Tracer Study
Program Studi Ilmu Gizi – Fakultas Kedokteran
Universitas Brawijaya
A. IDENTITAS ALUMNI
1. Nama

:

2. Jenis Kelamin

:

3. Status perkawinan

:

4. Program

:

5. a. Tahun masuk

: Bulan

Tahun

: Bulan

Tahun

b. Tahun lulus
6. IPK

:

7. Alamat rumah

: ……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………

No.tlp/ HP

:

Email

:

8. Pekerjaan

:

Nama Instansi

:

Posisi/ jabatan

:

Alamat Instansi

:

No. tlp/ Fax

:

9. Apakah anda sudah bekerja saat masuk dalam Program Studi Ilmu Gizi?

Ya

Tidak

Jika ya,
a. Di instansi mana anda bekerja: ……………………………………………………………………………………
b. Bagaimana status anda di Instansi saat masuk dalam Program Studi Ilmu Gizi?
Tugas/ Ijin Belajar


Resign/ Berhenti

Jika anda menjawab “Tugas/Ijin Belajar” pada poin 9.b maka anda dapat langsung menjawab
pertanyaan poin D. KONDISI TEMPAT KERJA SEKARANG



Jika anda menjawab “Tidak” pada poin 9 atau “Resign/Berhenti” pada poin 9.b maka anda
dapat melanjutkan menjawab pertanyaan berikutnya
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B. MASA TRANSISI
Masa transisi adalah suatu kurun waktu terhitung sejak wisuda sampai mendapatkan pekerjaan pertama. Bila
anda belum bekerja, pertanyaan pada bagian C dan D tidak perlu dijawab.

1. Kegiatan utama apa yang anda lakukan selama anda menunggu pekerjaan?
a. Membuat surat lamaran kerja
b. Mengikuti kursus bahasa Inggris
c. Mengikuti kursus komputer
d. Lainnya (sebutkan).................................................................................................
2. Dalam masa itu, apakah anda pernah menggunakan bidang ilmu yang telah anda pelajari untuk
berwiraswasta ?
Tidak
Ya

C. GAMBARAN PEKERJAAN PERTAMA
1. Berapa lama waktu yang anda perlukan untuk mendapatkan pekerjaan pertama terhitung sejak
wisuda ?
Jawab : …………. bulan
2. Tempat bekerja merupakan instansi :
a. Pemerintah
b. Swasta
c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
d. Usaha sendiri
e. Lainnya:………………………………………......
3. Bagaimana cara anda mendapatkan pekerjaan pertama?
a. Melalui surat kabar
b. Melalui radio
c. Melalui kenalan, saudara, dll
d. Melalui Dosen di Jurusan
e. Menciptakan pekerjaan sendiri
f. Lainnya:………………………………………......
4. Apakah tempat bekerja anda saat mendapatkan pekerjaan pertama berada di dalam satu kota
dengan tempat tinggal orang tua?
YA
TIDAK
5. Bidang pekerjaan
a. Pendidikan (Dosen/Guru, dsb)
b. Industri (Makanan, Minuman, dsb).
c. Jasa (konsultan, dsb)
d. Lainnya:......................................
6. Bila anda bekerja pada industri, dilihat dari skalanya, apakah termasuk perusahaan
a. Multinasional/Internasional
b. Nasional
c. Lokal
d. Rumah tangga
7. Berapa besarnya gaji pertama yang anda terima dan kapan ? (Bulan ................ Tahun ............)
a. < Rp. 300.000,b. Rp. 300.000,- – Rp. 500.000,c. Rp. 501.000,- – Rp. 750.000,d. Rp. 751.000,- – Rp. 1.000.000,e. > Rp. 1.000.000,-

