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A. Latar Belakang 

Pendidikan tinggi di Indonesia merupakan tahap pendidikan formal terakhir yang siap 

mendidik dan mempersiapkan seseorang untuk menjadi pelaku profesional dalam bidang 

keahlian tertentu yang diperlukan oleh dunia kerja. Pendidikan tinggi saat ini dituntut untuk 

memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat juga pasar tenaga kerja. Dengan 

demikian, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta menyadari tuntutan pasar tenaga kerja 

yang semakin tinggi dan peningkatan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat. Keberhasilan 

lulusan perguruan tinggi (PT) dalam memasuki dunia kerja merupakan salah satu indikator 

outcome pembelajaran dan relevansi perguruan tinggi bagi masyarakat.  

Salah satu tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui antara kompetensi lulusan 

dengan kebutuhan penggunanya adalah studi pelacakan jejak (Tracer Study). Tracer Study 

merupakan studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, situasi 

kerja terakhir, keselarasan, dan aplikasi kompetensi di dunia kerja. Tracer Study memberikan 

informasi tentang output pendidikan seperti penilaian terhadap penguasaan kompetensi Alumni 

FE UNJ.  

Tracer Study adalah studi mengenai lulusan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi 

(Schomburg, 2003). Istilah lain yang juga sering digunakan adalah “Graduate Surveys”, 

“Respondent Researches”, dan “Follow-up Study”. Tracer Study dapat menyediakan informasi 

untuk kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi dan selanjutnya dapat digunakan untuk 

penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan. Selain 

itu, Tracer Study juga menyediakan informasi berharga mengenai hubungan antara pendidikan 

tinggi dan dunia kerja profesional, menilai relevansi pendidikan tinggi, informasi bagi para 

pemangku kepentingan (stakeholders), dan kelengkapan persyaratan bagi akreditasi pendidikan 

tinggi. 

Indikator dalam mengukur kualitas output dari pendidikan tidak hanya dilihat dari tingginya 

nilai yang didapat peserta didik, namun ada hal lain yang harus diperhatikan. Salah satunya 

adalah kualitas Alumni. Hal-hal yang dapat diukur menentukan kualitas alumni diantaranya yaitu 

pencapaian, kompetensi, persebaran problem yang dihadapi, respon pengguna, akselerasi 

karier, serta hal-hal lain yang meliputi baik keselarasan maupun ketidakselarasan antara kualitas 

alumni dengan kualitas yang diharapkan oleh perguruan tinggi. Sistem pendidikan yang baik 

memiliki alur sistem berbentuk putaran dimana tanggung jawab perguruan tinggi terhadap 

mahasiswa tidak berakhir pada saat kelulusan tetapi juga terkait keberlanjutan karier alumninya 

agar mereka lebih siap berkarya di tengah masyarakat. 

Tracer Study harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dan kapabilitas oleh perguruan 

tinggi agar Tracer Study yang dijalankan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 

pendidikan tinggi baik bagi perguruan tinggi pelaksana maupun bagi pembangunan pendidikan 

tinggi nasional. Oleh karena itu,  pemahaman mengenai aspek manajemen dan riset dari Tracer 

Study merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tracer Study.  

(https://tracerstudy.dikti.go.id/). 

Manfaat Tracer Study tidaklah terbatas pada perguruan tinggi saja, tetapi lebih jauh lagi dapat 

memberikan informasi penting mengenai hubungan (link) antara dunia pendidikan tinggi dengan 

dunia kerja. Tracer Study dapat menyajikan informasi mendalam dan rinci mengenai 

kecocokan/match kerja baik horizontal (antar berbagai bidang ilmu) maupun vertikal (antar 

https://tracerstudy.dikti.go.id/
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berbagai level/strata pendidikan). Dengan demikian, Tracer Study dapat ikut membantu 

mengatasi permasalahan kesenjangan kesempatan kerja dan upaya perbaikannya. Bagi 

universitas, informasi mengenai kompetensi yang relevan bagi dunia kerja dapat membantu 

upaya perbaikan kurikulum dan sistem pembelajaran. Di sisi lain, dunia industri dan dunia kerja 

dapat melihat ke dalam institusi pendidikan tinggi melalui Tracer Study, dengan demikian 

perguruan tinggi dapat menyiapkan diri dengan menyediakan pelatihan-pelatihan yang lebih 

relevan bagi sarjana pencari kerja baru.  

