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HASIL DAN ANALISIS TRACER STUDY 
 
 

A. Profil Responden 
 

Responden tracer study tahun 2022 adalah lulusan seluruh 

alumni dari Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah 

menyelesaikan studi pada tahun 2019, 2020, dan 2021 dan Program 

Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir yang menyelesaikan studi pada tahun 

2021 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Responden berasal dari Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) 

(190 orang), dan Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (30 

orang). Dari total 230 lulusan, 105 orang diantaranya telah 

melakukan pengisian angket tracer study. Walaupun tingkat 

partisipasi lulusan seluruh alumni dari semua program studi dalam 

tracer study ini adalah 31%, akan tetapi dalam teori sampling 

berdasarkan Rumus Slovin (Steph Ellen, 2010; Ariola et al., 2006) 

yaitu rumus untuk menghitung ukuran sampel minimum dalam 

suatu survei terbatas secara keseluruhan (finite population survey), 

memliki validitas responden lebih dari 96%. 

Adapun populasi responden tracer study tahun 2022 adalah 

dari seluruh fakultas di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang 

telah menyelesaikan studi pada tahun 2019, 2020, 2021, dan bisa 

dilihat dari tahun mulai kuliahnya. Responden berasal dari lulusan 

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang masuk studi pada 

tahun 2015 (45 orang), 2016 (24 orang), 2017 (21 orang), sedangkan 

Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir yang masuk studi pada tahun 

2017 (15 orang). Dari data tersebut memiliki makna bahwa pengisi 

mayoritas kuesioner tracer study ini adalah alumni tahun 2015 

(43%) dan 2017 (34%). Dan terdapat sekitar 23% alumni 2016, yang 

berarti bahwa mereka menyelesaikan perkuliahan kurang dari 

empat tahun. 
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Profil Responden berdasarkan tahun masuk kuliah (angkatan) 

ditunjukkan pada grafik 1 berikut: 

 

 

 
Grafik 1. Profil Responden Berdasarkan Tahun Angkatan 

 
Adapun populasi responden tracer study tahun 2022 juga bisa 

dilihat dari sebaran fakultas yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Sehingga bisa dilihat prosentase pengisi kuesioner tersebut. 

Profil responden berdasarkan sebaran fakultas ditunjukkan pada 

grafik 2 berikut: 

 

 

Grafik 2. Profil Responden Berdasarkan Sebaran Prodi 
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Grafik di atas menunjukkan bahwa prosentase lulusan yang 

mengisi angket pada masing-masing fakultas berbanding lurus 

dengan jumlah lulusan di fakultas tersebut. Misalnya, tingkat 

partisipasi lulusan pada angkatan Program Studi Hukum Tata 

Negara (Siyasah) mencapai 86% (90 responden), dan Program Studi 

Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir mencapai 14% (15 responden). 

 

B. Penekanan pada Metode Pembelajaran di Program Studi 
 

Memotret metode pembelajaran yang paling efektif pada saat 

perkuliahan adalah sesuatu yang sangat penting. Bagaimana pendapat 

para alumni ketika mereka kuliah, dimana metode-metode 

pembelajaran apa saja yang berkontribusi paling penting ketika 

mereka sudah lulus studi. Adapun deskripsi secara umum terkait 

metode pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas tergambar 

pada grafik-grafik berikut ini: 

 

 

Grafik 3. Prosentase Metode Pembelajaran dengan Model Perkuliahan 
 

Mayoritas alumni menyatakan bahwa metode pembelajaran 

dengan model perkuliahan di kelas mendapatkan porsi sangat besar, 

yaitu 21 responden (23%) dan 43 responden (48%) menyatakan 

besar, sehingga total yang menyatakan model perkuliahan sebanyak 

54 responden atau berkisar 71%. Ada 24 responden (27%) 

menyatakan model perkuliahan cukup besar, dan sisanya yaitu 2 

responden (2%) menyatakan kurang. Dari data tersebut bisa 
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disampaikan bahwa model perkuliahan yang biasanya dilaksanakan 

oleh mahasiswa dalam pembelajarannya masih mayoritas dilakukan 

oleh para dosen. Walaupun angkanya hanya lebih sedikit dari 

setengah responden, hal ini menandakan proses perkuliahan yang 

hanya mengandalkan pembelajaran satu arah maupun kuis, perlahan 

sudah mulai dimimalisir. Hal ini menandakan metode-metode yang 

lebih praktis dan efektif sudah seharusnya lebih digiatkan lagi. 

 

 
 

Grafik 4. Prosentase Metode Pembelajaran dengan Model Demonstrasi 
 

Mayoritas alumni menyatakan bahwa metode pembelajaran 

dengan model demonstrasi atau model mengajar yang menggunakan 

peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk 

memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada mahasiswa 

mendapatkan porsi sangat besar, yaitu 6 responden (7%) dan 33 

responden (37%) menyatakan besar, sehingga total yang menyatakan 

model perkuliahan sebanyak 39 responden atau berkisar 44%. Ada 

40 responden (44%) menyatakan model perkuliahan cukup besar, 

dan sisanya yaitu 11 responden (12%) menyatakan kurang. 

Dari data tersebut bisa disampaikan bahwa model demonstrasi 

yang biasanya dilaksanakan oleh mahasiswa dalam perkuliahannya 

tidak menjadi mayoritas dilakukan. Hal ini menandakan bahwa proses 

perkuliahan dengan model demonstrasi yaitu dengan praktik 

langsung dengan melakukan peragaan tidak dominan ketika 

pembelajaran.  
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Grafik 5. Prosentase Metode Pembelajaran dengan Model Partisipasi Riset 
 

Mayoritas alumni menyatakan bahwa metode pembelajaran 

dengan model partisipasi riset mendapatkan porsi sangat besar yaitu 

18 responden (20%) dan 38 responden (42%) menyatakan besar, 

sehingga total yang menyatakan model perkuliahan sebanyak 56 

responden atau berkisar 62%. Ada 26 responden (29%) menyatakan 

model perkuliahan cukup besar, dan sisanya yaitu 8 responden (9%) 

menyatakan kurang. Dari data tersebut bisa disampaikan bahwa 

model perkuliahan yang biasanya diberikan kepada mahasiswa dalam 

pembelajarannya berdasarkan partisipatif. Walaupun sebanyak 29% 

tidak dilibatkan dalam partsipasi riset, akan tetapi angka tersebut 

masih belum dominan untuk memberikan pengalaman langsung 

kepada mahasiswa dalam riset. 

 
Hal ini menandakan metode-metode yang lebih praktis dan 

efektif sudah seharusnya lebih digiatkan lagi. Model pembelajaran 

dengan melibatkan mahasiswa secara aktif dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi terutama dalam riset dosen maupun 

proyek-proyek penelitian seperti PKM (Penelitian Kompetitif 

Mahasiswa) sangat penting untuk dilaksanakan dalam kegiatan 

perkuliahannya. Hal ini agar mahasiswa memiliki pengalaman dan 

kesempatan melakukan sendiri kegiatan penelitian sederhana atas 

pendampingan senior meupun dosen. Harapannya mahasiswa 

mampu memiliki pemahaman terhadap kasus-kasus beserta dengan 
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sumber permasalahan yang mungkin terjadi ketika benar-benar 

melakukan riset. 

