
Z UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 
Telepon./Fax (0511) 3301914, (0511) 3300660, (0511) 7404778. www.pbingfkipunlam.wordpress.com 

 

 
TRACER STUDY LULUSAN  

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 
FKIP UNLAM BANJARMASIN 

 
PETUNJUK: 

1. Angket ini dimaksudkan untuk menentukan kinerja institusi melalui 
penelusuran terhadap alumni.  

2. Oleh karena itu dimohon kesediaannya Ibu/Bapak/Saudara untuk mengisi 
angket ini seecara sungguh-sungguh dan memberikan inormasi yang benar. 

3. Kami mohon juga kesediaan Ibu/Bapak/Saudara untuk kami konfirmasi atas 
segala informasi yang diberikan dalam angket ini baik melalui surat, telepon, 
atau SMS. Oleh karena itu, mohon Ibu/Bapak/Saudara memberikan alamat 
surat secara lengkap atau nomor telepon/HP. 
  

NAMA      :…………………….…..………………………… 
LULUS SARJANA TAHUN  :………………………………....…. …………. 
FAKULTAS    : ……………………………..…………..…….. 
PROGRAM STUDI/JURUSAN  :…………………….……..…………………….. 
ALAMAT YANG BISA DIHUBUNGI : …………………………………………………. 
       …………………………………………………. 
NO. TELP/HP    : …………………………………………………. 
 
 
A. PENGALAMAN KERJA PADA PERUSAHAAN/INSTANSI 
 

1. Lama waktu menunggu sampai mendapatkan pekerjaan yang pertama kali 
sesudah lulus sarjana : 
o < 6 bulan 
o 1 tahun 
o 2 tahun 
o 3 tahun 
o 4 tahun  
o Lainnya (…..) tahun 

2. Nama perusahaan/instansi sdr bekerja pertama kali 
tersebut…………………………………………………………………………. 

3. Bentuk Perusahaan : 
o Negeri 
o Swasta 
o BUMN 
o Lainnya , sebutkan …………………………………………………….. 
 



4. Bidang pekerjaan 
o Guru 
o Dosen 
o ………………………………………………………………… 
 

5. Jabatan saat pertama kali diterima bekerja:……………………………………… 
6. Ketika pertama kali Anda bekerja, apakah Ilmu yang diperoleh di Fakultas 

sesuai dengan pekerjaan ? 
a. (Ya)     b. (tidak) 
 

7. Bila Ya , apakah ilmu dan keterampilan selama ini diperoleh memenuhi 
persyaratan sebuah jabatan/pekerjaaan? 

8. Bila tidak, dalam bidang apa yang menurut Anda kekurangan yang anda 
terima dalam proses pembelajaran selama di Unlam 
Banjarmasin…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

9. Pendapatan pertama yang diterima per bulan : 
o 250 ribu – 500 ribu 
o 500 ribu – 750 ribu 
o 750 ribu – 1 juta 
o 1 juta –1,5 juta 
o 1,5 juta – 2 juta 
o 2 juta – 3 juta 
o > 3 juta 

10. Apakah penghasilan tersebut sesuai dengan kualifikasi sarjana Anda. 
11. Sebutkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang Anda peroleh saat 

menyelesaikan sarjana: …………. 
12. Apakah (IPK) mencerminkan kualitas lulusan untuk bersaing  di lapangan 

pekerjaan sesungguhnya 
 a. (Ya)     b. (tidak) 
13. Saat ini anda bekerja  

o Tetap di perusahaan/instansi pertama setelah lulus sarjana, jabatan saat 
ini………………………………………………………………………. 

o Belum bekerja, atau sedang dalam masa transisi/pindah kerja 
o Berlainan dengan perusahaan pertama setelah lulus sarjana 
o Sampai saat ini telah berpindah tempat kerja sebanyak : 

1. 2 kali 
2. 3 kali 
3. 4 kali 
4. > 4 kali 

o Nama perusahaan/instansi tempat bekerja sekarang : 
o Bentuk perusahaan: 

o Negeri 
o Swasta 
o BUMN 
o Lainnya, sebutkan…………………….. 

o Berwirausaha/mebuka usaha sendiri  
o Sedang melanjutkan S2, S3 dan lain-lain 

 



B. BILA ANDA BERWIRAUSAHA/MENJALANKAN PERUSAHAAN SENDIRI 
 

1. Sebutkan jenis perusahaan/usaha anda………………………………………. 
2. Kapan saudara mendirikan perusahaan tersebut…………………………….. 
3. Berapa perkiraan jumlah karyawan di perusahaan anda:…. Orang 
4. Komposisi karyawan adalah sebagai berikut : 

a. Sarjana……….orang 
b. Diploma……...orang 
c. SD-SMU : …..orang 

 
 
C. MASUKAN UNTUK  UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 
 

1. Kesulitan yang dihadapi saat pertama kali 
bekerja………………………………………………………………………….. 

2. Menurut pendapat anda, kemampuan lulusan Universitas Lambung mangkurat 
yang dirasa belum,pada saat pertama kali bekerja  adalah 
o Kemampuan keakhlian 
o Kemampuan terapan/lapangan 
o Kemampuan komunikasi 
o Sikap/perilaku, sebutkan misalnya……………………………… 
o Lainnya sebutkan………………………………………………. 

3. Saran perbaikan untuk Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin……….. 
4. Saran perbaikan untuk fakultas………………………………………………… 
5. Saran perbaikan untuk jurusan /program studi……………………………… 

 
D. LAIN-LAIN 
 

Sebutkan 2 orang lulusan PBING yang Anda kenal yang beserta alamatnya secara 
lengkap 
1. Nama    : ………………………………………………………… 
2. Alamat yang bisa dihubungi : ……………………………………………………….. 
       ……………………………………………………….. 
3. No. Telp/HP   : ……………………………………………………….. 
 
1. Nama    : ………………………………………………………… 
2. Alamat yang bisa dihubungi : ……………………………………………………….. 
       ……………………………………………………….. 
3. No. Telp/HP   : ………………………………………………………..  
  

 
TERIMA KASIH 

       
. 
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