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A. PENDAHULUAN 

 

Evaluasi kelembagaan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen; 

perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengendalian (monitoring dan 

evaluasi). Dalam bahasa Stufflebeam (1971) evaluasi dipandang sebagai suatu proses 

untuk mengungkap permasalahan, mencari dan menganalisis data dan menyajikan 

informasi untuk pembuatan keputusan. Dengan demikian evaluasi kelembagaan 

adalah kegiatan yang melibatkan identiifikasi masalah, menentukan tujuan, 

menentukan kriteria, merumuskan permasalahan dan asumsi, mengumpulkan data 

dan analisis. Membuat kesimpulan dan rekomendasi serta membuat keputusan 

dengan menggunakan data hasil evaluasi.   

Dalam kerangka evaluasi kelembagaan sebuah perguruan tinggi maka diperlukan 

Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemjaminan Mutu, karena semua unit kelembagaan 

yang dikembangkan dalam perguruan tinggi tersebut harus berorientasi pada mutu. 

Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemjaminan Mutu ini memiliki kebijakan, tugas, 

fungsi dan struktur kelembagaan serta ruang lingkup kerja yang dapat diuraiakan.   

 
B. TUJUAN 
 

Evaluasi tata pamong di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN 

Raden Intan Lampung ditujukan sebagai panduan bagi para pimpinan dalam 

melaksanakan survey kepuasan Profil Kerja Alumni. 

 

C. Lokasi Pelaksanaan Monev 

Kegiatan monev dilaksanakan di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama UIN Raden Intan Lampung yang terdiri dari tujuh Program Studi (Prodi). Prodi-

prodi tersebut antara lain Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Prodi Studi Agama-Agama, 

Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Prodi Pemikiran Politik Islam, Prodi Sosiologi Agama, 

Prodi Psikologi Islam, dan Prodi Tasawuf Psikoterapi.  

 



 

 

D. Populasi dan sampel  

Populasi dalam kegiatan monev ini adalah mahasiswa, dosen tetap dan tenaga 

kependidikan yang ada di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden 

Intan Lampung. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik convenience sampling, 

artinya setiap Lulusan/Alumni yang bersedia mengisi kuesioner online berhak ikut serta. 

Alumni /Lulusan mengisi Profil Kerja Alumni. 

 
E. Hasil Analisis Data Prodi Sosiologi Agama  

 
 

Sejak berdirinya Prodi Sosiologi Agama sampai dengan sekarang telah meluluskan 

mahasiswa. Jumlah lulusan semakin meningkat selaras dengan bertambahnya peminat 

masuk prodi. Dari aspek masa studi, Prodi Sosiologi Agama konsisten meluluskan 

mahasiswa dengan rata-rata masa studi 4 tahun. Berikut diagram tersebut 

  

 

 

Adapun aspek daya saing lulusan dan hasil tracer  

 

 

 

 

Study terkait dengan masa tunggu bekerja dapat dijelaskan bahwa Prodi Sosiologi 

Agama berhasil melacak total 12 lulusan. Pada TS-3 prodi berhasil melacak satu 

orang lulusan yang bekerja pada sebuah instansi dengan waktu tunggu kerja kurang 

dari 6 bulan. Pada TS-2 prodi berhasil melacak 11 orang lulusan dengan waktu tunggu 

kerja kurang dari 6 bulan. Berikut diagram tersebut 

 

 



 

 

Lulusan-lulusan bekerja pada bidang sesuai dengan keahliannya. Hasil tracer studi 

menunjukkan bahwa pada TS-3 100% lulusan bekerja sesuai dengan bidang 

keahliannya. Adapun pada TS-2 sebanyak 63,6% lulusan bekerja sesuai dengan 

bidang keahliannya, sedangkan 36,4% sisanya tidak bekerja pada bidang yang sesuai 

dengan keahliannya. Dari 12 lulusan yang terlacak juga menunjukkan bahwa pada 

TS-3 ada satu lulusan bekerja pada instansi skala nasional. Pada TS-2 sebanyak 5 

lulusan bekerja pada instansi lokal yang tidak berbadan hukum. Selain itu, sebanyak 6 

lulusan bekerja pada instansi nasional berbadan hukum. Berikut tabel hasil pelacakan 

lulusan yang dilakukan oleh Prodi Sosiologi Agama: 

 
Tahun 
Lulus 

 
Jumlah 
Lulusan 

Jumlah 
Lulusan 

yang 
Terlacak 

Jumlah Lulusan Terlacak yang Bekerja Berdasarkan 
Tingkat/Ukuran Tempat Kerja/Berwirausaha 