 

Grafik 6. Prosentase Metode Pembelajaran dengan Model Magang 
 

Mayoritas alumni menyatakan bahwa metode pembelajaran 

dengan model magang mendapatkan porsi sangat besar, yaitu 20 

responden (22%) dan 30 responden (33%) menyatakan besar, 

sehingga total yang menyatakan model magang sebanyak 50 

responden atau berkisar 55%. sebanyak 31 responden (35%) 

menyatakan model perkuliahan cukup besar, dan sisanya yaitu 9 

responden (10%) menyatakan kurang.  

 
Dari data tersebut bisa disampaikan bahwa model perkuliahan 

yang biasanya dilaksanakan oleh mahasiswa dalam pembelajarannya 

dengan konsep magang mayoritas dilakukan dalam pelaksanaan 

perkuliahannya. Walaupun prosentasenya hanya lebih sedikit dari 

separuh responden, hal ini menandakan proses perkuliahan yang 

cukup tua ini dengan kegiatan praktek langsung di lapangan sesuai 
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dengan bidangnya masing-masing. Hanya sedikit sekali yang tidak 

merasakan praktik magang, karena tidak semua mata kuliah maupun 

prgram studi ada praktik magang dalam kurikulum nya. 

 

Grafik 7. Prosentase Metode Pembelajaran dengan Model Praktikum 
 

Mayoritas alumni menyatakan bahwa metode pembelajaran 

dengan model praktikum mendapatkan porsi sangat besar, yaitu 21 

responden (23%) dan 31 responden (35%) menyatakan besar, 

sehingga total yang menyatakan model praktikum sebanyak 52 

responden atau berkisar 58%. Sebanyak 27 responden (30%) 

menyatakan model perkuliahan berbasis praktikum cukup besar, dan 

sisanya yaitu 11 responden (12%) menyatakan kurang.  

Dari data diatas dapat disampaikan bahwa model perkuliahan 

berbasis praktikum yang biasanya dilaksanakan oleh mahasiswa 

jurusan eksakta maupun yang pendidikan. Praktikum ini bisa di 

laboratorium maupun micro teaching. Prosentase model praktikum ini 

lebih sedikit dari setengah responden, hal ini menandakan proses 

perkuliahan yang berbasis praktik cukup penting dilaksanakan. 

Secara umum praktikum merupakan pembelajaran yang dilakukan 

pada suatu tempat tertentu dimana mahasiswa berperan secara aktif 

dalam menyelesaikan rubrik/problem yang diberikan melalui 

penggunaan alat, bahan, maupun metode tertentu. Prosentase
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mahasiswa yang tidak pernah praktik hanya sedikit sekali, yaitu 

hanya 11% saja. Pengalaman langsung problem solving (penyelesaian 

masalah) di lapangan adalah hal sangat penting untuk dilaksanakan 

pada waktu kuliah dan akan bermanfaat ketika di dunia kerja. 

 

Grafik 8. Prosentase Metode Pembelajaran dengan Model Kerja Lapangan 
 

Mayoritas alumni menyatakan bahwa metode pembelajaran 

dengan model perkuliahan berbasis kerja lapangan (PKL) 

mendapatkan porsi sangat besar, yaitu 22 responden (24%) dan 35 

responden (39%) menyatakan besar, sehingga total yang menyatakan 

model perkuliahan kerja lapangan sebanyak 55 responden atau 

berkisar 63%. sebanyak 23 responden (26%) menyatakan model 

perkuliahan kerja lapangan cukup besar, dan sisanya yaitu 10 

responden (11%) menyatakan kurang.  

 

Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa model perkuliahan 

praktik lapangan yang biasanya dilaksanakan oleh hampir seluruh 

kampus di Indonesia masih relevan dewasa ini. Ke depan dengan 

kurikulum berkonsep merdeka belajar dimana beberapa SKS bisa 

diganti dengan praktik lapangan dan/atau magang langsung di 

instansi, perusahaan, ataupun institusi, maka praktek lapangan lebih 

prioritas dalam pelaksanaan era sekarang. Model praktek lapangan 

secara kurikulum di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sudah 
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dilaksanakan sejak lama dimana seluruh mahasiswa ada kuliah kerja 

mahasiswa (KKM) yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 

lima keatas. 

 

Grafik 9. Prosentase Metode Pembelajaran dengan Model Diskusi 
 

Mayoritas alumni menyatakan bahwa metode pembelajaran 

dengan model perkuliahan di kelas mendapatkan porsi sangat besar, 

yaitu 37 responden (41%) dan 36 responden (40%) menyatakan 

besar, sehingga total yang menyatakan model perkuliahan sebanyak 

76 responden atau berkisar 81%. Ada 16 responden (18%) 

menyatakan model perkuliahan cukup besar, dan sisanya yaitu 1 

responden (1%) menyatakan kurang.  

 
Berpijak dari statistik diatas bisa disimpulkan bahwa model 

perkuliahan yang menggunakan metode diskusi yang sudah jamak 

dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dalam pembelajarannya di kelas. 

Walaupun angkanya hanya lebih sedikit dari setengah responden, 

hal ini menandakan proses perkuliahan yang mengandalkan interaksi 

antar mahasiswa yang dibawah pengawasan dosennya. Diskusi dalam 

hal ini memiliki pengertian suatu cara penyajian bahan pelajaran 

dimana dosen memberi kesempatan kepada para mahasiswa 

(biasanya berkelompok) untuk mengadakan pembicaraan ilmiah guna 

menyajikan materi, mengumpulkan 
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pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif 

pemecahan suatu masalah. Pembelajaran model seperti ini menjadi 

lazim agar meningkatkan daya nalar dan kritis mahasiswa dan 

keberanian berbicara di depan umum. 

 

C. Kondisi Alumni Setelah Lulus (Keterserapan Tenaga Kerja) 

Memotret para alumni yang sudah bekerja atau belum adalah 

salah satu yang terpenting ketika melakukan kegiatan tracer study. 

Secara umum penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu 

dari tenaga dalam hal ini alumni Fakultas Syariah  UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang yang bekerja yang digunakan dalam suatu unit usaha  

tertentu. Dengan kata lain tingkat keterserapan tenaga kerja adalah 

jumlah alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bekerja dalam 

suatu unit usaha seperti pada perusahaan, instansi, maupun 

institusi tertentu. 

Melihat bagaimana keadaan para alumni ketika selesai kuliah, 

apakah langsung bekerja/wiraswasta atau ada aktifitas produktif 

lainnya seperti melanjutkan studi, menikah, ataupun memang sedang 

mencari pekerjaan. Adapun gambaran secara umum terkait 

keterserapan tenaga kerja atau kondisi para alumni setelah selesai 

kuliah tergambar pada grafik berikut ini: 

 

Grafik 10. Kondisi Alumni Setelah Lulus (Keterserapan Tenaga Kerja) 
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Mayoritas alumni Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang menyatakan sudah bekerja, yaitu sebanyak 68% (60 

responden). Dan sisanya sebanyak 21% atau 19 responden 

menyatakan melanjutkan kuliah atau studi lanjut. Juga sebagian kecil 

yaitu 1% atau sekitar 1 responden menyatakan menikah dan 9% atau 

sebanyak 8 responden menyatakan mencari kerja. Dan hanya 1 

responden atau sekitar 1% menyatakan mengus keluarga atau 

berumah tangga. 