Untuk itulah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta setiap tahunnya melakukan Tracer 

Study dalam memenuhi tuntutan pasar khususnya tenaga kerja maupun untuk meningkatkan 

daya saing dalam perbaikan sistem pendidikan selama ini. Hal ini perlu disikapi dengan 

melakukan perubahan-perubahan baik dalam hal kecil maupun hal besar. Tentunya ditunjang 

dengan mewujudkan pendataan yang berkelanjutan, pemantauan dan evaluasi mutu lulusan 

demi mewujudkan lulusan Fakultas Ekonomi yang akuntabel. 

Pada kesempatan ini, Fakultas Ekonomi melalui Career Development Center (CDC) atau 

Laboratorium Pengembangan Karir mengumpulkan data alumni melalui pemanfaatan website 

Tracer Study (http://tracerstudy.unj.ac.id/) yang telah dikembangkan oleh UPT Pusat Karir 

Universitas Negeri Jakarta. Seperti tampak pada bagian awal laporan ini, alumni yang diminta 

untuk mengisi form adalah alumni yang lulus selama tahun 2021, yaitu pada semester 113 dan 

114. Jumlah alumni yang terkumpul mengisi sebanyak 97% atau 512 alumni dari total 526 lulusan 

selama tahun yang bersangkutan (Tabel 1). Selanjutnya pada bagian akhir ditunjukkan beberapa 

gambar yang mendeskripsikan jumlah alumni per Program Studi yang ada di FE UNJ 

berdasarkan status kerja, lama mendapatkan pekerjaan hingga besaran gaji yang diperoleh 

alumni. 

 

Tabel 1. Data Jumlah Alumni dan Jumlah Pengisi Form Tracer Study Tahun 2021 

No Program Studi Jumlah Alumni Jumlah Pengisi Form 
Tracer Study 

1 S-1 Pendidikan Ekonomi 136 132 

2 S-1 Pendidikan Bisnis 74 73 

3 S-1 Manajemen  96 94 

4 S-1 Akuntansi 75 71 

5 D-3 Administrasi Perkantoran 65 65 

6 D-3 Manajemen Pemasaran 45 43 

7 D-3 Akuntansi 35 34 

T O T A L 526 512 
Sumber: Data diolah penulis (2022) 
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B. Jumlah Alumni Berdasarkan Status Kerja, Lama Mendapatkan Pekerjaan, dan Gaji  

 

1. Prodi S-1 Pendidikan Ekonomi 

Dari Program Studi S-1 Pendidikan Ekonomi terdapat 132 alumni yang merupakan lulusan 

semester 113 dan 114 yang mengisi form tracer study. Data menunjukkan bahwa 86 alumni 

(65%) telah bekerja, 40 alumni (30%) tidak kerja tetapi sedang mencari kerja, dan lima persen 

(5%) sisanya terdiri dari tiga alumni yang belum memungkinkan untuk bekerja, dua alumni bekerja 

sebagai wiraswasta, dan satu alumni sedang melanjutkan pendidikan, seperti tampak pada 

Gambar 1 di bawah ini. Dari 86 alumni yang telah bekerja dan dua alumni yang bekerja sebagai 

wiraswasta, diperoleh data bahwa 81 alumni (92%) diantaranya bekerja dalam jangka waktu 

enam bulan setelah mereka lulus dari pendidikannya di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 

Jakarta, dan tujuh alumni (8%) baru mendapatkan pekerjaan lebih dari enam bulan setelah 

mereka lulus, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2. Untuk Gambar 3 menunjukkan jumlah 

alumni berdasarkan gaji. Berdasarkan data 88 alumni yang telah bekerja (dua diantaranya 

sebagai wiraswasta), 27 alumni (31%) mendapatkan gaji kurang dari Rp 3.000.000/bulan. 48 

alumni (55%) memiliki range gaji Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000/bulan, dan sisanya 13 alumni 

(14%) berpenghasilan di atas Rp 5.000.000 per bulan.  

