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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya buku ini dapat terbit 
dan hadir di hadapan Anda. Buku Panduan Setelah Lulus SMA ini merupakan suatu buku panduan 
praktis untuk memberikan informasi secara sistematis, obyektif dan dinamis tentang alternatif masa 
depan setelah lulus SMA. Pada umumnya, siswa yang telah lulus dari SMA sering mengalami kesulitan 
atau kebingungan dalam menentukan pilihannya. Kalau pilihannya kuliah, hendak mengambil program 
studi dan fakultas apa ? Prospeknya bagaiamana ? serta Perguruan Tingginya di mana ?. Kalau Tidak 
Kuliah mau ikut Kursus/Pelatihan Apa serta Bagaimana memilih kursus/pelatihan yang memiliki prospek 
yang baik. Kalau mau kerja, apa yang harus dipersiapkan agar sukses dalam seleksi dan berkarier di 
dunia kerja 
 Buku ini terdiri dari beberapa pokok bahasan yang menjadi altenatif siswa SMK yang telah 
lulus, diantaranya ; panduan studi lanjut D1/D2/D3/S1, panduan mengikuti pelatihan / kursus, panduan 
memasuki dunia kerja .  Buku ini  sangat berguna bagi lulusan SMA, karena dapat memberikan 
informasi yang cukup lengkap terhadap beberapa alternatif serta konsekeunsi  dari setiap pilihan yang 
diambil oleh setiap  siswa SMA yang telah LULUS. 
 Demikian kata pengantar yang dapat kami sampaikan, segala bentuk saran dan kritik yang 
bersifat membangun tentulah sangat diharapkan oleh penulis demi pengembangan buku ini di 
kemudian hari. Mudah-mudahan buku panduan praktis dapat menjadi panduan Anda menuju sukses di 
masa depan dunia dan akhirat, amin. 
 
                   
 

 Hormat kami,  
 

 
               Penyusun 
 
 
 
 
 
 
 
 



               SETELAH LULUS SMA/MA/SMK 
  MAU KEMANA ….? 

 
Sebagian besar siswa menjelang selesai studi dari SMA selalu dihadapkan dengan suatu 

pertanyaan, Setelah Lulus SMA, Melanjutkan Kemana Ya.... ?. Pertanyaan tersebut selalu terbesit di 
benak siswa saat menjelang selesainya studi dari  SMK. Lulusan SMK banyak alternatif yang bisa 
dilakukan, diantaranya  Studi lanjut (kuliah) baik program D1/D2/D3/S1, kursus/pelatihan, bekerja di 
dalam/luar negeri atau berwiraswasta. Semua pilihan ada konsekuensinya, untuk itu perlu informasi 
yang cukup lengkap didalam  membantu mengambil keputusan terhadap pilihan masa depan  Anda 
yang lebih baik  
 Apabila anda memiliki minat dan bakat, kemampuan intelektual serta kemampuan finansial, 
studi lanjut adalah pilihan yang tepat. Tentunya Anda akan investasi waktu, pikiran, uang untuk 
memperoleh ilmu yang lebih tinggi serta kesejahteraan masa depan yang lebih baik. Apabila  anda 
memiliki minat dan bakat, intelektual tapi  tidak cukup finansial  maka  studi lanjutnya bisa  Anda pilih  
dengan cara mencari bantuan beasiswa studi lanjut. Banyak institusi, baik sekolah atau korporasi yang 
menawarkan program beasiswa. untuk itu, Anda perlu mencari tahu, dimana saja Perguruan Tinggi 
atau Korporasi yang menawarkan beasiswa tersebut.  Apabila  Anda tidak dapat memenuhi pilihan 
diatas, maka bekerja/berwiraswata bisa dijadikan alternatif berikutnya. Meskipun pilihan Anda untuk 
bekerja/berwiraswasta, tidak menutup kemungkinan Anda bisa studi lanjut sambil bekerja untuk 
memperoleh jenjang karir/kesejahteraan yang lebih baik.  
 Kalau Studi lanjut/Kuliah sebagai pilihan seletah lulus SMK, maka program studi/jurusan apa 
yang harus dipilih ? Bagaimana prospek lulusannya ke depan ? lalu Universitas/Institut/Sekolah 
Tinggi/Akademi mana yang harus di pilih ?. 
Apabila kurang informasi dalam mengambil keputusan studi lanjut akan mengakibatkan banyak hal 
yang tidak diinginkan, diantaranya  karena merasa tidak cocok dengan fakultas dan program studi 
pilihannya, lalu beralih ke fakultas dan program studi lainnya yang di rasa lebih cocok sehingga 
kuliahnya tersendat-sendat dan mendapat gelar “mahasiswa abadi”. Ada beberapa hal yang 
menyebabkan munculnya masalah tersebut, yaitu ; 
a.   Pilihan  program  studi  ditentukan karena pengaruh teman,.Jadi, karena tak punya cukup informasi 

calon mahasiswa hanya ikut-ikutan dalam menentukan pilihan program studinyab.    
b.  Pilihan ditentukan oleh desakan orang tua atau keluarga. Kasus ini kerap terjadi pada keluarga yang 

kurang terbuka dalam memandang masa depan. Orang tua atau keluarga melihat masa depan dari 
kacamata meraka sendiri dengan pengetahuan yang terbatas juga 



c. Memilih program studi / jurusan berdasarkan pertimbangan gengsi. pilihan dijatuhkan pada program 
studi/jurusan  tertentu lebih didasari karena program studi tersebut berada di universitas yang 
bergengsi. 

