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Kata Pengantar 

 

 Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan 

karunia, kesejahteraan dan pengetahuan sehingga kami dapat melaksanakan tugas-tugas dengan 

baik. Semoga keselamatan, rahmat dan barokah Allah selalu dicurahkan ke atas kita semua. 

 Akademi Peternakan Karanganyar telah melaksanakan pendidikan tinggi bidang peternakan 

sejak berdiri tahun 1985. Perubahan kurikulum terus terjadi dari waktu ke waktu untuk adaptasi 

dengan situasi dan kondisi terkini..  

 Berkenaan dengan evaluasi kurikulum pendidikan tinggi peternakan di Akademi Peternakan 

Karanganyar setiap 5 tahun, kami melakukan Tracer Study  yang bertujuan untuk mengidentifikasi 

profil alumni, mengetahui relevansi kurikulum yang diterapkan Produksi Ternak dengan kebutuhan 

pasar kerja, dan mendapatkan gambaran kompetensi yang dibutuhkan pengguna D-III Akademi 

Peternakan.  Data tersebut sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi dan revisi kurikulum 

Produksi ternak program D-III sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan akhirnya 

kualitas lulusan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa soft skills merupakan persyaratan tidak tertulis 

yang selalu dicari oleh pengguna lulusan oleh karena itu kami juga ingin mengetahui pendapat 

Bapak/Ibu/Sdr tentang pengembangan softskills di Akademi Peternakan Karanganyar. 

 Pada form yang kami kirimkan, ada  2 (dua) macam kuesioner yaitu kuesioner untuk alumni 

(halaman 3 s/d 5) dan kuesioner untuk stakeholders/ pengguna (halaman 6 s/d 10). Kuesioner ini 

ada dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan isi yang sama. Bpk/Ibu/Sdr dapat memilih mana 

yang sesuai, lalu mengirimkan kembali kepada kami melalui pos atau email.  

 Apabila terdapat hal-hal yang perlu dikonfirmasikan, Bpk/Ibu/Sdr dapat menghubungi sdr. 

Yuni Maryati  melalui nomor 085229873685 atau melalui email apeka2003@yahoo.com  

Atas perhatian, kerjasama serta masukan dari Bpk/Ibu/Sdr sekalian kami ucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya, semoga jerih payah Bpk/Ibu/Sdr sekalian dapat menjadi sumbangsih 

bagi kemajuan Akademi Peternakan Karanganyar.   

 

 

               DIREKTUR APEKA 

 

 

 

 

 

 

mailto:apeka2003@yahoo.com


 

     

3 

 

 
 

KUESIONER UNTUK ALUMNI 

 

Data Pribadi Alumni:  

1. Nama  : ……………………………………………….. 

2. Alamat rumah : ……………………….………………………. 

3. No. telpon/HP : ………………………………………………. 

4. Email*  : ………………………………………………. 

5. Facebook* : ………………………………………………. 

6. Alamat Kantor : ………………………………………………. 

7. No. telpon :. ………………………Fax………………….. 

8. Angkatan Th : ………………………………….…………… 

9. Lulus  : bulan ………………...tahun ……………….. 

 Bila ada 

Riwayat Pekerjaan 

1. Lama menunggu pekerjaan :  

a. < 6 bulan c. > 12 – 18 bulan 

b. > 6 - 12 bulan d. > 18 bulan 

 

2. Sumber informasi pekerjaan diperoleh dari :  

a

. 

Media 

Cetak 

c. Media Elektronik e

. 

Orang 

Tua/Saudara 

b

. 

Teman d. Almamater f. Lainnya 

................... 

 

3. Pekerjaan pertama Anda :   

a. PNS b. Karyawan Swasta 

Nasional/Multinasional 

c. Wiraswasta/

Wirausaha 

d Karyawan 

BUMN 

e. Karyawan Swasta 

Lokal/Regional 

f. Lainnya 

........... 

 

 

Kapan mulai bekerja? (bulan ............................ tahun .....................) 

Nama Instansi :..................................................................................... 

Alamat  : ................................................................................... 

Posisi/Bidang Usaha : .............................................................................. 
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Gaji pertama Anda (Rp): 

 

a. < 1 juta c. > 3 - 5 juta 

b. > 1 – 3 juta d. > 5 juta 

 

4. Pekerjaan saat ini : 

a. PNS b. Karyawan Swasta 

Nasional/Multinasional 

c Wiraswasta/Wi

rausaha 

d Karyawan 

BUMN 

e. Karyawan Swasta 

Lokal/Regional 

f Lainnya .......... 

 

Nama Instansi : ................................................................................... 

Alamat  : ................................................................................... 

Posisi/Bidang Usaha : ............................................................................. 