 

 
Gambar 1. Jumlah Alumni Berdasarkan Status Kerja 

Sumber: tracerstudy.unj.ac.id/statistik (2022) 
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Gambar 2. Jumlah Alumni Berdasarkan Lama Mendapatkan Pekerjaan 

Sumber: tracerstudy.unj.ac.id/statistik (2022) 

 

 

 
Gambar 3. Jumlah Alumni Berdasarkan Gaji 

Sumber: tracerstudy.unj.ac.id/statistik (2022) 
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2. Prodi S-1 Pendidikan Bisnis 

 

Dari Program Studi S-1 Pendidikan Bisnis terdapat 73 alumni yang merupakan lulusan 

semester 113 dan 114 yang mengisi form tracer study. Data menunjukkan bahwa 36 alumni 

(49%) telah bekerja, 34 alumni (47%) tidak kerja tetapi sedang mencari kerja, dan empat persen 

(4%) sisanya terdiri dari satu alumni yang belum memungkinkan untuk bekerja, satu alumni 

bekerja sebagai wiraswasta, dan satu alumni sedang melanjutkan pendidikan, seperti tampak 

pada Gambar 4 di bawah ini. Dari 36 alumni yang telah bekerja dan satu alumni yang bekerja 

sebagai wiraswasta, diperoleh data bahwa 29 alumni (78%) diantaranya bekerja dalam jangka 

waktu enam bulan setelah mereka lulus dari pendidikannya di Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Jakarta, dan delapan alumni (22%) baru mendapatkan pekerjaan lebih dari enam bulan 

setelah mereka lulus, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 5. Untuk Gambar 6 menunjukkan 

jumlah alumni berdasarkan gaji. Berdasarkan data 37 alumni yang telah bekerja (satu diantaranya 

sebagai wiraswasta), 2 alumni (5%) mendapatkan gaji kurang dari Rp 3.000.000/bulan. 28 alumni 

(76%) memiliki range gaji Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000/bulan, dan sisanya 7 alumni (19%) 

berpenghasilan di atas Rp 5.000.000 per bulan.  

 

 
Gambar 4. Jumlah Alumni Berdasarkan Status Kerja 

Sumber: tracerstudy.unj.ac.id/statistik (2022) 
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Gambar 5. Jumlah Alumni Berdasarkan Lama Mendapatkan Pekerjaan 

Sumber: tracerstudy.unj.ac.id/statistik (2022) 

 

 

 
Gambar 6. Jumlah Alumni Berdasarkan Gaji 

Sumber: tracerstudy.unj.ac.id/statistik (2022) 
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3. Prodi S-1 Manajemen  

 

Dari Program Studi S-1 Pendidikan Manajemen terdapat 94 alumni yang merupakan lulusan 

semester 113 dan 114 yang mengisi form tracer study. Data menunjukkan bahwa 48 alumni 

(51%) telah bekerja, 35 alumni (37%) tidak kerja tetapi sedang mencari kerja, dan 12% sisanya 

terdiri dari dua alumni yang belum memungkinkan untuk bekerja, tujuh alumni bekerja sebagai 

wiraswasta, dan dua alumni sedang melanjutkan pendidikan, seperti tampak pada Gambar 7 di 

bawah ini. Dari 48 alumni yang telah bekerja dan tujuh alumni yang bekerja sebagai wiraswasta, 

diperoleh data bahwa 45 alumni (87%) diantaranya bekerja dalam jangka waktu enam bulan 

setelah mereka lulus dari pendidikannya di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, dan 10 

alumni (13%) baru mendapatkan pekerjaan lebih dari enam bulan setelah mereka lulus, seperti 

yang ditunjukkan dalam Gambar 8. Untuk Gambar 9 menunjukkan jumlah alumni berdasarkan 

gaji. Berdasarkan data 55 alumni yang telah bekerja (tujuh diantaranya sebagai wiraswasta), 5 

alumni (9%) mendapatkan gaji kurang dari Rp 3.000.000/bulan. 33 alumni (60%) memiliki range 

gaji Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000/bulan, dan sisanya 17 alumni (31%) berpenghasilan di atas Rp 

5.000.000 per bulan.  