 
Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa selaras dengan 

mayoritas alumni langsung mencari pekerjaan sesaat setelah lulus. 

Walaupun tidak sangat dominan, akan tetapi prosentase 68% 

merupakan angka yang cukup besar dan menyiratkan bahwa alumni 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang cukup tinggi di serap di dunia 

kerja. Selaras dengan data sebelumnya dimana adanya inisiatif untuk 

mencari pekerjaan, dan ini membuktikan bahwa kualitas alumni UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang berkualitas sehingga bisa dipercaya 

oleh masyarakat dan dunia kerja. 

 
Sedangkan sekitar 21% tidak langsung bekerja akan tetapi 

melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini tentu cukup 

menggembirakan, dimana pendidikan masih dipercaya bisa 

meningkatkan taraf di kemudian hari. Sehingga sarjana strata satu 

saja sebagian alumni merasakan belum cukup untuk bersaing  di dunia 

kerja. Motivasi untuk studi lanjut agar para alumni bisa lebih unggul, 

meningkatkan kemampuan intelektual, membentuk karakter yang 

lebih matang, mendalami ilmu yang diminati, pada masa yang akan 

datang bisa memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan dan gaji 

yang lebih tinggi, mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas, 

dan menjalin pertemanan atau relasi baru. 

 
Dan sisanya secara rerata 2% berkeluarga dan mengurus 

keluarga. Jadi angka yang minoritas ini menarik. Karena yang pada 

kenyataanya menikah bukan hal yang mudah dan dibutuhkan 

persiapan yang mantap mulai dari fisik, mental, hingga finansial. Dan 

saat ini mendapatkan kerja cukup sulit, dan melanjutkan kuliah juga 
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bukan perkara mudah, sehingga opsinya memilih menikah dan 

mengurus keluarga. Walaupun angkanya tidak banyak, tapi fenomena 

ini tetap ada. 

Juga ada sekitar 9% alumni yang masih mencari pekerjaan. 

Angka tersebut menandakan bahwa alumni kita, secara umum 

produktif. Sebagian kecil tersebut bisa jadi perlu peningkatan hard 

skill, soft skill, interpersonal skill, dan intrapersonal skill. Juga perlu 

diberikan bekal-bekal agar lebih siap ketika terjun ke dunia kerja, 

dengan memperhatikan hal-hal sederhana yang dituntut perusahaan 

atau instansi yang dilamar, memperbaiki kualitas Curriculum Vitae 

(CV), membangun networking lebih luas, serta manfaatkan media 

sosial dan platform pencari lowongan kerja secara optimal. 

Adapun data per program studi untuk menjawab apa para 

alumni bekerja saat ini (termasuk kerja sambilan dan/atau wirausaha) 

dan gambaran situasi alumni saat ini. Dan grafik-grafik berikut  akan 

diurai secara terperinci per fakultas. 

 

1. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) 

Lulusan dari Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) 

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang setelah selesai 

kuliah, apakah langsung bekerja/wiraswasta atau ada aktivitas 

produktif lainnya seperti melanjutkan studi, menikah, ataupun 

memang sedang mencari pekerjaan. Dan gambaran secara umum 

terkait keterserapan tenaga kerja atau kondisi para alumni 

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) setelah selesai kuliah 

tergambar pada grafik berikut ini: 
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Grafik 11. Kondisi Alumni Prodi HTN Setelah Lulus (Keterserapan Tenaga 
Kerja) 

 

Mayoritas alumni Program Studi Hukum Tata Negara 

(Siyasah) Fakultas Syariah menyatakan sudah bekerja, yaitu 

sebanyak 74% (56 responden). Dan sisanya sebanyak 13% atau 10 

responden menyatakan melanjutkan kuliah atau studi lanjut. Juga 

sebagian kecil yaitu 1% atau sekitar 1 responden menyatakan 

menikah dan juga lebih dari 1% lainnya atau sebanyak 1 responden 

menyatakan mengurus rumah tangga. Dan hanya 8 responden atau 

sekitar 11% menyatakan sedang mencari kerja. 

Dari data diatas bisa disimpulkan bahwa alumni Program 

Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah sebanyak 

separuh alumninya sudah bekerja dengan prosentase 50%. Kondisi 

ini menggembirakan, karena kepercayaan masyarakat kepada 

lulusan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) lumayan tinggi. 

Hal ini juga menjadi satu kewajiban untuk lebih memacu stakeholder 

terkait untuk lebih menguatkan kapasitas dan kapabilitas para 

alumninya agar lebih mudah di serap di dunia kerja. Faktor penting 

terkait Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang 

merupakan ilmu murni dan tidak banyak terkait dengan dunia 

industri atau perusahaan. Sehingga ke depan bisa meningkatkan 

aspek-aspek penting berupa soft skill, juga kemampuan komunikasi, 

kerjasama tim, berorganisasi, dan bahasa asing, dan juga 

penggunaan teknologi informasi. 
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2. Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

Lulusan dari Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas 

Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang setelah selesai kuliah, 

apakah langsung bekerja/wiraswasta atau ada aktivitas produktif 

lainnya seperti melanjutkan studi, menikah, ataupun memang 

sedang mencari pekerjaan. Dan gambaran secara umum terkait 

keterserapan tenaga kerja atau kondisi para alumni Program Studi 

Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir setelah selesai kuliah tergambar pada 

grafik berikut ini: 

 

Grafik 12. Kondisi Alumni Prodi IAT Setelah Lulus (Keterserapan 
Tenaga Kerja) 
 

Mayoritas alumni Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

Fakultas Syariah menyatakan sudah bekerja,  yaitu sebanyak 14% (4 

responden). Dan sisanya sebanyak 30% atau 9 responden 

menyatakan melanjutkan kuliah atau studi lanjut. Juga sebagian kecil 

yaitu 1% atau sekitar 1 responden menyatakan menikah dan juga 

lebih dari 1% lainnya atau sebanyak 1 responden menyatakan 

mengurus rumah tangga. Dan hanya 15 responden atau sekitar 50% 

menyatakan sedang mencari kerja. 

Dari data diatas bisa disimpulkan bahwa alumni Program 

Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Syariah,  sebanyak 

separuh alumninya mencari kerja dengan prosentase 50% (15 

responden) dengan jumlah lulusan angkatan pertama sejumlah 30 

lulusan. Kondisi ini menggembirakan, karena kepercayaan 
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masyarakat kepada lulusan Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan 

Tafsir lumayan tinggi. Hal ini juga menjadi satu kewajiban untuk 

lebih memacu stakeholder terkait untuk lebih menguatkan kapasitas 

dan kapabilitas para alumninya agar lebih mudah di serap di dunia 

kerja. Faktor penting terkait Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan 

Tafsir yang merupakan ilmu murni dan tidak banyak terkait dengan 

dunia industri atau perusahaan. Sehingga ke depan bisa 

meningkatkan aspek-aspek penting berupa soft skill, juga 

kemampuan komunikasi, kerjasama tim, berorganisasi, dan bahasa 

asing, dan juga penggunaan teknologi informasi. 

