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A. Latar Belakang 

Dalam rangka menjalankan tugas pokok 

manajemen mutu salah satunya adalah merencanakan 

mutu berdasarkan kebutuhan dari stakeholders dengan 

melibatkan semua pihak dan sifatnya terbuka, dengan 

harapan memenuhi semua kebutuhan stakeholders 

khususnya mahasiswa dan pengguna lulusan, maka 

salah satu upaya yang harus dilakukan adalah terkait 

dengan data kebutuhan mahasiswa, lulusan dan dunia 

kerja yang perlu dilakukan identifikasi dan analisis. 

Tujuan dari tracer study adalah mendapatkan 

gambaran yang objektif tentang informasi lulusan 

dalam karir, status, keterserapan kerja, relevansi 

pengetahuan, dan keterampilan dengan pekerjaannya. 

Untuk itu diperlukan upaya identifikasi dan 

perencanaan mutu lulusan agar dapat berjalan secara 

terarah, maka disusunlah pedoman pelaksanaan tracer 

study di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. 
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B. Tujuan Kegiatan 

Pedoman Tracer Study ini bertujuan untuk: 

1. Mengevaluasi output/outcome Perguruan Tinggi;  

2. Memeroleh informasi kesuksesan lulusan dalam 

karir, status pendapatan, serta relevansi antara 

pengetahuan, dan keterapilan lulusan dengan 

pekerjaannya. 

3. Sebagai tanggung jawab perguruan tinggi dalam 

menyiapkan peserta didik untuk menghadapi dunia 

kerja pada masa yang akan datang. 

4. Sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses 

pembelajaran.  

 
C. Manfaat Kegiatan 

Manfaat yang akan didapatkan setelah melakukan 

tracer study, adalah sebagai berikut: 

1. Dapat digunakan sebagai indikator efisiensi 

eksternal pada institusi perguruan tinggi, dan 

sebagai     dasar    untuk    menyelenggarakan    dialog 

dengan kalangan bisnis, industri, atau pengguna 

lulusan lainnya. 
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2. Dapat digunakan untuk menentukan prioritas dan 

penentuan model pendidikan/pelatihan yang 

dikembangkan sesuai dengan karakteristik 

kebutuhan lapangan kerja. 

3. Digunakan sebagai pengembangan konsep yang 

tepat dalam implementasi model pengembangan 

pendidikan/pelatihan. 

 
D. Sasaran Kegiatan 

Sasaran kegiatan survei ini adalah alumni/lulusan 

UIN Mataram. 

 
E. Target Kegiatan 

Target yang ingin dicapai dari pelaksanaan survei 

ini adalah: 

1. Mendorong partisipasi lulusan sebagai pengguna 

layanan dalam menilai kinerja penyelenggara 

pelayanan. 

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk 

meningkatkan kualitas layanan. 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih 

inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan 

mahasiswa dan lulusan. 
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F. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Survei lulusan (tracer Study) dalam 

pedoman ini adalah meliputi profil alumni pasca 

kelulusan dari UIN Mataram enam bulan sejak lulus 

sampai dengan 5 tahun (6 bulan – 5 tahun). 

 
G. Validitas Intrumen Survei 

Untuk mendapatkan alat ukur yang valid yang 

akan digunakan untuk mengukur kepuasan alumni, 

maka dilakukan 2 uji validitas yaitu validitas isi dan 

validitas konstruk. Validitas isi dimaksudkan untuk 

memastikan bahwa setiap butir yang dipakai telah 

memenuhi syarat-syarat seperti: tidak menimbulkan 

pemahaman/arti ganda, maksud pertanyaan mampu 

dipahami oleh alumni, dan mewakili indikator yang 

dibuat. Untuk memastikan terpenuhinya validitas isi ini 

telah ditunjuk professional judgement dari LPM. 

Pengujian validitas konstruk menggunakan uji statistik 

pearson corelation yang diolah menggunakan SPSS. 

Validitas terhadap instrument pengukuran akan 

ditunjukan dengan nilai korelasi tiap butir jika rhitung > 

rtable. Apabila nilai korelasi lebih kecil dari rtabel maka 

butir yang digunakan pada instrumen pengukuran tidak 
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valid yang artinya butir tersebut tidak dapat digunakan 

dalam penilaian kepuasan alumni. 

