Berdasarkan 
data diperoleh bahwa  sebagian besar lulusan sudah memiliki pekerjaan sebelum lulus sampai dengan 
2 bulan setelah lulus dan ada juga yang harus menunggu 3 sampai 4 bulan setelah lulus untuk 
mendapatkan pekerjaan. Hal ini menunjukkan serapan yang cukup baik dari lulusan program studi 
Magister Psikologi Profesi tetapi di sisi lain dengan adanya keberagaman menunjukkan belum adanya 
pemerataan serapan lulusan tahun 2017. Sumber informasi yang digunakan lulusan tahun 2017 cukup 
beragam dengan cara terbanyak untuk mendapatkan pekerjaan adalah melalui relasi (misalnya dosen, 
orang tua, saudara, teman, dll). Untuk mendapatkan pekerjaan, secara umum respon perusahaan 
cukup positif dengan disertai tindak lanjut sampai ke undangan wawancara. Situasi alumni lulusan 2017 
saat ini sebagian besar sedang mencari pekerjaan kemudian ada juga yang sedang melanjutkan 
studi/kuliah dan sudah bekerja. Sebagian alumni juga memiliki kesibukan lain seperti menikah dan 
mengurus anak-anak dan keluarga. Meskipun sebagian besar sedang mencari pekerjaan namun banyak 
juga yang sedang tidak aktif mencari pekerjaan alam 4 minggu terakhir. Hal ini menunjukkan belum 
semua alumni diserap secara baik di dunia kerja.   

2. Alumni lulusan 2017 bekerja di berbagai bidang dengan mayoritas responden bekerja di instansi 
pemerintahan (termasuk BUMN) dan perusahaan swasta. Pendapatan per bulan memiliki rentang yang 
cukup lebar dengan nilai tengah lima juta rupiah per bulan. Bidang kerja yang dipilih lulusan sudah 
sesuai dengan program studi yang diikuti tetapi masih terdapat lulusan yang tidak bekerja sesuai 
dengan program studi. Pekerjaan yang dilakukan sebagian berada pada jenjang pendidikan yang sama 
tetapi ada yang jenjang pendidikannya lebih tinggi dan terdapat pekerjaan yang tidak memerlukan 
pendidikan tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian lulusan tidak diserap sesuai dengan 
kualifikasi kerja jenjang magister psikologi profesi. 

3. Dalam hal penguasaan kompetensi, secara umum alumni lulusan tahun 2017 menilai bahwa mereka 
cukup menguasai semua kompetensi yang menjadi capaian pembelajaran kurikulum tetapi masih lebih 
rendah jika dibandingkan penilaian mereka terhadap keperluan kompetensi di bidang pekerjaan, baik 
pada kompetensi umum maupun kompetensi khusus program studi. Pada kompetensi umum, 
kompetensi yang dinilai paling besar gap nya dengan tuntutan di pekerjaan adalah pengetahuan di lura 
bidang psikologi, serta ketrampilan managemen waktu. Sedangkan pada kompetensi khusus, lulusan 
merasa bahwa penguasaan teori, metode asesmen, dan intervensi psikologis untuk memecahkan 
permasalahan psikologis merupakan kompetensi yang dinilai paling kurang dikuasai dibandingkan 
kebutuhannya.  
 

4.2 	 Saran	

1. Belum meratanya serapan lulusan tahun 2017 perlu ditindaklanjuti dengan pemerataan kesiapan 
lulusan di dalam perencanaan karir mereka. Salah satu konten kurikulum mengenai pengembangan diri 
perlu menekankan pada perencanaan karir dimulai dari masa kuliah hingga setelah lulus. Dengan 
potensi serapan yang tinggi sebelum alumni lulus, mengindikasikan kesempatan yang baik bagi 
mahasiswa di Program Studi Magister Psikologi Profesi untuk merencanakan karir sebaik mungkin 
selama mereka mengikuti proses pembelajaran di program studi.  



20 
 

2. Meskipun tingkat serapan lulusan termasuk cepat tetapi pada kesetaraan jenjang dan kesesuaian 
bidang kerja, masih terdapat alumni yang tidak bekerja sesuai bidang serta alumni yang bekerja pada 
jenjang yang tidak sesuai. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap pengembangan karir 
mahasiswa terutama dikaitkan dengan minat terhadap bidang karir di psikologi. Pengalaman belajar 
yang positif serta kegiatan pengembangan diri di bidang kerja psikologi perlu didorong melalui 
pelaksanaan kegiatan keprofesian agar lulusan dapat diserap sesuai dengan kebutuhan di masyarakat 
dan profil lulusan yang ditetapkan.  

3. Dalam penguasaan kompetensi, lulusan menilai penguasaan yang cenderung lebih rendah 
dibandingkan dengan kebutuhan di pekerjaan. Hal ini dapat mengindikasikan adanya kesenjangan 
antara kebutuhan kompetensi di pekerjaan maupun kurangnya tingkat kepercayaan diri lulusan 
terhadap kemampuan yang dimiliki. Evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan terhadap tingkat pencapaian 
kompetensi lulusan secara otentik  dan selaras dengan capaian pembelajaran.  Selain itu, evaluasi 
terhadap tingkat kepercayaan diri lulusan mengenai kemampuannya perlu dilakukan untuk 
memastikan bahwa kompetensi yang telah dibekalkan melalui kurikulum juga disertai oleh penilaian 
yang positif terhadap kemampuan yang dimiliki. Perbaikan terhadap konten maupun pelaksanaan 
kurikulum dapat difokuskan pada kompetensi-kompetensi yang dinilai paling rendah baik pada 
kompetensi umum magister psikologi profesi maupun kompetensi khusus Program Studi Magister 
Psikologi Profesi Fakultas Psikologi Unpad.  

4. Selain perbaikan pada konten kurikulum, pelatihan peningkatan kompetensi seperti managemen waktu 
dan kepemimpinan dapat diberikan kepada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan soft kill 
mereka dalam menghadapi dunia kerja.  

5. Pelaksanaan Tracer Study 2017 memiliki tingkat response rate yang cukup tinggi, sehingga  tidak 
membatasi tingkat generalisasinya terhadap populasi lulusan tahun 2017. Keberhasilan ini perlu 
dipertahankan untuk meningkatkan response rate pengisian Tracer Study di tahun-tahun selanjutnya.  