 

D. Waktu Tunggu Untuk Memperoleh Pekerjaan Pertama 

Memotret waktu tunggu para alumni untuk memperoleh 

pekerjaan pertama adalah salah satu yang sangat penting ketika 

melakukan kegiatan tracer study. Waktu Tunggu adalah rentang antara 

kelulusan responden dan waktu mendapatkan pekerjaan pertama. 

Secara umum masa tunggu alumni untuk memperoleh pekerjaan 

pertama adalah bukti kepercayaan dunia kerja kepada alumni sebuah 

kampus. Hal ini menjadi penting untuk mengukur jumlah 

pengangguran dan masa rata-rata tunggu yang dibutuhkan untuk 

bekerja. Karena semakin lama mas tunggu untuk mendapatkan 

pekerjaan pertama, maka semakin kurang relevan hasil dari lulusan 

suatu kampus. Dalam hal ini alumni Fakultas Syariah UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang yang mendapatkan pekerjaan pertama baik di 

perusahaan, instansi, institusi, maupun berwiraswasta. Dengan kata 

lain tingkat pengangguran terdidik yang diproduksi oleh suatu 

kampus akan terukur dari masa tungggu tersebut. 

Melihat para alumni ketika selesai kuliah, apakah langsung 

bekerja/wiraswasta dan menunggu berapa lama untuk mendapatkan 

pekerjaan tersebut sangat penting. Adapun gambaran secara umum 
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terkait waktu tunggu untuk memperoleh pekerjaan pertama 

tergambar pada grafik berikut ini: 

 

Grafik 13. Waktu Tunggu untuk Memperoleh Pekerjaan Pertama 
 

Sebagian besar lulusan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang tidak membutuhkan waktu lama untuk memperoleh 

pekerjaan pertama. Dari data yang diperoleh, para alumni yang 

memiliki waktu tunggu untuk memperoleh pekerjaan pertama kira-

kira 6 bulan setelah lulus, yaitu sebanyak 51% (46 responden). Dan 

sebanyak 34% atau 31 responden menyatakan waktu tunggu untuk 

memperoleh pekerjaan pertama waktu tunggu 6 s.d. 18 bulan setelah 

lulus. Juga sekitar 7% lainnya atau sebanyak 6 responden menyatakan 

waktu tunggu untuk memperoleh pekerjaan pertama kira-kira lebih 

dari 18 bulan setelah lulus. Dan sebanyak 7 responden atau 

sekitar 8% menyatakan lainnya (kuliah/menikah/sedang 

mencari kerja). 

Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa selaras dengan 

mayoritas alumni langsung bekerja setelah lulus, bisa dibaca bahwa 

terdapat sekitar 51% yang langsung bekerja setelah 6 bulan lulus. Hal 

ini tentu menggembirakan, dimana hampir setengah alumni bisa 

bekerja tidak lama setelah lulus. Sehingga kesadaran para alumni 

untuk segera berkiprah dan produktif masih sangat baik. Sehingga 

angka pengangguran terdidik bisa ditekan oleh para alumni yang 

langsung bekerja. Sekitar 6 bulan setelah lulus adalah waktu yang 

51%

34%

7%
8%

Waktu Tunggu Lulusan

Waktu Tunggu < 6 bulan

Waktu Tunggu 6 - 18 bulan

Waktu Tunggu lebih dari 18
bulan

Melanjutkan Studi S2
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cukup baik untuk bekerja sesuai dengan bidang, kesempatan, maupun 

passion yag dimiliki. 

Terdapat rerata 34% alumni yang mendapatkan pekerjaan 

pertama antara 6 sampai dengan 18 bulan. Juga alumni yang melebihi 

18 bulan setelah lulus baru mendapatkan pekerjaan ada sekitar 7%. 

Prosentase ini mengindikasikan semangat dan effort para alumni 

untuk segera bekerja dan tidak menganggur cukup tinggi. Paling tidak 

para alumni tidak berpangku tangan dan memiliki kegelisahan 

apabila tidak produktif setelah jadi sarjana. Dan keterlambatan 

mendapatkan kerja dalam kondisi dewasa ini tidak menghalangi untuk 

tetap produktif. Dan angka yang mendapatkan kerja lebih dari 6 bulan 

itu minoritas. 

Dan ada kurang dari seperempat dari alumni yang belum 

bekerja yaitu sekitar 8%. Tidak bekerja tersebut bukan berarti 

tidak     produktif. Sebagaimana data sebelumnya, bahwa para alumni 

walaupun tidak atau belum bekerja, akan tetapi tetap produktif seperti 

menikah atau mengurus keluarga, melanjutkan studi, ataupun masih 

berusaha mencari kerja. Sehingga secara umum                   alumni kita tetap 

produktif setelah wisuda. 

Dan secara umum rata-rata alumni F a k u l t a s  

S u y a r i a h  UIN Maulana Malik          Ibrahim Malang memiliki waktu 

tunggu untuk memperoleh pekerjaan pertama adalah 5,74 bulan 

setelah lulus. Sehingga tidak membutuhkan waktu lama bagi para 

alumni untuk segera bekerja dan berkiprah di dunia kerja. Tentu 

masa tunggu yang sebentar ini sangat membahagiakan, yang 

memiliki makna bahwa para alumni kita diterima oleh masyarakat 

dan selaras dengan kepercayaan masyarakat yang tinggi untuk 

alumni Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Adapun data per fakultas untuk menjawab berapa  waktu tunggu 

alumni masing-masing fakultas untuk mendapatkan pekerjaan 

pertama baik sebelum atau sesudah lulus serta gambaran situasi 

alumni saat ini. Adapun grafik-grafik berikut akan  diurai secara 

terperinci per fakultas. 
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1. Program Studi Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) 

Data dibawah ini adalah lulusan Program Studi Hukum Tata 

Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang yang memerlukan berapa lama (waktu tunggu) untuk 

memperoleh pekerjaan pertama. Dan gambaran secara umum 

terkait waktu tunggu untuk memperoleh pekerjaan pertama 

alumni Fakultas Syari’ah setelah selesai kuliah tergambar pada 

grafik berikut ini:  

 

Grafik 14. Waktu Tunggu untuk Memperoleh Pekerjaan Pertama Prodi Hukum 
Tata Negara (Siyasah) 

 
Banyak dari alumni Program Studi Hukum Tata Negara 

(Siyasah) Fakultas Syariah yang menyatakan waktu tunggu untuk 

memperoleh pekerjaan pertama mayoritas menjawab sebanyak 55% 

atau 41 responden menyatakan waktu tunggu untuk memperoleh 

pekerjaan pertama kira-kira 6 bulan setelah lulus. Juga sebagian 

alumni yaitu sekitar 33% atau sekitar 25 responden menyatakan 

waktu tunggu untuk memperoleh pekerjaan pertama kira-kira 6 s.d 18 

bulan setelah lulus dan juga sekitar 9% lainnya atau sebanyak 7 

responden menyatakan waktu tunggu untuk memperoleh pekerjaan 

pertama kira-kira lebih dari 18 bulan setelah lulus. Dan terdapat 2 

responden atau sekitar 3% menyatakan lainnya 

(kuliah/menikah/sedang mencari kerja). 