 
H. Reliabilitas Instrumen Survei 

Uji reliabilitas dimaksudkan bahwa kuesioner 

yang akan dipakai memiliki tingkat keakuratan pada 

berbagai setting pengukuran. Sehingga kuesioner dapat 

memberikan jaminan keakuratan penggukuran 

meskipun dilakukan pada waktu yang berbeda. Untuk 

itulah kemudian dilakukan uji statistik terhadap 

reliabilitas kuesioner menggunakan alpha cronbach 

yang diolah dengan SPSS. Instrumen pengukuran 

dikatakan handal apabila nilai alpha cronbach > 0,700. 

Uji reliabilitas dilakukan aspek layanan yang menjadi 

instrument pengukuran kepuasan layanan 

kemahasiswaan. 

 
I. Pelaksanaan dan Teknik Survei 

1. Pelaksanaan 

Pelaksanaan Survei lulusan (Tracer Study) 

dilaksanakan enam bulan pasca kelulusan. 

Pelaksanaan ini melalui tahapan perencanaan, 

persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian 
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hasil survei, yang mencakup langkah-langkah, 

sebagai berikut:  

1. Menyusun instrumen survei. 

2. Menentukan besaran dan teknik penarikan 

sampel. 

3. Menentukan responden. 

4. Melaksanakan survei. 

5. Mengolah hasil survei. 

6. Menyajikan dan melaporkan hasil. 

7. Mendistribusikan hasil survei kepada alumni.  

Beberapa waktu tersebut menjadi fokus evaluasi, 

seperti pada waktu 6 (enam) bulan pasca lulusan, 

fokus pada pertanyaan terhadap masa transisi 

dunia pedidikan dan dunia kerja, waktu satu tahun 

berfokus pada proses transisi pekerjaan pertama 

kali, waktu tiga tahun berfokus pada karir awal 

sebagai introspeksi, dan lima tahun berfokus pada 

jenjang karir. 

2. Teknik Survei Kepuasan 

Untuk melakukan survei dapat menggunakan 

teknik survei, antara lain:  

a. Kuesioner dengan wawancara tatap muka. 
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b. Kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk 

yang dikirimkan melalui surat. 

c. Kuesioner elektronik (internet/e-survei). 

d. Diskusi kelompok terfokus. 

e. Wawancara tidak berstruktur melalui 

wawancara mendalam. 

3. Hasil Survei Kepuasan lulusan, dimaksudkan 

untuk: 

a. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari 

masing-masing pengguna lulusan. 

b. Mengukur secara berkala penyelenggaraan 

pelayanan yang telah dilaksanakan oleh 

pengguna lulusan. 

c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu 

diambil dan langkah perbaikan layanan. 

d. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki 

layanan. 

 
J. Analisis Data 

Tahap analisis dilakukan setelah kuesioner 

terkumpul secara keseluruhan atau memenuhi standar 

dari pengumpulan data, dengan kegiatan sebagai 

berikut:  
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1. Mengidentifikasi sistem pengkodean untuk 

tanggapan dari pertanyaan terbuka. 

2. Melakukan pengkodean tanggapan dari pertanyaan 

terbuka. 

3. Melakukan entri data dan editing. 

4. Analisis data. 

5. Persiapan laporan survei. 

6. Evaluasi terhadap hasil survei kinerja alumni. 

7. Melakukan workshop dengan mahasiswa, lulusan, 

dan pengguna lulusan. 

 
K. Publikasi Hasil 

Setelah diperoleh hasil dan rekomendasi aksi 

perbaikan, maka hasil pengukuran ini dipublikasikan 

dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Unit-unit layanan terkait berkumpul untuk 

membahas hasil pengolahan data kepuasan layanan 

mahasiswa. 

2. Unit-unit layanan terkait berkumpul untuk 

membahas hasil pengolahan data kepuasan layanan 

mahasiswa. 

3. Unit-unit mengajukan usulan-usulan perbaikan 

layanan baik untuk unitnya maupun unit yang lain. 
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4. Mengajukan tindakan perbaikan layanan kepada 

pimpinan Universitas untuk mendapatkan 

persetujuan. 