Lokal/ Wilayah/ 
Berwirausaha tidak 
Berbadan Hukum 

Nasional/ 
Berwirausaha 

Berbadan Hukum 

Multinasiona/ 

Internasional 

1 2 3 4 5 6 

TS-4      

TS-3 1 1  1  

TS-2 16 11 5 6  

Jumlah 17 12 5 7 0 

 

Dari hasil pelacakan terkait dengan kepuasan pengguna lulusan dapat dijelaskan bahwa: 

1) Hasil pengukuran etika didapat bahwa 80% lulusan memiliki etika yang sangat baik, 10% 

memiliki etika yang baik, dan 10% lainnya memiliki etika yang cukup. 

2) Hasil pengukuran keahlian bidang ilmu didapat bahwa 90% lulusan memiliki keahlian 

yang sangat baik, 5% memiliki keahlian yang baik, dan 5% lainnya memiliki keahlian yang 

cukup. 



3) Hasil pengukuran kemampuan berbahasa asing didapat bahwa 70% lulusan memiliki 

kemampuan berbahasa asing yang sangat baik, 10% memiliki kemampuan berbahasa 

asing yang baik, 10% memiliki kemampuan berbahasa asing yang cukup, dan 10% lagi 

memiliki kemampuan berbahasa asing yang kurang. 

4) Hasil pengukuran penggunaan teknologi informasi didapat bahwa 90% lulusan sangat 

baik dalam menggunakan teknologi informasi, 5% lulusan baik dalam menggunakan 

teknologi informasi, dan 5% lainnya cukup dalam menggunakan teknologi informasi. 

5) Hasil pengukuran kemampuan berkomunikasi didapat bahwa 95% lulusan berkomunikasi 

dengan sangat baik dan 5% lainnya lulusan berkomunikasi dengan baik. 

6) Hasil pengukuran kerjasama didapat bahwa 90% lulusan dapat bekerja sama dengan 

sangat baik, 5% lulusan dapat bekerja sama dengan baik, sedangkan 5% lainnya dapat 

bekerja sama dengan cukup. 

 

Hasil pengukuran pengembangan diri didapat bahwa 80% lulusan dapat mengembangkan 

diri dengan sangat baik, 10% lulusan dapat mengembangkan diri dengan baik, dan 10% 

lainnya dapat mengembangkan diri dengan cukup 

 

 

 

Gambar C.2.4 Grafik Survei Lama Alumni mendapat pekerjaan 

 

Berdasarkan hasil analisis, terlihat pada grafik bahwa Lama Alumni mendapat 

pekerjaan kurang dari 6 bulan. Adapun aspek daya saing lulusan dan hasil tracer study 



terkait dengan masa tunggu bekerja dapat dijelaskan bahwa Prodi Sosiologi Agama 

berhasil melacak total 12 lulusan. Pada TS-3 prodi berhasil melacak satu orang lulusan 

yang bekerja pada sebuah instansi dengan waktu tunggu kerja kurang dari 6 bulan. 

Pada TS-2 prodi berhasil melacak 11 orang lulusan dengan waktu tunggu kerja kurang 

dari 6 bulan.  

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis, terbukti bahwa kesesuaian ilmu  juga menunjukan nilai 

7 sangat baik kesesuaian kerja Alumni Lulusan-lulusan bekerja pada bidang sesuai 

dengan keahliannya. Hasil tracer studi menunjukkan bahwa pada TS-3 100% 

lulusan bekerja sesuai dengan bidang keahliannya. Adapun pada TS-2 sebanyak 

63,6% lulusan bekerja sesuai dengan bidang keahliannya, sedangkan 36,4% 

sisanya tidak bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahliannya. 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 3 Grafik Survei Cakupan Lokasi penempatan kerja 

Berdasarkan hasil analisis, terbukti bahwa cakupan tempat kerja juga menunjukan 

profil kerja lulusan banyak yang bekerja Tersebar di luar Provinsi Lampung  Dari 12 

lulusan yang terlacak juga menunjukkan bahwa pada TS-3 ada satu lulusan bekerja 

pada instansi skala nasional. Pada TS-2 sebanyak 5 lulusan bekerja pada instansi 

lokal yang tidak berbadan hukum. Selain itu, sebanyak 7 lulusan bekerja pada 

instansi nasional berbadan hukum. Berikut tabel hasil pelacakan lulusan yang 

dilakukan oleh Prodi Sosiologi Agama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