 

55%33%

9%

3%

Hukum Tata Negara (Siyasah)

Waktu Tunggu < 6 bulan Waktu Tunggu 6 - 18 bulan

Waktu Tunggu lebih dari 18 bulan Melanjutkan Studi S2
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Dari data diatas bisa disimpulkan bahwa alumni Program 

Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah lebih 

separuh alumninya waktu tunggu untuk memperoleh pekerjaan 

pertama kira-kira 6 bulan setelah lulus dengan prosentase 55%. 

Kondisi ini menggembirakan, karena kepercayaan masyarakat kepada 

lulusan  Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  sangat 

tinggi. Hal ini juga menjadi satu kewajiban untuk lebih memacu 

stakeholder terkait untuk lebih meningkatkan kapabilitas para 

alumninya agar lebih cepat mendapatkan pekerjaaan. Karena ada 3% 

alumni yang tidak langsung bekerja, walaupun memiliki kegiatan 

produktif seperti studi lanjut dan lain sebagainya. 

Dan secara umum rata-rata alumni Program Studi Hukum 

Tata Negara (Siyasah)  memiliki masa tunggu untuk 

mendapatkan pekerjaan pertama adalah 5,87 bulan setelah lulus. 

Sehingga tidak  membutuhkan waktu lama bagi para alumni untuk 

berkiprah di dunia kerja dan berkontribusi di masyarakat. Masa 

tunggu yang tidak terlalu lama ini menggembirakan, dan punya arti 

bahwa para alumni kita diterima oleh masyarakat dan bisa 

berkontribusi di dunia kerja. 

 
2. Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

Data dibawah ini adalah lulusan Program Studi Ilmu Al-Qur’an 

dan Tafsir Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang 

memerlukan berapa lama (waktu tunggu) untuk memperoleh 

pekerjaan pertama. Dan gambaran secara umum terkait waktu 

tunggu untuk memperoleh pekerjaan pertama alumni Program 

Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir setelah selesai kuliah  tergambar 

pada grafik berikut ini:  
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Grafik 15. Waktu Tunggu untuk Memperoleh Pekerjaan Pertama Prodi Ilmu Al-
Qur’an dan Tafsir 

 
Setengah dari alumni Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

Fakultas Syariah yang menyatakan waktu tunggu untuk memperoleh 

pekerjaan pertama mayoritas menjawab sebanyak 50% atau 15 

responden menyatakan waktu tunggu untuk memperoleh pekerjaan 

pertama kira-kira 6 bulan setelah lulus. Juga sebagian alumni yaitu 

sekitar 16 % atau sekitar 5 responden menyatakan waktu tunggu 

untuk memperoleh pekerjaan pertama kira-kira 6 s.d 18 bulan setelah 

lulus dan juga sekitar 17% lainnya atau sebanyak 5 responden 

menyatakan waktu tunggu untuk memperoleh pekerjaan pertama 

kira-kira lebih dari 18 bulan setelah lulus. Dan terdapat 5 responden 

atau sekitar 17% menyatakan lainnya (kuliah/menikah/sedang 

mencari kerja). 

Dari data diatas bisa disimpulkan bahwa alumni Program 

Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir  Fakultas Syariah separuh 

alumninya waktu tunggu untuk memperoleh pekerjaan pertama kira-

kira 6 bulan setelah lulus dengan prosentase 50%. Kondisi ini 

menggembirakan, karena kepercayaan masyarakat kepada lulusan  

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  sangat tinggi. Hal 

ini juga menjadi satu kewajiban untuk lebih memacu stakeholder 

terkait untuk lebih meningkatkan kapabilitas para alumninya agar 

lebih cepat mendapatkan pekerjaaan. Karena ada 17% alumni yang 

tidak langsung bekerja, walaupun memiliki kegiatan produktif seperti 

50%

16%

17%

17%

Masa Tunggu Lulusan

Waktu Tunggu < 6 bulan Waktu Tunggu 6 - 18 bulan

Waktu Tunggu lebih dari 18 bulan Melanjutkan Studi S2
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studi lanjut dan lain sebagainya. 

Dan secara umum rata-rata alumni Program Studi Ilmu Al-

Qur’an  dan Tafsir  memiliki masa tunggu untuk mendapatkan 

pekerjaan pertama adalah 5,65 bulan setelah lulus. Sehingga tidak  

membutuhkan waktu lama bagi para alumni untuk berkiprah di 

dunia kerja dan berkontribusi di masyarakat. Masa tunggu yang tidak 

terlalu lama ini menggembirakan, dan punya arti bahwa para alumni 

kita diterima oleh masyarakat dan bisa berkontribusi di dunia kerja. 

 
E. Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan 

Mendiskripsikan Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan juga menjadi 

salah satu yang teramat penting dalam tracer study. Secara umum 

keselarasan antara bidang pekerjaan alumni saat ini dengan bidang 

ilmu yang ditempuh ketika di bangku kuliah. Hal ini sebagai salah satu 

indikator penting untuk melihat apakah proses perkuliahan dengan 

berbagai kurikulum, mata kuliah, dan pengajarannya menjadi bukti 

apakah selaras dengan kebutuhan dunia dunia kerja atau tidak. Juga 

bisa memiliki makna bahwa para alumni yang sudah atau sedang 

berkiprah di dunia kerja apakah sudah sesuai dengan keilmuan atau 

kompetensinya. Hal ini menjadi penting untuk mengukur kualitas 

pembelajaran dengan kebutuhan di dunia kerja (link and match), 

sehingga penting sekali mengetahui terkait keselarasan horizontal ini. 

Dalam hal ini alumni Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang yang sudah bekerja di perusahaan, instansi, institusi, maupun 

berwiraswasta apa sesuai dengan program studi yang ditempuh 

ketika kuliah. 

Melihat para alumni ketika selesai kuliah, apakah pekerjaanya 

sudah sesuai dengan bidang keilmuannya atau tidak sangat penting. 

Adapun gambaran secara umum kesesuaian bidang kerja lulusan pada 

grafik berikut ini: 
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Grafik 16. Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan 
 

Dari data yang diperoleh, alumni UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang yang menyatakan bahwa kuliahnya sudah sesuai dengan 

pekerjaanya dan hubungan tersebut sesuai, yaitu sebanyak 53% (64 

responden). Dan berkisar 20% atau 24  responden menyatakan bahwa 

cukup sesuai antara kuliah dengan pekerjaannya memiliki hubungan 

yang erat. Juga sekitar 27% atau sekitar 32 responden menyatakan 

bahwa antara kuliah dengan pekerjaannya memiliki hubungan tidak 

sesuai. 

Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa selaras dengan 

mayoritas alumni bekerja setelah lulus, bisa dibaca bahwa ada sekitar 

53% alumni yang menyatakan bahwa kuliah mereka memiliki 

hubungan yang erat dan sangat erat dengan dunia kerja. Artinya lebih 

separuh alumni menyatakan tidak salah jalan atau tersesat ketika 

kuliah dengan profesi atau pekerjaannya saat ini. Angka ini belum 

mayoritas, sehingga belum bisa dikatakan dalam kondisi ideal. Karena 

mayoritas responden (27%) merasa bahwa antara perkuliahan dengan 

pekerjaannya saat ini kurang erat. Sehingga diperlukan kompetensi 

tambahan seperti soft skill, pelatihan kerja langsung di perusahaan 

(magang), dan keahlian penting lainnya untuk kepentingan di dunia 

kerja. 

Kedepan penting sekali untuk lebih menyelaraskan antara mata 

kuliah yang diberikan kepada mahasiswa dengan kebutuhan dunia 

kerja, baik industri, perusahaan, ataupun intansi. Kesesuaian bidang 

53%

20%

27%

Kesesuain Bidang Pekerjaan

Sesuai

Cukup Sesuai

Tidak Sesuai
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pekerjaan dengan bidang kerja lulusan dalam konteks ini memiliki 

makna relevansi antara bidang pekerjaan alumni saat ini dengan 

bidang ilmu/prodi lulusan yang bersangkutan. Sehingga masukan dari 

instansi ataupun perusahaan pengguna alumni sebagai tempat 

bekerjanya, sangat penting untuk perbaikan berkelanjutan sekarang 

dan di masa yang akan datang. 

 

F. Tempat Kerja Lulusan 

Mendiskripsikan tempat kerja lulusan menjadi salah satu yang 

cukup penting dalam tracer study. Secara manfaat mengetahui tempat 

kerja lulusan sebagai indikator peta persaingan alumni di kancah 

dunia kerja dan posisi para alumni dalam persaingan global. 

Secara umum tempat kerja lulusan Fakultas Syariah UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang tersebar secara beragam dan cukup 

merata. Walupun tidak banyak yang bekerja di perusahaan ataupun 

industri besar, karena memang secara fokus pendidikan Fakultas 

Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak memfokuskan 

alumninya untuk mewarnai dunia usaha dan dunia industri, terutama 

industri-industri skala makro ataupun                multinasional. 

Faktanya, alumni Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang justru banyak mewarnai dunia sosial dan aktivitas 

kemanusiaan. Dimana segmen-segmen yang tidak banyak dilirik oleh 

alumni perguruan tinggi negeri, terkadang menjadi lahan yang subur 

untuk ditelateni para alumni kampus hijau ini. Secara lebih detail 

gambaran tempat kerja alumni tercantum dalam grafik sebagai 

berikut: 
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Grafik 17. Tempat Kerja Lulusan 
 

Dari deskripsi diatas di atas, lulusan Fakultas Syariah UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang yang bekerja di instansi pemerintah 

(Seperti Pemerintah Daerah, ASN, Pendamping Desa, PKH, Anggota 

Panitia Pemilu, dll) sebanyak 8% (6 responden). Dan pilihan alumni  

sebanyak 29% atau 21 responden menyatakan bekerja di BUMN atau 

BUMD. Juga terdapat sekitar 24% atau 18 responden menyatakan  

bekerja di  Perusahaan Swasta, artinya bekerja yang tidak banyak 

mendapatkan pendapatan yang berlebih. Bisa digunakan sehari-hari 

dan bisa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ikut di yayasan atau 

lembaga non profit, bisa bekerja pada rumah sakit, lembaga 

pendidikan swasta, yayasan pesantren, dan berbagai lembaga 

nirlaba lainnya. 

Juga terdapat lebih kurang 27% lainnya atau sebanyak 20 

responden menyatakan bekerja di lembaga hukum 

(advokat, kejaksaan, lembaga peradilan) yang menjadi profesi utama 

bagi lulusan Fakultas Syariah. Terdapat sekitar 12% atau 9 responden 

yang bekerja secara mandiri atau wiraswasta/perusahaan sendiri, 

seperti sebagai penerjemah, peneliti, youtuber, photographer, 

konveksi, online shop, freelance, konsultan, asisten psikolog, usaha 

counter hp, ataupun memiliki biro haji dan umroh.  
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Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa selaras dengan 

mayoritas alumni bekerja setelah lulus secara statistik bahwa lulusan 

yang bekerja di lembaga hukum mendapatkan prosentase palaing 

tinggi yaitu 29%. Artinya kesesuain antara bidang pekerjaan dengan 

bidang ilmu masih pendapatkan prosentase cukup tinggi 

dibandingkan dengan jenis pekerjaan laiinya. Sehingga ke depan, perlu 

digagas untuk keahlian softskill yang lain sebagai bekal untuk bisa 

survive di dunia kerja baik sebagai wiraswasta maupun bekerja di 

industri atau perusahaan swasta. Dan paling sedikit lulusan Fakultas 

Syariah bekerja di instansi pemerintah sebesar 8%, sehingga terlihat 

bahwa alumni kita kurang bisa bersaing secara terbuka dengan alumni 

dari perguruan tinggi lain. Hal ini menjadi salah satu indikator, bahwa 

perlu peningkatan kompetensi dan keahlian alumni untuk bisa 

diterima di dunia kerja secara luas. 

 

G. Kepuasan Pengguna Lulusan 

Mengungkap kepuasan pengguna lulusan merupakan  salah satu 

yang sangat berharga dalam tracer study. Secara umum survay 

kepuasan pengguna lulusan merupakan informasi lapangan yang 

dilakukan sebuah institusi pendidikan terhadap pengguna lulusannya. 

Survey ini bertujuan agar bisa mengukur kualitas lulusan berdasarkan 

sudut pandang pengguna, apakah kualitas lulusan sudah sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. Tingkat kepuasan yang tinggi 

berdasarkan pengguna lulusan adalah salah satu indikator 

keberhasilan proses pendidikan pada institusi pendidikan. Survey 

kepuasan pengguna merupakan bagian yang beriringan dengan tracer 

study dimana sangat bermanfaat pada saat akreditasi institusi. Juga 

bisa menjadi evaluasi employer reputation, perbaikan berkelanjutan 

berdasarkan proses pendidikan dalam aspek kurikulum, arah 

pengembangan universitas, maupun pengembangan softskill juga 

hardskill mahasiswa. 
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Survei kepuasan pengguna merupakan salah satu alat untuk 

mengukur kualitas lulusan lembaga pendidikan. Aspek yang diukur 

secara umum meliputi tingkat kepuasan pengguna terhadap lulusan. 

Menilai kemampuan lulusan berkaitan dengan hardskill dan softskill. 

Salah satu komponen hardskill dan softskill yang diukur berdasarkan 

survei National Association of Colleges and Employeer (NACE, 2002). 