 

5. Apakah aktivitas pekerjaan anda saat ini secara langsung maupun tidak langsung berkaitan 

dengan bidang peternakan? 

a. Ya, sebutkan ………………………………… 

b. Tidak  

 

6. Apabila  ya (No.5), apakah materi yang anda peroleh sesuai dengan bidang tersebut 

terpenuhi? 

a. Terpenuhi c. Kurang 

b. Cukup d. Sangat Kurang 

 

 

7. Gaji saat ini : 

a. < 1 juta c. > 3 - 5 juta 

b. > 1 – 3 juta d. > 5 juta 

 

Masukan bagi Akademi Peternakan Karanganyar 

1. Apakah materi pendidikan di Akademi Peternakan Karanganyar bermanfaat untuk pekerjaan 

Anda? 

a. Ya, seluruhnya 

b. Ya, sebagian (...........%) 
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2. Menurut Anda bekal  tambahan apa yang diperlukan bagi lulusan Akademi Peternakan 

Karanganyar untuk mendukung pekerjaan  (soft skills): 

a.………………………...………..……….......................................... 

b. …………………………..………………………………………… 

c.……………………………………………………………………… 

d. …………………..………………………………………………... 

 

3. Saran untuk Akademi Peternakan Karanganyar: 

a. Pengembangan institusi (organisasi  dan  pengembangan  Program Studi) 

 

 

 

 

 

b. Pengembangan kurikulum (mata kuliah, beban SKS) 

             

 

 

 

 

c. Pengembangan infra struktur (Laboratorium, ruang kuliah, perpustakaan) 

 

 

 

 

 

 d. Pengembangan  kemahasiswaan  
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KUESIONER  

UNTUK STAKEHOLDERS 

 
Berikan tanda (√) pada jawaban yang sesuai : 

1. KARAKTERISTIK PERUSAHAAN/INSTANSI 

1.1   Nama Perusahaan/Instansi : ……………………………………. 

1.2   Alamat Perusahaan/Instansi : ……………………………………. 

   No. Telepon,Fax,Email : ……………………………………. 

 

1.3 Instansi/perusahaan ini adalah: 

 

 1. Perusahaan swasta/Industri swasta 

   

 2. BUMN/Perusahaan milik pemerintah 

   

 3. Pemerintah Daerah/Pusat 

   

 4 Lainnya, sebutkan : ……………………….…………………….. 

 

1.4 Berapa jumlah tenaga kerja di instasi/perusahaan ini (termasuk di perwakilan/cabang)? 

 

 1. < 10 orang  3. > 50-100 orang 

      

 2. > 10-50 orang  4. > 100 orang 

 

1.5 Berapa persentase ahli madya (D3)  yang bekerja di instansi/perusahaan ini? 

 

 1. < 10%  3. > 25% - 50% 

      

 2. > 10% - 25%  4. >50 % 

 

1.6 Berapa orang jumlah lulusan  Peternakan   yang bekerja di instansi/perusahaan ini? 

 

D3 : …………  S1  : …………  S2 : ………… 

 

2. KRITERIA DAN PROSEDUR PENERIMAAN TENAGA KERJA 

2.1 Cara penyebaran informasi untuk penerimaan tenaga kerja/sarjana di instansi ini (Jawaban boleh lebih dari 1) 

 

 1. Iklan di media massa (televisi, radio, internet, dll) 

   

 2. Pemberitahuan lowongan pekerjaan untuk kalangan terbatas 

   

 3. Lamaran langsung dari para lulusan 

   

 4. Menghubungi jurusan/fakultas terkait 

   

 5. Hubungan pribadi dengan para lulusan 

   

 6. Lainnya, sebutkan : ……………………………………………. 
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2.2 Bagaimana instansi/perusahaan Bapak/Ibu melakukan seleksi penerimaan tenaga baru? 

 

 1. Seleksi sendiri (HRD department atau bagian dalam instansi/ perusahaan) 

   

 2. Kerjasama antara institusi dengan lembaga rekrutmen SDM 

   

 3. Diserahkan sepenuhnya kepada lembaga rekrutmen SDM 

   

 4. Menghubungi jurusan/fakultas terkait untuk rekrutmen SDM 

   

 5. Beasiswa ikatan dinas 

   

 6. Sistem magang (program internsif) 

   

 7. Cara lainnya, sebutkan: ……...………………………………….. 

   

2.3 Apakah Instansi Bapak/Ibu/Saudara melakukan rekrutmen tenaga kerja baru secara berkala? 

 

 1. Ya  2. Tidak 

 

2.4 Jika ya bagaimana intensitas rekrutmen tenaga kerja baru? 

 

 .............  Kali dalam ………. tahun    

 

2.5 Menurut instansi/perusahaan ini, seberapa penting aspek-aspek berikut bagi sarjana dalam penerimaan 

pegawai? 