5. Mempublikasikan hasil pengukuran dan tindakan 

perbaikan layanan kepada pimpinan Universitas 

untuk mendapatkan persetujuan. 

6. Mempublikasikan hasil pengukuran dan tindakan 

perbaikan layanan kepada pemangku kepentingan. 

 
L. Penutup 

Tracer study menjadi metode penting bagi 

Universitas Islam Negeri Mataram untuk mengetahui 

umpan balik dari alumni dan pengguna lulusan. Melalui 

tracer study, Universitas Islam Negeri Mataram dapat 

mengidentifikasi pembelajaran yang dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat atau tidak. Dokumen 

panduan pelaksanaan survei lulusan (tracer study) ini 

menjadi acuan bagi Universitas Islam Negeri Mataram, 

Fakultas dan Program Studi.  
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Lampiran 1 

ISIAN TRECER STUDY UNTUK LULUSAN UNIVERSITAS 
ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM 
 
Form lampiran 1 diisi langsung oleh alumni lulusan. 

1. Nama   : _______________________________  

2. Tempat Lahir  : _______________________________  

3. Tanggal Lahir  : _______________________________  

4. Jenis Kelamin: Laki-laki / Perempuan*) 

5. Alamat Asal  : _______________________________  

6. Alamat Sekarang : _______________________________ 

7. No. Kontak  : _______________________________ 

8. AlaVmat Email  : _______________________________ 

9. Tahun Masuk  : _______________________________ 

10. Tahun Kelulusan  : _______________________________ 

11. Fakultas   : _______________________________ 

12. Program Studi  : _______________________________ 

13. Status Pekerjaan Saat ini : 

 Bekerja part time 

 Bekerja full time 

 Tidak bekerja/sedang mencari pekerjaan 

 Wirausaha/entrepreneur 
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 Sedang melanjutkan program Pendidikan yang 

lebih tinggi/Pendidikan profesi 

 Pensiun 

 Lainnya  

14. Nama Instansi/Usaha : _______________________________  

15. Alamat instansi/ Usaha : _______________________________ 

16. No. Kontak Instansi : _______________________________ 

17. Alamat Email  : _______________________________ 

18. Berapa Lama anda Menyelesaikan Pendidikan? 

 Semester (tidak termasuk cuti semester) 

19. Apakah suasana dan pelaksanaan akademik selama 

anda menjalani perkuliahan di UIN Mataram telah 

sesuai dengan harapan anda? 

 Sesuai 

 Tidak Sesuai 

20. Jika tidak sesuai, bagian faktor mana yang tidak sesuai 

dengan harapan anda? 

 Desain kurikulum 

 Metode pembelajaran 

 Sarana pembelajaran/kelas 

 Sarana laboratorium/studio 
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 Pelayanan administrasi akademik 

 Pelayanan perpustakaan 

 Lainnya,  

21. Faktor apa yang paling berpengaruh terhadap lama 

studi anda? 

 Urutan mata kuliah yang tidak sistematik 

 Prosedur pengulangan mata kuliah (tidak selalu 

ditawarkan) 

 KKN 

 Skripsi/ tugas akhir 

 Pelayanan administrasi akademik 

 Lainnya,  

22. Permasalahan utama yang dihadapi selama studi? 

 Materi pembelajaran 

 Proses dan metode pembelajaran 

 Suasana akademik 

 Relasi dengan dosen dan karyawan 

 Birokrasi akademik 

 Sosial kemasyarakatan 

 Lainnya,  
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23. Berapa Nilai TOEFL/TOAFL pada saat lulus? 

 Skor TOEFL 

 Skor TOAFL 

24. Berapa Indeks Prestasi Komulatif (IPK) anda pada saat 

lulus?  

 Nilai IPK 

25. Berilah skor pada pernyataan-pernyataan berikut 

dengan memberikan tanda (X) pada skor yang sesuai 

dengan pernyataan menurut anda. Rincian skor adalah 

sebagai berikut: 

1 = tidak baik; 2 = kurang baik; 3 = baik; 4 = Sangat Baik 

a. Rencana kegiatan akademik 

program studi disusun dengan baik. 

1 2 3 4 

b. Dalam kegiatan akademik program 

studi, inisiatif, dan kreativitas 

mahasiswa distimulasi. 

