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KATA PENGANTAR 

 

Lembaga Pusat Layanan Karir berfungsi menjembatani kebutuhan informasi dunia 

kerja yang diperlukan oleh PT dan juga untuk menjawab tantangan dunia kerja. Selain belajar 

untuk mendapatkan pengetahuan spesifik sesuai bidang ilmu yang ditekuni, Mahasiswa juga 

perlu memiliki pengetahuan dan kompetensi yang diperlukan untuk bekerja. Kegiatan seperti 

seminar ataupun pelatihan perlu dipersiapkan agar Mahasiswa memiliki gambaran akan apa 

yang mereka jalankan setelah lulus sehingga dapat merencanakan perjalanan karir mereka 

kelak. 

Lembaga Pusat Layanan Karir STMIK Royal telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 

2021 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja atas pelaksanaan 

tugas dan fungsi selama tahun 2021. Laporan kinerja ini berisikan capaian pelaksanaan 

program dan kegiatan selama tahun 2021 yang dinilai berdasarkan indikator kinerja yang 

telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dari segi pencapaian kinerja. 

Dengan tersusunnya laporan kinerja ini, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk 

digunakan sebagai bahan rekomendasi dan acuan serta pedoman untuk perbaikan dalam 

rangka peningkatan Lembaga Pusat Layanan Karir STMIK Royal dimasa yang akan datang. 

 

 

       Kisaran, 16 Februari 2022 

       Kepala Pusat Layanan Karir 

 

 

       Raja Tama Andri Agus, M.Kom 

       NIDN. 0126049101 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Royal merupakan 

institusi pendidikan tinggi berbasis komputer di Kabupaten Asahan, berdiri sejak tahun 2011. 

Setiap tahunnya meluluskan ratusan mahasiswa/alumni yang akan menjadi tenaga kerja dan 

siap memenuhi lapangan pekerjaan. Dalam perkembangannya, kondisi ini membutuhkan 

lembaga yang membantu persebaran informasi ketenagakerjaan terkait kehidupan yang akan 

dijalani bagi para alumni.  

Sebagai upaya untuk menunjang pelaksanaan program penyelarasan pendidikan dengan 

dunia kerja,  sangat  diperlukan  pemberdayaan  lembaga  pusat  karir di Perguruan  Tinggi  

(PT) agar   dapat   membantu   calon   lulusan   dapat   memeroleh   pekerjaan   sesuai   

dengan ketrampilan yang diperlukan oleh dunia kerja.  

Seiring dengan naiknya kualifikasi tenaga kerja sebagai tuntutan pasar kerja, dan di sisi 

lain jumlah lulusan perguruan tinggi dari tahun ke tahun semakin banyak, membawa dampak 

pada persaingan dalam memperoleh pekerjaan bagi para lulusan. Hal ini menyebabkan masa 

tunggu lulusan juga akan semakin panjang. Diperkirakan satu lowongan pekerjaan 

diperebutkan oleh sekitar seratus orang yang lolos ke seleksi tes berikutnya. Belum adanya 

data kebutuhan tenaga kerja level pendidikan tinggi per bidang keahlian semakin mendorong 

tingginya angka pengangguran. 

 

Legalitas 

 SK Ketua STMIK Royal Kisaran Nomor: 076/SK/STMIK-R/X/2021, tanggal 15 April 

2021 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Layanan Karir Periode 2021-2024 di Sekolah 

Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (LPLK  STMIK) Royal Kisaran. 

 SK Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi RI Nomor:212/B/SK/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Perguruan 

Tinggi Pelaksana Pengembangan Layanan Pusat Karir Tahun 2017. 
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1.2  Tugas dan Fungsi 

1.2.1   Tugas Layanan Karir 

1. Mengembangkan pengetahuan diri mahasiswa  yang berhubungan dengan  dunia kerja, 

pilihan karir dan performa kerja dengan proses identifikasi pendampingan dan 

pemahaman terhadap kompetensi, minat, nilai dan karakteristik personal  

2. Memberikan informasi dan pilihan program pendidikan dan peluang magang yang 

sesuai untuk dapat mengoptimalkan pilihan karir atau pendidikan dimasa akan datang 