 

1 = sangat tidak penting        5 = penting sekali 

 

                  1        2       3      4       5 

1.             Kesesuaian bidang studi 

              

2.             Spesialisasi/fokus bidang studi 

              

3.             Prestasi akademik (transkrip) 

              

4.             Ketrampilan praktis yang diperoleh semasa kuliah 

              

5.             Ketrampilan praktis yang diperoleh di luar kuliah 

              

6.             Reputasi almamater/universitas asal 

              

7.             Pengalaman kerja 

              

8.             Kemampuan berbahasa asing 

              

9.             Ketrampilan komputer 

              

10.             Rekomendasi/Pengantar dari pihak ketiga 

              

11.             Hasil tes penerimaan 

              

12.             Penampilan selama wawancara 
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             1        2        3       4      5 

13.             Kepribadian 

 

14.             Provinsi/daerah asal 

              

15.             Lainnya,sebutka……………………… 

              

3. KINERJA ALUMNI PROGRAM STUDI PRODUKSI TERNAK AKADEMI PETERNAKAN 

KARANGANYAR 

3.1 Menurut pendapat Bpk/Ibu/Sdr, bagaimanakah kualitas lulusan Akademi Peternakan Karanganyar yang 

bekerja di instansi/perusahaan Bpk/Ibu/Sdr?    
        Sangat tidak                  Sangat   Aspek 

             baik    baik 

                     1        2          3         4        5 

1.             Pengetahuan bidang ilmu dan  industri  

             Peternakan 

2.             Ketrampilan dalam kerja 

        

3.             Etika profesi 

              

4.             Moral 

 

5.             Berpikir lintas disiplin ilmu 

              

6.             Jiwa managerial 

             (sense of managerial) 

7.             Jiwa kepemimpinan(sense  

             (sense of leadership) 

8.             Ketrampilan komunikasi 

              

9.             Kemampuan berkomunikasi  

             dalam bahasa asing 

10.             Penggunaan teknologi informasi 

              
             Sangat tidak                        Sangat  Aspek 

                baik         baik 

                 1        2          3          4         5 

11.             Pengembangan diri 

              

12.             Kreativitas 

 

13.             Inisiatif 

              

14.             Kemampuan bekerja di bawah  

             tekanan 

15.             Kemandirian 

              

16.             Kemampuan memecahkan  

             persoalan 

17.             Visioner 

              

18.             Loyalitas dan komitmen 
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3.2 Secara keseluruhan, bagaimana tingkat kepuasan Bapak/Ibu/Saudara terhadap   Akademi Peternakan 

Karanganyar? 

 

  1. Sangat tidak puas 

   

  2. Kurang puas 

   

  3.  Cukup puas 

   

  4.  Puas 

   

  5. Sangat puas 

 

 

1. PENDIDIKAN ENTREPRENEURSHIP DI PRODI PRODUKSI TERNAK AKADEMI 

PETERNAKAN KARANGANYAR 
       Sangat               Sangat   Aspek 

           Tidak setuju                Setuju 

                   1          2          3          4          5 

1.             Lulusan perguruan tinggi masih banyak  

             yang menjadi  job seeker (pencari kerja) 

              

2.             Untuk mengatasi tingkat pengangguran  

             yang tinggi bagi  lulusan perguruan tinggi  

             disarankan untuk ditingkatkan  pendidikan 

Entrepreneurship di perguruan tinggi 

              

3.             Pendidikan Entrepreneurship bertujuan  

             untuk memberi bekal Ilmu/knowledge dan 

ketrampilan berwirausaha bagi para 

mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu, 

minat, dan hobi 

 

4.             Entrepreneurship menjadi mata kuliah  

             wajib 

            

Berapa SKS yang diperlukan untuk memberi bekal ilmu dan skills entrepreneurship pada mahasiswa? 

   SKS 

1.     0/1   (praktik) 

      

2.     1/1   (Teori dan praktik, 1:1) 

      

3.     1/2   (lebih banyak praktek dari pada teori, 1:2) 

 

5. PROSPEK MASA MENDATANG 

 

5.1 Apakah dalam kurun waktu 5-10 tahun mendatang instansi/perusahaan   

      Bapak/Ibu/Saudara memerlukan lulusan APEKA? 

 

 1. Ya  2. Tidak 

 

19.             Lainnya, sebutkan……… ……… 
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5.2 Dalam 5-10 tahun mendatang berapakah jumlah lulusan D3  Peternakan  yang 

     diperlukan? 

 

Kira-kira ……………  orang 

 

5.3 Kriteria lulusan D3 Peternakan seperti apa yang diinginkan oleh instansi/perusahaan  ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4  Silahkan menuliskan saran dan hal-hal lain yang ingin disampaikan ! 

  

 

 

 

 

 

 

Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu/Sdr.  Semoga semakin sukses! 