1 2 3 4 

c. Dalam kegiatan akademik program 

studi, inisiatif, dan kreatifitas 

mahasiswa dihargai. 

1 2 3 4 

d. Proses pembelajaran dilaksanakan 

dengan metode yang memotivasi 

pembelajaran sepanjang hayat. 

1 2 3 4 
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e. Minat penelitian mahasiswa 

difasilitasi oleh program studi. 

1 2 3 4 

f. Kegiatan penelitian di dalam 

program studi ditunjang dengan 

sarana-prasarana yang memadai. 

1 2 3 4 

g. Tenaga akademik/staf pengajar 

mudah ditemui untuk membahas 

masalah mata kuliah. 

1 2 3 4 

h. Prodi memfasilitasi hubungan 

profesional mahasiswa dengan 

alumni. 

1 2 3 4 

26. Berilah skor pada pernyataan-pernyataan mengenai 

kualitas pelayanan berikut dengan memberikan tanda 

(X) pada skor yang sesuai dengan pernyataan menurut 

anda. Rincian skor adalah sebagai berikut: 

1 = tidak baik; 2 = kurang baik; 3 = baik; 4 = Sangat Baik 

a. Prosedur penerimaan mahasiswa 

baru di Universitas. 

1 2 3 4 

b. Prosedur penerimaan mahasiswa 

baru di Fakultas/Program Studi. 

1 2 3 4 
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c. Pelayanan administrasi di 

Universitas (akademik, keuangan, 

dll). 

1 2 3 4 

d. Pelayanan administrasi di Program 

Studi (akademik, keuangan, dll) 

1 2 3 4 

e. Sarana penunjang di 

Universitas/Fakultas/Program 

Studi 

1 2 3 4 

f. Fasilitas komputer. 1 2 3 4 

g. Fasilitas akses internet. 1 2 3 4 

h. Fasilitas ruang kuliah. 1 2 3 4 

27. Berilah skor pada pernyataan-pernyataan mengenai 

seberapa jauh suasana dan kegiatan akademik Program 

Studi membantu pencapaian tujuan berikut dengan 

memberikan tanda (X) pada skor yang sesuai dengan 

pernyataan menurut anda. Rincian skor adalah sebagai 

berikut:  

1 = tidak baik; 2 = kurang baik; 3 = baik; 4 = Sangat Baik 

a. Meningkatkan kemampuan 

professional. 

1 2 3 4 

b. Meningkatkan kemampuan 

kepemimpinan (leadership skills). 

1 2 3 4 
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c. Meningkatkan kemampuan 

penelitian. 

1 2 3 4 

d. Meningkatkan kemampuan 

mengembangkan teori. 

1 2 3 4 

e. Meningkatkan kemampuan 

pengaplikasian teori (praktek). 

1 2 3 4 

f. Mampu bersaing untuk studi lanjut 

pada strata yang lebih tinggi. 

1 2 3 4 

28. Apakah anda sudah pernah bekerja (part time/full 

time/wirausaha) sebelum lulus? 

 Ya 

 Tidak 

29. Jika pekerjaan no.28 adalah Ya, apakah sampai saat ini 

anda masih melakukan pekerjaan tersebut? 

 Ya 

 Tidak 

30. Berapa lama anda menunggu untuk mendapatkan 

pekerjaan full time setelah lulus? 

 Langsung bekerja 

 Kurang dari 3 bulan 

 3-6 bulan 
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 7 bulan – 1 tahun 

 Antara 1 -2 tahun 

 Lebih dari 2 tahun 

31. Jika sampai saat ini masih belum bekerja, manakah 

kondisi yang sesuai dengan anda? 

Sampai saat ini belum bekerja karena: 

 Sudah melamar dan masih menunggu panggilan 

 Sudah mengikuti tes tapi tidak lulus 

 Sudah sampai mengikuti wawancara tapi tidak 

lulus 

 Sudah mengikuti pelatihan tapi tidak lulus 

 Belum ada lowongan pekerjaan yang sesuai 

dengan minat saya 

 Melanjutkan studi ke strata yang lebih tinggi 

 Lainnya,  

32. Dari mana anda mendapat informasi pekerjaan pertama 

anda? 