3. Mempersiapkan diri  mahasiswa untuk mencari pekerjaan yang sesuai, dengan 

mengembangkan ketrampilan mencari pekerjaan, kemampuan presentase, dan 

pemahaman tentang kesesuaian antara kompetensi dengan persyaratan pekerjaan 

4. Memfasilitasi mahasiswa untuk mendapartkan pembinaan softskill melalui kegiatan 

kemahasiswaan, pengabdian masyarakat, bekerja paruh waktu, proyek penelitian, 

pendidikan kooperatif, magang dan kesempatan lainya 

5. Memperoleh informasi tentang jaringan alumni, pengusaha, organisasi profesi, dan 

pihak lain yang akan memberikan kesempatan untuk mengembangkan minat dan 

kompetensi profesional, mengintegrasikan pembelajaran akdemik dengan bekerja dan 

mengeksplorasi kemungkinan karir masa depan 

6. Mencarikan kesempatan kerja yang diinginkan atau masuk program pendidikan 

pascasarjana atau profesional yang sesuai 

7. Membantu mahasiswa mempersiapkan diri untuk mengelola karir mereka setelah 

lulus. 

 

1.2.2 Fungsi Layanan Karir 

1. Penghubung antara kampus STMIK Royal dengan Dunia Usaha dan Industri. 

2. Mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas bagi perusahaan atau lembaga yang 

membutuhkan. 

3. Membantu Mahasiswa/Alumni mempersiapkan diri dalam mendapatkan pekerjaan. 

4. Pengembangan karir Mahasiswa dan Alumni. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1  Rencana Strategis 

Dalam rangka upaya untuk menunjang pelaksanaan program penyelarasan pendidikan dengan 

dunia kerja,  sangat  diperlukan  upaya agar   dapat   membantu   calon   lulusan untuk dapat   

memeroleh   pekerjaan   sesuai   dengan ketrampilan yang diperlukan oleh dunia kerja. 

 

2.2 Visi dan Misi 

Visi 

Menjadi lembaga pusat layanan karir yang dapat memberikan informasi lowongan kerja dan 

pelatihan serta pengembangan dalam mempersiapkan mahasiswa dan alumni guna mampu 

bersaing di dunia kerja serta memiliki jiwa wirausaha dalam menghadapi era globalisasi. 

 

Misi 

1. Mempersiapkan mahasiswa dan alumni STMIK ROYAL untuk memiliki kemampuan 

dengan standar kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan industri; 

2. Menciptakan jaringan kerja sama yang seluas-seluasnya dengan institusi pemerintah, dunia 

usaha dan dunia industri (dudi). 

3. Memberikan informasi lowongan kerja dan magang, melakukan pelatihan mengenai dunia 

kerja dan kewirausahaan, serta menyelenggarakan proses perekrutan tenaga kerja. 

4. Melakukan tracer study terhadap alumni STMIK ROYAL secara berkelanjutan. 

5. Menjadi mediator anatara mahasiswa dan alumni STMIK ROYAL maupun non STMIK 

ROYAL dengan institusi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri. 

 

2.3  Sasaran Strategis 

Sasaran dari Lembaga Pusat Layanan Karir STMIK Royal adalah mahasiswa dan Alumni, 

untuk menccapai tujuan itu strategi yang akan dilakukan adalah: 

a) Menggunakan teknologi informasi yang akan meningkatkan profesionalisme dan efisiensi 

pelayanan. 

b) Memberikan informasi dan pilihan program pendidikan dan peluang magang yang sesuai 

untuk dapat mengoptimalkan pilihan karir atau pendidikan dimasa akan datang. 
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c) Mempersiapkan diri  mahasiswa untuk mencari pekerjaan yang sesuai, dengan 

mengembangkan ketrampilan mencari pekerjaan, kemampuan presentase, dan pemahaman 

tentang kesesuaian antara kompetensi dengan persyaratan pekerjaan. 

d) Terwujudnya kesempatan kerja yang diinginkan atau masuk program pendidikan 

pascasarjana atau profesional yang sesuai. 

e) Meningkatnya pengetahuan diri mahasiswa  yang berhubungan dengan  dunia kerja, 

pilihan karir dan performa kerja dengan proses identifikasi pendampingan dan pemahaman 

terhadap kompetensi, minat, nilai dan karakteristik personal. 