d. Memilih Universitas / Institut  terlebih  dahulu tanpa  ada pertimbangan sebelumnya tentang program 
studi yang dimanati.  Program studi / Jurusan sangat terkait dengan kesuksesan studi dan cita-cita 
yang dimiliki sedangkan Perguruan Tinggi cenderung berkaitan dengan pilihan tempat dan 
kemampuan finansial/keuangan yang dimiliki.   

 Kalau pilihan Anda harus bekerja/berwiraswata, maka anda harus mengetahui tentang proses 
dan prosedur di dalam dunia kerja atau berwiraswasta agar dapat menghasilkan sesuatu yang Anda 
inginkan. 
  Apabila Anda ingin mencapai karier dalam dunia kerja, maka Anda harus berani untuk 
melawati proses dari mulai cara mencari informasi lowangan kerja yang benar, merespon informasi 
tersebut dengan cara membuat surat lamaran yang dapat menyakinkan perusahaan serta mengikuti 
psikotes dan wawancara yang baik. Selain itu,  konsekuensi setelah Anda diterima harus siap 
menjalankan aturan-aturan / sistem yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau organsasi tersebut. 
Ada beberapa hal yang menyebabkan kegagalan dalam memasuki dunia kerja, diantara ; 
a.  Ketidaktahuan   tentang  sumber  informasi  lowangan   kerja  serta  persyaratan  -persyaratan yang 

harus dipersiapkan pada proses seleksi karyawan/pegawai 
b. Penguasaan materi pada psikotes serta kelancaran dalam menjawab pertanyaan pada waktu  proses  

wawancara yang dilakukan oleh perusahaan. 
 Apabila anda ingin mencapai karier dalam dunia bisnis / berwiraswasta, maka harus memiliki 
motivasi, sikap dan mental yang kuat dalam mewujudkan impian Anda. Disamping itu harus banyak 
belajar dan memperbaikinya secara terus menurus tanpa putus asa untuk mencapai yang terbaik dalam 
bisnis yang Anda realisasikan. Mulailah Anda berwiraswasta dalam bidang yang anda kuasi secara 
teknis, baik dalam hal teknologi, administrasi serta pemasarannya. Modal utama untuk berwiraswasta 
adalah kemauan dan keberanian dalam memulai bisnis, memiliki hubungan/relasi yang banyak , kreatif 
serta kejujuran dalam segala hal. Berwiraswasta merupakan pilihan pekerjaan yang sungguh mulia 
khususnya untuk saat ini, berwiraswasta merupakan terobosan guna menanggulangi keterbatasan 
lapangan pekerjaan dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah. Mereka harus menciptakan 
sendiri pekerjaan bagi dirinya sendiri dan apabila memungkinkan, juga membukanya bagi orang lain 
atau masyarakat luas sehingga angka pengangguran tidak begitu menyolok. 
 
 
 
 
 
 



PANDUAN STUDI LANJUT 
KE PERGURUAN TINGGI 

( D1/D2/D3/S1 ) 
 
 

Pada prinsipnya kuliah di Perguruan Tinggi memiliki tujuan yang yang sama seperti Anda 
belajar di  SD, SMP atau SMA yaitu mencari atau menuntut ilmu, namun derajat ilmu dan beberapa 
teknis penyampaiannya yang berbeda. Di tingkat pendidikan tinggi, seseorang dituntut agar mampu 
secara mandiri mengatasi materi kuliah, melakukan berbagai eksperimen, mensikapi berbagai masalah 
dalam kehidupan, mengatasi dampak lingkungan yang dapat mengganggu proses kuliah, dsb. Selain 
itu juga pihak Perguruan Tinggi harus mampu menciptakan suasana yang menggembirakan untuk 
belajar dan mengamati gejala alam bagi para mahasiswanya. Ilmu yang diberikan di bangku kuliah lebih 
luas dan fokus untuk mempelajari suatu displin ilmu yang Anda minati. Cara penyampaian materinya 
pun dengan menggunakan teknologi pembelajaran yang disesuaikan dengan mata kuliah yang 
disampaikan oleh  pengajar/dosen.  
 Banyak hal yang akan diperoleh ketika Anda memutuskan dan mau mengikuti prosedur dari 
suatu sistem yang ada di Perguruan Tinggi dimana Anda kuliah.   Anda harus menjalankan prosesnya 
terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang Anda inginkan, tidak boleh sebaliknya Anda mau hasil 
akhirnya tapi tidak melakukan prosesnya perjuangannya. Kalau Anda mengikuti sistem dengan benar di 
Perguruan Tinggi,  maka Anda akan menyelesaikan kuliah sesuai dengan program yang sudah di 
tentukan oleh perguruan tinggi bahkan dapat lebih cepat dari program yang ditentukan dengan Indek 
Prestasi yang tinggi (Cum Laude). 

