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Penjelasan PK
• Sejarah PK

Pusat karir UM Kudus didirikan pada tahun 2015 sejak masih dalam bentuk STIKES Muhammadiyah
Kudus. Sejarah didirikannya pusat karir didasarkan pada kebutuhan pengembangan kerjasama,
pendayagunaan lulusan dan kelembagaan dengan berbagai pihak sesuai dengan visi misi STIKES
Muhammadiyah pada masa itu.

• Nomor SK Pendirian PK 

No 057/A/KEP-PKA/STIKES-M/ IX/2015

• Organogram PK

Ketua

Wakil ketua bidang III

Pusat karir



Kegiatan PK (selain TS yang didanai oleh dana 
bantuan)

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PK pada tahun 2019 

• Workshop persiapan kerja

• Career fair dan expo 



Hasil Kegiatan PK

Hasil Kegiatan PK yang dilaksanakan di tahun 2019

• Workshop persiapan kerja diselenggarakan selama 3 hari,  tgl 30 – 31 
Agustus dan tanggal 5 Oktober 2019. Workshop tersebut diikuti oleh 
275 peserta.

• Jobfair diselenggarakan pada tanggal 5-6 Oktober 2019, diikuti oleh 
perusahaan dan rumah sakit. Peserta yang hadir antara lain dari
alumni dan peserta umum





Hasil Tracer Study (Tabel Response Rate, buku
panduan hlm. 13)



Hasil Tracer Study (Tabel Rekapitulasi Hasil, 
buku panduan hlm. 13)
No Butir pertanyaan Jawaban sesuai hasil TS

1 Berapa bulan waktu yang dihabiskan (sebelum dan 

sesudah kelulusan) untuk memeroleh apakah pekerjaan

pertama?

Median  2 (bulan)

2 Apakah anda bekerja saat ini (termasuk kerja sambilan

dan wirausaha)

75 % (untuk seluruh pilihan jawaban)

3 Kira-kira bera pendapatan anda setiap bulannya? Median 1.900.000 (rupiah)

4 Seberapa erat hubungan antara bidang studi dengan

pekerjaan anda?

68.34% (untuk seluruh pilihan jawaban)

5 Tingkat pendidikan apa yang paling tepat sesuai untuk

pekerjaan anda saat ini?

59.46% setingkat lebih tinggi

6 Lulusan yang pernah mendapatkan beasiswa dari

kemenristekdikti

Jumlah per jenis beasiswa

1. ADIK

2. Bidikmisi

3. PPA         = 1 orang

4. Afirmasi



Best Practices

• Berisi praktik baik yang dilakukan oleh PT dalam meningkatan
response rate dan juga meningkatkan mutu Pusat Karir. 

Untuk meningkatkan respon rate, Universitas Muhammadiyah Kudus 
menstimulasi responden tracer (alumni) dengan adanya reward bagi
alumni yang mengisi kuesioner tracer study secara lengkap.  



Kendala & Cara Mengatasi

No. Kendala Cara Mengatasi

1 Kontak ke alumni yang tidak bisa dihubungi

lewat wa grup

Melakukan wa pribadi melalui teman dekatnya

2 Partisipan kurang Melibatkan jurusan dari masing-masing prodi



Rekomendasi

• Rekomendasi kepada Kemenristek-DIKTI terkait dengan
pengembangan kegiatan BPPKL/Tracer Study 2019.

Diperlukan pendanaan untuk fasilitasi kegiatan tracer di tahun
berikutnya

• Rekomendasi terhadap PT yang mendapatkan BPPKL/Tracer Study 
2019.  

Diperlukan penguatan jejaring antara alumni dengan PT melalui
kegiatan yang berkontribusi pada pengembangan kompetensi lulusan.
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