 

2.4  Rencana Operasional 

Lembaga Pusat Layanan Karir STMIK Royal mempunyai rencana operasional/program kerja 

pada tahun 2021 diantaranya seperti Webinar, Seminar, Career Path dan Tracer study. 

Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti Job fair 

dikarenakan adanya pandemic covid-19 yang tidak memungkinkan pelaksanaan kegiatan 

tersebut. Adapun kegiatan lain dapat terlaksana dengan lancar dan baik.  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1 Pengendalian Kinerja 

Lembaga Pusat Layanan Karir STMIK Royal bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan 

informasi antara mahasiswa/ alumni dengan dunia usaha dan dunia industri akan peluang 

pekerjaan dan kebutuhan tenaga kerja. Selain itu akan dilakukan juga pembinaan terhadap 

mahasiwa dan alumni untuk terciptanya keselarasan anatra kebutuhan perusahaan terhadap 

pekerja dengan keahlian yang harus dimiliki pencari kerja. Sehingga terciptanya lembaga 

pusat layanan karir  yang dapat memanfaatkan kebutuhan untuk: 

a) Mengetahui penyerapan, proses, dan posisi lulusan dalam dunia kerja: 

b) Menyiapkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan di dunia kerja ; 

c) Membantu program pemerintah dalam rangka memetakan dan menyelaraskan 

kebutuhan dunia kerja dengan pendidikan tinggi di Indonesia. 

d) Menyediakan layanan konsultasi,  bimbingan karir dan  informasi serta pelatihan untuk 

pengembangan  diri bagi mahasiswa dan alumni dalam memasuki dunia kerja. 

e) Menjadi penghubung antara Perguruan Tinggi dengan institusi pemerintah, dunia usaha 

dan dunia industri . 

f) Mempersiapkan mahasiswa dan alumni memiliki wawasan kewirausahaan. 

g) Melaksanakan tracer study (pelacakan alumni) untuk menjaring informasi/ masukan 

dari para alumni dan pengguna lulusan sebagai bahan evaluasi pengembangan 

kurikulum, proses pembelajaran, sarana prasarana dan untuk peningkatan pelayanan 

Prodi dilingkungan STMIK Royal untuk dijadkan pusat data dan informasi tracer study 

STMIK Royal. 

 

3.2. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya 

akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja 

manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang 

menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan 

cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.  

Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana, maka dapat dilihat jumlah 

persentase pencapaian pada masing-masing indikator kinerja utama. Dengan diketahui 

capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, 
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yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, 

kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. 

 

3.3. Capaian Kinerja 

Ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Lembaga Pusat Layanan Karir pada 

tahun 2021 seperti Webinar, Career Path, Seminar dan Tracerstudy. 

 

Berikut adalah kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021; 

1. Webinar  

Kegiatan Webinar dengan tema “Webinar fresh graduated memasuki dunia kerja dan job 

seeker yang mampu mengembangkan diri” diadakan oleh Lembaga Pusat Layanan Karir 

sebagai bagian dari program kerja. Dikarenakan adanya pandemic covid-19 kegiatan ini 

dilangsungkan secara virtual menggunakan aplikasi zoom pada hari Sabtu 26 Juni 2021 dan di 

isi oleh Ibu Prita Sekar Primadiani dari Human Capital Analyst (Astra Ventura) sebagai 

Narasumber. 

Kegiatan ini sendiri dihadiri oleh peserta berjumlah 74 orang dan berjalan dengan lancar, 

semua peserta antusias dan puas selama webinar berlangsung. 

 

Dokumentasi kegiatan “Webinar fresh graduated memasuki dunia kerja dan job seeker yang 

mampu mengembangkan diri” Sabtu 26 Juni 2021. 
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2. Career Path 

Kegiatan Career Path dengan tema “Siap memasuki dunia kerja” ini diadakan dalam dua sesi 

yaitu 6-11 September 2021 dan 4-7 Oktober 2021 dengan mahasiswa/i semester akhir sebagai 

peserta. Kegiatan ini dilaksanakan di Kampus 2 STMIK Royal dengan menggunakan ruangan 

teori 1 sampai 6 dan dihadiri peserta berjumlah 156 orang pada sesi 1 dan 120 orang pada sesi 

2. Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung mengikuti protocol kesehatan yang ada. 