 

 

Gambar 7. Jumlah Alumni Berdasarkan Status Kerja 

Sumber: tracerstudy.unj.ac.id/statistik (2022) 
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Gambar 8. Jumlah Alumni Berdasarkan Lama Mendapatkan Pekerjaan 

Sumber: tracerstudy.unj.ac.id/statistik (2022) 

 

 

Gambar 9. Jumlah Alumni Berdasarkan Gaji 

Sumber: tracerstudy.unj.ac.id/statistik (2022) 
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4. Prodi S-1 Akuntansi 

 

Dari Program Studi S-1 Akuntansi terdapat 71 alumni yang merupakan lulusan semester 113 

dan 114 yang mengisi form tracer study. Data menunjukkan bahwa 59 alumni (83%) telah 

bekerja, delapan alumni (11%) tidak kerja tetapi sedang mencari kerja, dan enam persen (6%) 

sisanya terdiri dari dua alumni yang belum memungkinkan untuk bekerja, dua alumni bekerja 

sebagai wiraswasta, dan tidak ada alumni yang melanjutkan pendidikan, seperti tampak pada 

Gambar 10 di bawah ini. Dari 59 alumni yang telah bekerja dan dua alumni yang bekerja sebagai 

wiraswasta, diperoleh data bahwa 46 alumni (75%) diantaranya bekerja dalam jangka waktu 

enam bulan setelah mereka lulus dari pendidikannya di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 

Jakarta, dan 15 alumni (25%) baru mendapatkan pekerjaan lebih dari enam bulan setelah mereka 

lulus, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 11. Untuk Gambar 12 menunjukkan jumlah alumni 

berdasarkan gaji. Berdasarkan data 61 alumni yang telah bekerja (dua diantaranya sebagai 

wiraswasta), tiga alumni (4%) mendapatkan gaji kurang dari Rp 3.000.000/bulan. 37 alumni (60%) 

memiliki range gaji Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000/bulan, dan sisanya 21 alumni (36%) 

berpenghasilan di atas Rp 5.000.000 per bulan.  

 

 

Gambar 10. Jumlah Alumni Berdasarkan Status Kerja 

Sumber: tracerstudy.unj.ac.id/statistik (2022) 
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Gambar 11. Jumlah Alumni Berdasarkan Lama Mendapatkan Pekerjaan 

Sumber: tracerstudy.unj.ac.id/statistik (2022) 

 

 

Gambar 12. Jumlah Alumni Berdasarkan Gaji 

Sumber: tracerstudy.unj.ac.id/statistik (2022) 
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5. Prodi D-3 Administrasi Perkantoran  

Dari Program Studi D-3 Administrasi Perkantoran terdapat 65 alumni yang merupakan lulusan 

semester 113 dan 114 yang mengisi form tracer study. Data menunjukkan bahwa 32 alumni 

(49%) telah bekerja, 30 alumni (46%) tidak kerja tetapi sedang mencari kerja, dan lima persen 

(5%) sisanya terdiri dari dua alumni yang belum memungkinkan untuk bekerja, nol alumni bekerja 

sebagai wiraswasta, dan satu alumni sedang melanjutkan pendidikan, seperti tampak pada 

Gambar 13 di bawah ini. Dari 32 alumni yang telah bekerja dan nol alumni yang bekerja sebagai 

wiraswasta, diperoleh data bahwa 31 alumni (97%) diantaranya bekerja dalam jangka waktu 

enam bulan setelah mereka lulus dari pendidikannya di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 

Jakarta, dan satu alumni (3%) baru mendapatkan pekerjaan lebih dari enam bulan setelah 

mereka lulus, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 14. Untuk Gambar 15 menunjukkan jumlah 

alumni berdasarkan gaji. Berdasarkan data 32 alumni yang telah bekerja (nol diantaranya sebagai 

wiraswasta), satu alumni (3%) mendapatkan gaji kurang dari Rp 3.000.000/bulan. 24 alumni 

(75%) memiliki range gaji Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000/bulan, dan sisanya tujuh alumni (22%) 

berpenghasilan di atas Rp 5.000.000 per bulan.  