 Iklan 

 Pengumuman di info karir kampus 

 Staf Fakultas 

 Keluarga/teman 
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 Alumni 

 Bursa kerja 

 Lainnya,  

33. Apakah bidang pekerjaan anda? 

 Pemerintah, Bidang 

 Swasta, Bidang 

 BUMN Bidang 

 BHMN Bidang 

 Wiraswasta Bidang 

 Lainnya Bidang 

34. Apakah pekerjaan anda terkait langsung dengan bidang 

ilmu yang anda tekuni selama kuliah di UIN Mataram? 

 Ya 

 Tidak 

35. Bagaimana relevansiV kurikulum program studi dengan 

pekerjaan anda saat ini? 

a.  Sangat relevan 

 Relevan 

 Kurang relevan 

 Sangat tidak relevan 
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36. Berapa take home pay (termasuk gaji pokok, tunjangan, 

insetif, dll) anda, saat ini perbulannya? 

 < Rp. 2.000.000,- 

 Rp. 2.000.000 – Rp. 5.000.000,- 

 Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000,- 

 Rp. 10.000.000 – Rp. 15.000.000,- 

 Rp. 15.000.000 – Rp. 25.000.000,- 

 > Rp. 25.000.000,- 

37. Faktor apa yang paling berperan membantu anda 

mendapatkan pekerjaan? 

 IPK / Kemampuan akademik 

 Ekstra kurikuler, organisasi kelompok studi 

 Asal perguruan tinggi 

 Kepribadian 

 Kemampuan social 

 Lainnya,  

38. Berikan penilaian mengenai pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan pada pekerjaan anda 

sekarang dengan memberikan tanda (X) pada skor yang 

sesuai dengan pernyataan menurut anda. Rincian skor 

adalah sebagai berikut:  
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1 = tidak perlu; 2 = kurang perlu; 3 = perlu; 4 = Sangat 

perlu 

a. Kemampuan teoritik dalam bidang 

ilmu 

1 2 3 4 

b. Keterampilan dalam bidang ilmu 1 2 3 4 

c. Kemampuan komunikasi 

interpersonal 

1 2 3 4 

d. Kemampuan komunikasi tertulis 1 2 3 4 

e. Kemampuan Bahasa asing 1 2 3 4 

f. Kemampuan bekerja dalam 

tim/organisasi 

1 2 3 4 

g. Kemampuan menerapkan dan 

adaptasi dengan teknologi baru 

1 2 3 4 

h. Kemampuan pemecahan masalah 1 2 3 4 

i. Kepemimpinan/leadership 1 2 3 4 

j. Kreatifitas 1 2 3 4 

k. Disiplin 1 2 3 4 

l. Komitmen pada pekerjaan 1 2 3 4 

m. Berpikiran kritis 1 2 3 4 

n. Loyalitas 1 2 3 4 

o. Kematangan emosi 1 2 3 4 

p. Kepercayaan diri/Kemandirian 1 2 3 4 
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Lampiran 2 

ISIAN TRECER STUDY UNTUK LULUSAN UNIVERSITAS 
ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM 
 
Lampiran 2 ini diisi oleh atasan langsung alumni 

1. Nama Instansi  : _______________________________  

2. Alamat instansi  : _______________________________  

3. Kontak Instansi : _______________________________  

4. Email instansi  : _______________________________  

5. Pada sektor/bidang apa instansi atau perusahaan ini 

bergerak? 

 Lembaga Pendidikan dan penelitian pemerintah 

 Lembaga Pendidikan dan penelitian swasta 

 Perusahaan internasional 

 Perusahaan milik pemerintah (BUMN/BUMD) 

 Perusahaan swasta 

 Lainnya,  

6. Berapa jumlah lulusan UIN Mataram yang bekerja 

pada instansi/perusahaan anda? 

 Orang lulusan S1 

 Orang lulusan S2 

 Orang lulusan S3 
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7. Melalui media apa perusahaan/instansi ini melakukan 

penerimaan tenaga kerja baru? 

 Iklan media massa 

 Pemberitahuan untuk kalangan terbatas/Fakultas 

terkait 

 Lamaran langsung dari para lulusan 

 Beasiswa ikatan dinas 

 Sistem magang 

 Lainnya,  

8. Bagaimana perusahaan/instansi melakukan 

penerimaan tenaga kerja baru? 