 

Berikut ini adalah Coach/pemateri yang mengisi kegiatan Career Path 2021;   

Rizky Fauziah., M.Ikom., M.Kom Ricky Ananda., Spd., M.T 

Raja Tama Andri Agus., M.Kom Parini., M.Kom 

Rizaldi., M.Kom Adi Mas Afandi., M.Kom 

Ahmad Muhazir., ST., M.Kom Andrew Ramadhani., M.Kom 

 

Dokumentasi Kegiatan Career Path dengan tema “Siap memasuki dunia kerja” pada tanggal 

6-11 September 2021. 
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Dokumentasi Kegiatan Career Path dengan tema “Siap memasuki dunia kerja” pada tanggal4-

7 Oktober 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Seminar 

Kegiatan Seminar dengan tema “Pembekalan memasuki dunia kerja untuk Alumni bersama 

Dinas Ketenagakerjaan” ini diadakan pada hari Kamis 16 Desember 2021. Seminar ini 

dilaksanakan di Kampus 2 STMIK Royal dengan menggunakan ruangan teori 1 dan 2. Jumlah 

peserta yang mendaftar dalam kegiatan ini sebanyak 89 orang yang dilaksanakan mengikuti 

protocol kesehatan yang ada. 

Kegiatan ini berlangsung dengan Narasumber Ibu Nurasyah Harahap, SP., MM selaku Ka. 

Bid. Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. Benefit yang didapatkan peserta setelah 

mengikuti kegiatan ini seperti sertifikat, wawasan untuk memasuki dunia kerja dan 

pengurusan AK 1.  

Dokumentasi kegiatan Seminar “Pembekalan memasuki dunia kerja untuk Alumni 

bersama Dinas Ketenagakerjaan” pada hari Kamis 16 Desember 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tracer Study 

Rencana pelacakan tracer study ini dilakukan untuk menjalankan evaluasi terhadap alumni di 

pasar kerja. Dari hasil tracer study ini nantinya akan dibutuhkan dalam melakukan perbaikan 

pada kurikulum dan perkembangan kompetensi di pasar kerja. Dari hasil data tracer study 

sangat dibutuhkan sebagai informasi yang valid terhadap keberadaan lulusan.  

Hasil dari analisis data tracerstudy (penjaringan data)akan dapat memetakan 

keberadaan alumni secara demografi, dan sebaran lulusan; diperolehnya informasi yang 

obyektif dan terbaru tentang masa transisi lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama 

sesuai dengan bidang ilmu; diperolehnya informasi tentang kepuasan lulusan terhadap 

pekerjaan saat ini; diperolehnya informasi keselarasan antara metode pembelajaran, 

kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, dengan dunia kerja; diperolehnya informasi 

kompetensi apa yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran guna meningkatkan 

daya saing lulusan, menjadi informasi bagi setiap program studi STMIK Royal dalam 

peningkatan kompetensi, menjadi umpan balik bagi sekolah tinggi untuk peningkatan tata 

kelola pembelajaran yang lebih baik. 

Beberapa metode dilakukan dalam upaya melakukan tracerstudy diantaranya melalui 

pengisian secara langsung (manual) ataupun pengisian secara online melalui situs tracerstudy 

(http://tracer.stmikroyal.ac.id/). 

 

 

 

 

http://tracer.stmikroyal.ac.id/
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Tampilan menu login tracer study;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan form kuisioner tracerstudy ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut ini Informasi tracerstudy dari form kuisioner tracer study seperti jumlah lulusan, 

jumlah responden, rata-rata dan butir pertanyaan dalam dua tahun terakhir (2019 dan 2020); 

 

Jumlah lulusan dan Jumlah responden; 