8. Berapa besarkah tingkat kesesuaian antara bidang pekerjaan dengan bidang studi yang telah
anda pelajari ?
a. Sangat tidak sesuai
b. Tidak sesuai
c. Sesuai
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d. Sangat sesuai
9. Menurut pengalaman anda, bekal apakah yang harus diberikan oleh Program Studi Ilmu Gizi
kepada ”fresh graduate” untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya : (dapat diisi lebih dari
satu).
a. Sikap dan teknik wawancara
b. Tambahan skill dan pengetahuan
c. Informasi peluang kerja
d. Kemampuan berkomunikasi/bahasa
e. Lainnya :.................................................
10. Saat mendapatkan pekerjaan pertama, apakah anda harus bersaing dengan alumni perguruan
tinggi lain dengan bidang studi sejenis ?
a. Ya, dari :
1. IPB
2. UGM
3. UNDIP
4. UNHAS
5. Lainnya : ..............................
b. Tidak
D. KONDISI TEMPAT KERJA SEKARANG
1. Apakah jenis pekerjaan anda sekarang sama dengan pekerjaan pertama ?
a. Ya
b. Tidak
2. Institusi tempat kerja sekarang:
a. Pemerintah
b. Swasta
c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
d. Usaha sendiri
e. Lainnya:………………………………………......
3. Bidang pekerjaan sekarang
a. Pendidikan (Dosen, Guru, dsb)
b. Industri (Makanan, Minuman, dsb)
c. Jasa (Konsultan)
d. Lainnya :................................................
4. Berapa besar gaji anda sekarang ?
a. < Rp. 300.000,b. Rp. 300.000,- – Rp. 500.000,c. Rp. 501.000,- – Rp. 750.000,d. Rp. 751.000,- – Rp. 1.000.000,e. >Rp. 1.000.000,5. Dalam kurun waktu dari tempat bekerja pertama sampai tempat bekerja sekarang, apakah anda
pernah berpindah institusi kerja ?
a. Ya...............kali
b. Tidak pernah
6. Apakah ada kesesuaian antara bidang ilmu yang telah dipelajari dengan bidang pekerjaan
sekarang ?
a. Sangat tidak sesuai
b. Tidak sesuai
c. Sesuai
d. Sangat sesuai
7. Bila jenis pekerjaan sekarang tidak sesuai dengan bidang studi anda, mengapa anda masih
bertahan dengan pekerjaan sekarang ?
a. Tidak ada pilihan lain
b. Prospek karir dan gaji
c. Faktor keluarga
d. Lainnya :.....................................
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8. Ditinjau dari prospek usaha dan jenjang karir ke depan, apakah kondisi tempat bekerja sekarang
lebih tinggi dibandingkan saat pertama bekerja ?
a. Ya
b. Tidak
9. Ditinjau dari posisi/jabatan, apakah kedudukan anda sekarang lebih tinggi dibandingkan saat
pertama bekerja ?
a. Ya
b. Tidak
10. Kalau jawaban anda ”Ya”, berapa lama waktu yang anda butuhkan untuk menduduki jabatan
sekarang ?
a. < 1 tahun
b. 1-2 tahun
c. Sebutkan...................................
11. Apakah anda puas dengan kondisi kerja saat ini ?
a. Ya
b. Tidak
12. Apakah anda merasa bahwa level pekerjaan yang anda kerjakan saat ini sesuai dengan tingkat
pendidikan anda ?
a. Ya
b. Tidak
E. KEBUTUHAN PROMOSI TENAGA KERJA
1. Apakah anda menginginkan tambahan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan
karir?
Ya

Tidak

2. Kalau ”Ya”, sebutkan pengetahuan dan keterampilan yang paling anda butuhkan :
Pengetahuan

Keterampilan

3. Perlukah mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang anda ajukan di atas ?
Perlu

Tidak

4. Apakah anda mengalami hambatan karir karena ilmu yang anda peroleh di Program Studi Ilmu
Gizi tidak sesuai dengan bidang kerja anda saat ini ?
Ya

Tidak

5. Jika ”Ya”, sebutkan alasannya
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6. Dari mata kuliah yang pernah dipelajari, mata kuliah apakah yang anda anggap paling
membantu dalam pengembangan karir anda sekarang ?
1. .................................................................
2. ................................................................
3. .................................................................
4. ..............................................................
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F. KONTRIBUSI ALUMNI DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI
1. Pernahkan anda berpartisipasi dalam pengembangan akademik/ perkuliahan di program studi?
Pernah

Belum

2. Jika pernah dalam bentuk apa? (dapat diisi lebih dari satu)
a. Memberi sumbangan dana
Dalam kegiatan : ……………………………….
Sejumlah
: ……………………………….
b. Memberi sumbangan fasilitas
Berupa : ……………………………………………………………………………. Tanggal : ……………………………
c. Keterlibatan dalam kegiatan akademik
Sebutkan: ………………………………………………………………………… Tanggal: …………………………….
d. Mengembangkan kerjasama antara almamater dan institusi kerja
Bentuk kerjasama :………………………………………
e. Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik
Berupa : …………………………………………………………………………….. Tanggal : ……………………………
3. Pernahkan anda berpartisipasi dalam pengembangan non-akademik/non-perkuliahan di
program studi?
Pernah

Belum

4. Jika pernah dalam bentuk apa? (dapat diisi lebih dari satu)
a. Memberi sumbangan dana
Dalam kegiatan
: ……………………………….
Sejumlah
: ……………………………….
b. Memberi sumbangan fasilitas
Berupa : ……………………………………………………………………………. Tanggal : ……………………………
c. Keterlibatan dalam kegiatan non- akademik
Sebutkan: ………………………………………………………………………… Tanggal: …………………………….
d. Mengembangkan kerjasama antara almamater dan institusi kerja
Bentuk kerjasama ::………………………………………
e. Penyediaan fasilitas untuk kegiatan non- akademik
Berupa : …………………………………………………………………………….. Tanggal : ……………………………
Terimakasih atas kesediaan Saudara untuk mengisi kuesioner ini.
Setelah kuisioner ini diisi, mohon dikembalikan melalui pos : Program Studi Ilmu Gizi, Fak.
Kedokteran Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang, 65145, atau melalui Faksimili : 0341564755 atau diserahkan langsung kepada Pengelola Program Studi Ilmu Gizi
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