 

 

Gambar 13. Jumlah Alumni Berdasarkan Status Kerja 

Sumber: tracerstudy.unj.ac.id/statistik (2022) 
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Gambar 14. Jumlah Alumni Berdasarkan Lama Mendapatkan Pekerjaan 

Sumber: tracerstudy.unj.ac.id/statistik (2022) 

 

 

Gambar 15. Jumlah Alumni Berdasarkan Gaji 

Sumber: tracerstudy.unj.ac.id/statistik (2022) 
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6. Prodi D-3 Manajemen Pemasaran 

 

Dari Program Studi D-3 Manajemen Pemasaran terdapat 43 alumni yang merupakan lulusan 

semester 113 dan 114 yang mengisi form tracer study. Data menunjukkan bahwa 23 alumni 

(53%) telah bekerja, 16 alumni (37%) tidak kerja tetapi sedang mencari kerja, dan 10% sisanya 

terdiri dari nol alumni yang belum memungkinkan untuk bekerja, tiga alumni bekerja sebagai 

wiraswasta, dan satu alumni sedang melanjutkan pendidikan, seperti tampak pada Gambar 16 di 

bawah ini. Dari 23 alumni yang telah bekerja dan tiga alumni yang bekerja sebagai wiraswasta, 

diperoleh data bahwa 23 alumni (88%) diantaranya bekerja dalam jangka waktu enam bulan 

setelah mereka lulus dari pendidikannya di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, dan 

tiga alumni (12%) baru mendapatkan pekerjaan lebih dari enam bulan setelah mereka lulus, 

seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 17. Untuk Gambar 18 menunjukkan jumlah alumni 

berdasarkan gaji. Berdasarkan data 26 alumni yang telah bekerja (tiga diantaranya sebagai 

wiraswasta), lima alumni (19%) mendapatkan gaji kurang dari Rp 3.000.000/bulan. 17 alumni 

(65%) memiliki range gaji Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000/bulan, dan sisanya 4 alumni (16%) 

berpenghasilan di atas Rp 5.000.000 per bulan.  

 

 

Gambar 16. Jumlah Alumni Berdasarkan Status Kerja 

Sumber: tracerstudy.unj.ac.id/statistik (2022) 
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Gambar 17. Jumlah Alumni Berdasarkan Lama Mendapatkan Pekerjaan 

Sumber: tracerstudy.unj.ac.id/statistik (2022) 

 

 

Gambar 18. Jumlah Alumni Berdasarkan Gaji 

Sumber: tracerstudy.unj.ac.id/statistik (2022) 

 

 

 

 

 

 

 



pg. 15 
 

7. Prodi D-3 Akuntansi 

Dari Program Studi D-3 Akuntansi terdapat 34 alumni yang merupakan lulusan semester 113 

dan 114 yang mengisi form tracer study. Data menunjukkan bahwa 22 alumni (64%) telah 

bekerja, delapan alumni (23%) tidak kerja tetapi sedang mencari kerja, dan 13% sisanya terdiri 

dari satu alumni yang belum memungkinkan untuk bekerja, dua alumni bekerja sebagai 

wiraswasta, dan satu alumni sedang melanjutkan pendidikan, seperti tampak pada Gambar 19 di 

bawah ini. Dari 22 alumni yang telah bekerja dan dua alumni yang bekerja sebagai wiraswasta, 

diperoleh data bahwa 21 alumni (87%) diantaranya bekerja dalam jangka waktu enam bulan 

setelah mereka lulus dari pendidikannya di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, dan 

tiga alumni (13%) baru mendapatkan pekerjaan lebih dari enam bulan setelah mereka lulus, 

seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 20. Untuk Gambar 21 menunjukkan jumlah alumni 

berdasarkan gaji. Berdasarkan data 24 alumni yang telah bekerja (dua diantaranya sebagai 

wiraswasta), tiga alumni (12%) mendapatkan gaji kurang dari Rp 3.000.000/bulan. 14 alumni 

(58%) memiliki range gaji Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000/bulan, dan sisanya enam alumni (30%) 

berpenghasilan di atas Rp 5.000.000 per bulan.  

 

 

Gambar 19. Jumlah Alumni Berdasarkan Status Kerja 

Sumber: tracerstudy.unj.ac.id/statistik (2022) 

 



pg. 16 
 

 

Gambar 20. Jumlah Alumni Berdasarkan Lama Mendapatkan Pekerjaan 

Sumber: tracerstudy.unj.ac.id/statistik (2022) 

 

 

Gambar 21. Jumlah Alumni Berdasarkan Gaji 

Sumber: tracerstudy.unj.ac.id/statistik (2022) 

 

 

 