No Fakultas Prodi 

Jumlah 

Lulusan 

2019 

Jumlah  

Responden 

2019 

% 

RR 

2019 

Jumlah 

Lulusan 

2020 

Jumlah 

Responden 

2020 

% 

RR 

2020 

1 

STMIK 

Royal 

Kisaran 

Sistem Informasi 436 412 94,4% 160 99 56,2% 

Sistem Komputer 61 55 90,1% 21 16 76,1% 

Manajemen 

Informatika 
77 55 71,4% 46 20 43,4% 

Teknik Komputer 17 15 88,2% 14 3 21,4% 

Total 591 537 90,8% 241 138 57,2% 
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Response Rate; 

 
Jumlah 

2020 

Persentase 

2020 

Jumlah 

2019 

Presentase 

2020 

Jumlah Target Populasi (a) 241 100% 591 100% 

Jumlah Populasi Tidak Terkontak (b) 103 42,7% 54 9,1% 

Target Subyek (c = a – b) 138 57,2% 537 90,8% 

Jumlah Responden (d) 138 57,2% 537 90,8% 

Gross Response Rate {e = (d/a)* 

100} 
57 23,6% 91 15,3% 

Net Response Rate {f = (d/c)* 100} 100 41,4% 100 16,9% 

Completion Rate {subyek yang 

mengisi kuisioner lengkap dari total 

responden (d)} 

138 57,2% 537 90,8% 

 

Beberapa butir pertanyaan pada form kuisioner tracer study dalam dua tahun 

terakhir (2019 dan 2020); 

No. Butir Pertanyaan Hasil TS 2020 Hasil TS 2019 

1. Berapa bulan waktu yang 
dihabiskan (sebelum dan 
sesudah kelulusan) untuk 
memperoleh pekerjaan 
pertama? 

Median 5 (bulan) Median 5 (bulan) 

2. Apakah anda bekerja saat ini 
(termasuk kerja sambilan 
dan wirausaha)? 

Bekerja: 65 (47,1%) 
Wirausaha: 14 (10,1%) 
Mencari Pekerjaan: 55 
(39,8%) 

Bekerja 313 (58,2%) 
Wirausaha 110 (20,4%) 
Mencari Pekerjaan 114 
(21,2%) 

3. Kira-kira berapa pendapatan 
anda setiap bulannya? 

Median Rp. 1.800.000,- 
(Rupiah) 

Median Rp.1.200.000 ,- 
(Rupiah) 

4. Seberapa erat hubungan 
antara bidang studi dengan 
pekerjaan anda? 

Sangat erat: 42 (30,4%) 
Erat: 35 (25,3%) 
Cukup erat: 38 (27,5%) 
Kurang erat: 13 (9,4%) 
Tidak sama sekali: 10 (7,2%) 

Sangat erat: 118 (21,9%) 
Erat: 120 (22,3%) 
Cukup erat: 208 (38,7%) 
Kurang erat: 41 (7,6%) 
Tidak sama sekali: 50 (9,3%) 

5. Tingkat Pendidikan apa yang 
paling tepat/sesuai untuk 
pekerjaan anda saat ini? 

Setingkat lebih tinggi: 23 
(16,6%) 
Tingkat yang sama: 90 
(65,2%) 
Setingkat lebih rendah: 17 
(12,3%) 
Tidak perlu pendidikan 
tinggi: 8 (5,7%) 

Setingkat lebih tinggi: 119 
(22,1%) 
Tingkat yang sama: 360 
(67,0%) 
Setingkat lebih rendah: 34 
(6,3%) 
Tidak perlu pendidikan tinggi: 
24 (4,4%) 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Demikian laporan kinerja Lembaga Pusat Layanan Karir STMIK Royal tahun 2021 

yang telah kami susun. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada jajaran pimpinan 

baik dari Yayasan, Ketua, Wakil Ketua, Kepala Lembaga, maupun unit, Dosen, Mahasiswa, 

Alumni dan tenaga kependidikan serta segenap pemangku kepentingan STMIK Royal yang 

telah bekerja sama.  

Kegiatan yang telah terlaksana seperti Webinar, Career Path, Seminar maupun tracer 

study dapat berjalan dengan lancar dan baik. Antusias dari para Mahasiswa/Alumni dalam 

mengikuti kegiatan yang ada sangat memotivasi kami untuk membuat kegiatan untuk di tahun 

berikutnya menjadi lebih baik lagi. 

 

 

 

 