 Seleksi sendiri 

 Kerjasama dengan Lembaga rekrutmen SDM 

 Beasiswa ikatan dinas 

 Sistem magang 

 Lainnya,  

9. Berikan penilaian pada pernyataan-pernyataan di 

bawah ini dengan memberikan tanda (X) pada skor 

yang sesuai dengan pernyataan menurut anda. Rincian 

skor adalah sebagai berikut: 
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1 = tidak berpengaruh; 2 = kurang berpengaruh; 3 = 

berpengaruh; 4 = Sangat berpengaruh 

a. Kesesuaian bidang studi 1 2 3 4 

b. Prestasi akademik 1 2 3 4 

c. Keterampilan praktis 1 2 3 4 

d. Reputasi almamater 1 2 3 4 

e. Pengalaman kerja 1 2 3 4 

f. Kemampuan berbahasa asing 1 2 3 4 

g. Kemampuan managerial 1 2 3 4 

h. Kepribadian 1 2 3 4 

i. Rekomendasi dari pihak ketiga 1 2 3 4 

j. Hasil seleksi 1 2 3 4 

10. Berikan penilaian anda mengenai kualitas lulusan UIN 

Mataram dengan memberikan tanda (X) pada skor 

yang sesuai dengan pernyataan menurut anda. Rincian 

skor adalah sebagai berikut: 

1 = kurang baik; 2 = cukup; 3 = baik; 4 = sangat baik 

1. Integritas 

k. Kedisiplinan 1 2 3 4 

l. Kejujuran 1 2 3 4 

m. Motivasi kerja 1 2 3 4 

n. Etos kerja 1 2 3 4 
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o. Moralitas 1 2 3 4 

p. Etika 1 2 3 4 

2. Profesionalisme 

a. Kemampuan menerapkan 

ilmu/keahlian dalam pekerjaan 

1 2 3 4 

b. Produktifitas kerja 1 2 3 4 

c. Inovasi 1 2 3 4 

d. Kemampuan menyelesaikan 

permasalahan dalam pekerjaan 

1 2 3 4 

e. Kemampuan beradaptasi dengan 

lingkungan 

1 2 3 4 

f. Tanggap terhadap kebutuhan 

pasar 

1 2 3 4 

3. Kepribadian 

a. Kematangan emosi/pengendalian 

diri 

1 2 3 4 

b. Kepercayaan diri 1 2 3 4 

4. Kemampuan berkomunikasi 

a. Kemampuan menggunakan Bahasa 

asing dalam pekerjaan 

1 2 3 4 
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b. Kemampuan mengemukakan ide 

dan pendapat 

1 2 3 4 

5. Leadership atau Kepemimpinan 

a. Kemampuan manajerial 1 2 3 4 

b. Kemampuan sebagai motivator 

dalam lingkungan kerja 

1 2 3 4 

6. Penguasaan Teknologi 

a. Kemampuan memanfaatkan 

teknologi informasi dalam 

pekerjaan 

1 2 3 4 

b. Kemampuan menggunakan 

peralatan modern sesuai bidang 

pekerjaan 

1 2 3 4 

7. Kerjasama tim  

a. Kemampuan dalam bersosialisasi 

dalam lingkungan kerja 

1 2 3 4 

b. Keterbukaan terhadap kritik dan 

saran 

1 2 3 4 

c. Kemampuan bekerja sama dalam 

tim 

1 2 3 4 
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8. Pengembangan diri 

a. Motivasi mempelajari hal baru 

untuk pengembangan diri 

1 2 3 4 

b. Motivasi mempelajari hal baru 

untuk pengembangan institusi  

1 2 3 4 

9. Keluasan wawasan antar disiplin ilmu 

a. Wawasan antar disiplin ilmu 

lulusan 

1 2 3 4 

b. Penerapan keterampilan antar 

disiplin ilmu lulusan 

1 2 3 4 

10. Secara keseluruhan, bagaimana tingkat 

kepuasan anda terhadap lulusan UIN Mataram 

 Sangat puas 

 Puas 

 Kurang puas 

 Tidak puas 

11. Kompetensi apa saja yang diperlukan 

karyawan agar bisa sukses bekerja di institusi 

anda? 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  
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 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

_____________, ____________________ 

 

 

_________________________________ 

(Nama Lengkap) 
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