Seperti yang dapat dilihat dari hasil survei tersebut, tabel berikut 

mencantumkan beberapa kemampuan yang dibutuhkan di lingkungan 

kerja: 

 

No Kemampuan Skor Nilai 
Klasifikasi 

Ketrampilan 
Urgensi 

tas 
1. Komunikasi 4.69 Softskill 1 
2. Kejujuran/integritas 4.59 Softskill 2 
3. Bekerjasama 4.54 Softskill 3 
4. Interpersonal 4.50 Softskill 4 
5. Etos kerja yang baik 4.46 Softskill 5 
6. Motivasi/inisiatif 4.42 Softskill 6 
7. Mampu beradaptasi 4.41 Softskill 7 
8. Analitikal 4.36 Kognitif (Hardskill) 8 
9. Komputer 4.21 Psikomotorik (Hardskill) 9 
10. Organisasi 4.04 Softskill 10 
11. Orientasi detail 4.00 Softskill 11 
12. Kepemimpinan 3.97 Softskill 12 
13. Percaya diri 3.95 Softskill 13 
14. Sopan/beretika 3.82 Softskill 14 
15. Bijaksana 3.75 Softskill 15 
16. IPK>3 3.68 Kognitif (Hardskill) 16 
17. Kreatif 3.59 Softskill 17 
18. Humoris 3.25 Softskill 18 
19. Entrepreneurship 3.23 Softskill 19 

Tabel 2. Daftar 19 kemampuan yang diperlukan di dunia kerja 

 
World Economic Forum bersama The Boston Consulting Group 

memetakan beberapa keterampilan yang dibutuhkan di abad modern 

sebagaimana berikut: 



27  

 
 

Gambar 2. Kemampuan yang harus dimiliki untuk dapat berdaya saing 
 

Adapun hasil survay terhadap pengguna lulusan Fakultas 

Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, secara umum dari 

beberapa instansi ataupun perusahaan yang dihubungi, yang 

memberikan respon balik sebanyak 30 lembaga saja. Sehingga secara 

umum cukup mewakili untuk mendapatkan informasi terkait peran 

dan kiprah alumni di lembaga tersebut. 

Dari 27 lembaga yang merespon atau mengisi kuesioner, 

didapatkan data terkait kemampuan softskill alumni dalam berbagai 

aspek. Paling tidak terdapat 10 softskill lulusan Fakultas Syariah UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah dinilai oleh perusahan atau 

instansi. Softskill tersebut diantaranya integritas (akhlak atau moral), 

keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme), kecakapan 

berkomunikasi, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing, 

penggunaan teknologi informasi, kerjasama tim, kepemimpinan, 

pengembangan diri dan kemampuan inovasi, kemampuan bekerja di 

bawah tekanan, serta loyalitas dan komitmen. Tak hanya itu, hal ini 

selaras dengan kebutuhan akreditas yang disusun oleh BAN-PT 

dimana matriks tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap 

beberapa aspek antara lain etika, keahlian pada bidang ilmu 
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(kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan 

teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, 

pengembangan diri. 

Pada grafik dibawah menjelaskan tentang penilaian lulusan 

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam aspek 

integritas (akhlak atau moral) atau etika. Sebanyak 40,7% menyatakan 

sangat baik, 51,9% baik, dan 7,4% responden menilai cukup. Dan tidak 

ada yang mengaku tidak baik atau sangat tidak baik terkait integritas 

atau etika lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun 

gambarannya terlihat pada grafik berikut ini: 

 

Grafik 18. Kepuasan Pengguna Lulusan : Integritas atau Etika 
 

Pada grafik dibawah menjelaskan tentang penilaian lulusan 

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam aspek 

keahlian berdasarkan bidang ilmu  (profesionalisme).  Sebanyak  51,9%  

menyatakan  sangat baik, 40,7% baik, dan 7,4% responden menilai cukup. 

Dan tidak ada yang menyatakan tidak baik atau sangat tidak baik pada 

aspek  terkait keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme) 

lulusan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun 

gambarannya terlihat pada grafik berikut ini: 

 

40,7%

51,9%

7,4%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1

Integritas (Etika dan Moral)

Sangat Baik Baik Cukup



29  

 

Grafik 19. Kepuasan Pengguna Lulusan : Keahlian Berdasarkan Bidang Ilmu 
(Profesionalisme) 

 
Pada grafik dibawah menjelaskan tentang penilaian lulusan 

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam aspek 

kecakapan berkomunikasi. Sebanyak 51,9% menyatakan sangat baik, 

44,4% baik, dan 3,7% responden menilai cukup. Dan tidak ada yang 

menyatakan tidak baik atau sangat tidak baik pada aspek terkait 

kecakapan berkomunikasi lulusan Fakultas Syariah UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Adapun gambarannya terlihat pada grafik 

berikut ini: 

 

Grafik 20. Kepuasan Pengguna Lulusan : Kecakapan Berkomunikasi 
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Pada grafik dibawah menjelaskan tentang penilaian lulusan 

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam aspek 

kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing. Sebanyak 14,8% 

menyatakan sangat baik, 59,3% baik, dan 25,9% responden menilai 

cukup. Dan tidak ada yang menyatakan tidak baik atau sangat tidak 

baik pada aspek terkait kemampuan berkomunikasi dalam bahasa 

asing lulusan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Adapun gambarannya terlihat pada grafik berikut ini: 

 

Grafik 21. Kepuasan Pengguna Lulusan : Kemampuan Berkomunikasi dalam 
Bahasa Asing 

 
Pada grafik dibawah menjelaskan tentang penilaian lulusan 

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam aspek 

penggunaan teknologi informasi. Sebanyak 44,4% menyatakan sangat 

baik, 51,9% baik, dan 3,7%  responden menilai cukup. Dan tidak ada 

yang menyatakan tidak baik atau sangat tidak baik pada aspek 

penggunaan teknologi informasi lulusan Fakultas Syariah UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun gambarannya terlihat pada 

grafik berikut ini: 
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Grafik 22. Kepuasan Pengguna Lulusan : Penggunaan Teknologi Informasi 
 

Pada grafik dibawah menjelaskan tentang penilaian Fakultas 

Syariah lulusan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

dalam aspek kerjasama tim. Sebanyak 51,9% menyatakan sangat baik, 

40,7% baik, dan 7,4% responden menilai cukup. Dan tidak ada yang 

menyatakan tidak baik atau sangat tidak baik pada aspek kerjasama 

tim lulusan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Adapun gambarannya terlihat pada grafik berikut ini: 

 

Grafik 23. Kepuasan Pengguna Lulusan : Kerjasama Tim 
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Pada grafik dibawah menjelaskan tentang penilaian lulusan 

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam aspek 

pengembangan diri.                Sebanyak 48,1% menyatakan sangat baik, 

40,7% baik, dan 11,1% responden menilai cukup. Dan tidak ada yang 

menyatakan tidak baikatau sangat tidak baik pada aspek 

kepemimpinan lulusan. Adapun gambarannya terlihat pada grafik 

berikut ini: 

 

Grafik 24. Kepuasan Pengguna Lulusan : Pengembangan Diri 
 

Hal ini membuktikan bahwa alumni Program Studi Hukum Tata 

Negara (Siyasah) Fakultas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 

softskill yang baik. Bahkan yang sangat membanggakan, aspek 

integritas atau etika, serta aspek loyalitas dan komitmen lulusan UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang menempati nilai yang sangat baik atau 

memuaskan. Dimana etika secara umum memiliki prosentase 92,6% 

(51,9% baik dan 40,7% sangat baik) menurut para responden. Hal ini 

menandakan bahwa penanaman etika dan loyalitas pada lulusan  

sudah berjalan dengan baik. Sehingga tampak dari kuesioner yang 

dijawab oleh responden dengan nilai terbaik dan rata-rata mayoritas 

responden memberikan nilai baik untuk aspek-aspek yang lain. 
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PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan intrumen tracer study yang telah diisi oleh 

responden yang lulus dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang pada tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa: 

 
1. Kondisi alumni setelah lulus (keterserapan tenaga kerja) 

Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Tata Negara 

(Siyasah) dan Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir secara 

umum mayoritas menyatakan sudah bekerja, yaitu sebanyak 

68%. Dan sisanya sebanyak 21% responden menyatakan 

melanjutkan kuliah atau studi lanjut. Juga sebagian kecil yaitu 

6% responden menyatakan menikah. dan 4% lainnya 

menyatakan mengurus rumah tangga.  

 

2. Terkait waktu tunggu untuk memperoleh pekerjaan pertama, 

sebagian besar lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim  Malang tidak 

membutuhkan waktu lama untuk memperoleh pekerjaan 

pertama. Alumni yang memiliki waktu tunggu untuk 

memperoleh pekerjaan pertama sebanyak 55% responden 

menyatakan waktu tunggu untuk memperoleh pekerjaan 

pertama kira-kira 6 bulan setelah lulus. Juga sekitar 33% 

responden menyatakan waktu tunggu untuk memperoleh 

pekerjaan pertama kira-kira 6 s.d 18 bulan setelah lulus. Terdapat 

sekitar dari 9% responden menyatakan waktu tunggu untuk 

memperoleh pekerjaan pertama kira-kira lebih dari 18 bulan 

setelah lulus. Dan sekitar 3% menyatakan sedang 

kuliah/menikah/mencari kerja. 
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3. Adapun kesesuaian bidang kerja lulusan, bisa disimpulkan 

bahwa alumni Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang yang kuliahnya sudah sesuai dengan pekerjaanya dan 

hubungan tersebut sangat erat, yaitu sebanyak 55%. Dan 

berkisar 20% responden menyatakan bahwa sangkut paut 

antara kuliah dengan pekerjaannya memiliki hubungan yang 

cukup sesuai. Juga sekitar 27% responden menyatakan memiliki 

hubungan yang tidak sesuai.   

 

4. Adapun mengenai tempat kerja alumni bisa digambarkan bahwa 

alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bekerja di 

instansi pemerintah sebanyak 8% responden. Bekerja di BUMN 

atau BUMD sebanyak 29% responden. Sekitar 24% bekerja di 

perusahaan swasta. Terdapat lebih kurang 27% responden 

menyatakan bekerja di lembaga hukum. Kurang lebih 12% 

responden yang menjadi wiraswasta/memiliki perusahaan 

sendiri.  

 

5. Adapun tentang tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai 

terhadap aspek: etika (sebesar 40,7% menyatakan sangat baik, 

51,9% baik, dan 7,4% responden menilai cukup), keahlian pada 

bidang ilmu atau profesionalisme (sebesar 51,9% menyatakan 

sangat baik, 40,7% baik, dan 7,4% responden menilai cukup), 

kemampuan berbahasa asing (sebesar 14,8% menyatakan 

sangat baik, 59,3% baik, dan 35,9% responden menilai cukup), 

penggunaan teknologi informasi (sebesar 44,4% menyatakan 

sangat baik, 51,9% baik, dan 3,7% responden menilai cukup), 

kemampuan berkomunikasi (sebesar 51,9% menyatakan sangat 

baik, 44,4% baik, dan 3,7% responden menilai cukup), kerjasama 

tim (sebesar                51,9% menyatakan sangat baik, 40,7% baik, dan 

7,4% responden menilai cukup), pengembangan diri (sebesar 

48,1% menyatakan sangat baik, 40,7% baik, dan 11,1% 

responden menilai cukup). 

6. Hal ini membuktikan bahwa alumni UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang memiliki softskill yang baik. Bahkan yang sangat 

membanggakan, aspek integritas atau etika, serta aspek 
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loyalitas dan komitmen lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang menempati nilai mayoritas yang sangat baik atau sangat 

memuaskan. 

 

B. Rekomendasi 
 

Mengacu pada hasil tracer study di atas, Fakultas Syariah UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang dapat mempertimbangkan beberapa 

hal berikut dalam rangka meningkatkan mutu lulusan: 

1. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang perlu 

menguatkan kompetensi professional, baik meningkatkan 

kemampuan hardskill ataupun softskill agar calon lulusan lebih 

siap dalam menghadapi dunia kerja. Hal ini didasarkan pada 

hasil survai yang menunjukkan bahwa aktivitas utama lulusan 

adalah bekerja maupun wiraswasta. Penguatan ini dapat 

dilakukan melalui restrukturisasi kurikulum, memberikan 

pelatihan kerja, kerjasama dengan dunia usaha dan dunia 

industri baik BUMD maupun BUMN untuk kegiatan magang. 

2. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang perlu 

menguatkan kompetensi calon lulusan pada berbagai bidang 

keilmuan dan aplikasi skill untuk siap di dunia kerja. Seperti 

meningkatkan kemampuan teknologi informasi, penguasaan 

bahasa asing, kahlian berkomunikasi dan berbicara di depan 

umum. 

3. Para mahasiswa sebelum lulus perlu diberikan banyak 

kesempatan dan waktu untuk praktek kerja lapangan ataupun 

internship (magang) yang cukup lama, paling tidak sekitar satu 

semester atau enam bulan. Perlu juga menjalin kerjasama 

dengan lembaga-lembaga atau perusahaan agar alumni 

memiliki lebih banyak pengalaman. Juga memperbanyak mata 

kuliah praktik daripada teori. 

4. Aspek lain yang perlu ditingkatkan adalah perlu peningkatan 

berbagai keterampilan yang dibutuhkan di abad modern seperti 

kepemimpinan (leadership), keorganisasian, kemampuan 

berfikir kritis, sosial responsible, interpersonal, keberanian, 

sehingga alumni memiliki kepercayaan diri untuk berkiprah di 
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dunia kerja. 

5. Peningkatan sarana, prasarana, dan fasilitas sesuai bidang 

keahlian setiap program studi. 

6. Peningkatan kompetensi akan kaidah-kaidah syariah lebih 

diutamakan dalam setiap kegiatan di dunia kerja, terutama 

terkait aspek akhlak, moral, tata krama, etika saat 

berkomunikasi antar teman, kepada pimpinan, dan pelanggan. 

Secara umum alumni kita sudah memiliki etika yang baik, hal 

tersebut perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan. 

7. Fakultas juga perlu melakukan upaya-upaya strategis untuk 

meningkatkan keterampilan softskill dan wirausaha sehingga 

semakin banyak lulusan yang mampu menciptakan lapangan. 

8. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang perlu melakukan update 

pangkalan data dan database alumni secara tersistem dan 

berkelanjutan. Serta membangun jaringan alumni yang kuat 

dan memberdayakan ikatan alumni melalui berbagai platform 

yang menarik untuk meningkatkan partisipasi lulusan dalam 

survei tracer study berikutnya. Harapannya peran serta alumni 

mensukseskan kegiatan selanjutnya lebih maksimal lagi. 



 

 