Apabila kuliah Anda sudah selesai, banyak hal yang akan Anda dapatkan, diantaranya ; 
1. Anda akan memiliki wawasan keilmuan yang lebih luas yang akan membentuk  Pola Pikir (Maindset) 

dalam diri Anda 
 Tidak ada yang dipersalahkan jika semua memiliki cita-cita dan harapan ingin estabilished 
dalam hidup. Semua orang punya naluri sama. Tidak disangkal pula jika Perguruan Tinggi menjadi 
referensi jembatan kesuksesan hidup. Setiap mahasiswa perlu kesiapan mental jika merasa kelak 
merasa tidak berhasil mencapai apa yang diimpikannya, meski sudah bersusah payah 
menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi. Banyak mahasiswa jebolan universitas tertentu 
cemburu akan kesuksesan orang lain yang tidak pernah mengecap pendidikan formal. Ada pula 
yang stress tidak mendapat pekerjaan yang diharapkan.  



 Sebaiknya kita mulai berpikir sejak dini. Kita menempatkan potensi diri sebagai dasar untuk 
mencapai kesusksesan. Cobalah untuk berpikir mencapai kesuksesan itu tidak dengan cara 
'instant'. Namun dengan tahapan ilmu dan ketekunan. Lepas kuliah, tidak ada salahnya berobsesi 
untuk menciptakan lapangan kerja dan bukan sepenuhnya terobsesi mendapat pekerjaan. 
Kerennya, Anda bercita-cita untuk bisa 'mengupahi' orang lain dan bukan menjadi 'penerima upah'. 
Atau ilmu menjadi bagian dari kehidupan kita, sebagai bagian dari pengembangan untuk menuju 
cita-cita dan tidak dijadikan target keharusan keberhasilan menurut kata orang lain. Maka pemikiran 
kita menjadi melebar pada hal yang lebih luas dan besar, meski hal itu membutuhkan perjuangan 
dan keteguhan hati. Ilmu yang diraih di strata pendidikan tinggi dijadikan subyek dan bukan obyek.   

2. Anda Memiliki  sikap  dan  mental yang lebih baik, karena dibekali Hard  Skill  (keahlian secara 
teknis) maupun Soft  Skill (mental, sikap, kepribadian,  kepemimpinan). Pembelajaran di luar ruang 
kuliah (berogranisasi, seminar, diskusi,dll) banyak memberikan kontribusi dalam pembentukan 
Sikap dan mental yang ada pada diri Anda 

3. Memperoleh  kepuasan  yang  tidak  bisa  diukur dengan materi,  yaitu dapat menjalankan proses 
dari suatu sistem yang ada di Perguruan Tinggi hingga Anda selesai dan memperoleh predikat 
Sarjana/Gelar Kesarjanaan sesuai dengan disiplin ilmu.  

4. Mendapatkan  pekerjaan yang  lebih  baik  dan  karier  yang  lebih cepat, karena memiliki jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi. pekerjaannya lebih mengutamakan kontribusi pemikiran, ide-ide 
perbaikan produktivitas dari fisik yang dilakukan.  

5. Anda akan memperoleh kecukupan keuangan / finansial, baik anda bekerja maupun berwirawasta 
kalau Anda dapat Kreatif dan dinamis dalam bekerja atau wiraswasta. dengan bekal ilmu dan 
kreativitas  tersebut dapat mengetahui cara yang lebih efektif dan cepat dalam mendapatkan 
penghasilan. 

6.  Aktualisasi di masyarakat. Anda akan lebih dihargai di masyarakat, bukan karena gelarnya tapi 
karena keilmuan dan kepribadian yang Anda  miliki, kemampuan di dalam menyelesaikan masalah-
malasah yang terjadi dimasyakarat  

7. Memiliki lingkungan / komunitas yang derajat keilmuannya sama atau lebih tinggi dari Anda karena 
Anda dapat menyesuaikannya. hal ini bukan dijadikan untuk kesombangan akan tetapi dalam 
rangka untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi. 

 
 
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL 
 
Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan 
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 



Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
 
JALUR PENDIDIKAN 
Jalur pendidikan terdiri atas:  
1. pendidikan formal,  
2. nonformal, dan  
3. informal. 
    1. JALUR PENDIDIKAN FORMAL 
Jenjang pendidikan formal terdiri atas:  
a. pendidikan dasar,  
b. pendidikan menengah,  
c. pendidikan tinggi. 
Jenis pendidikan mencakup: 
a. pendidikan umum,  
b. kejuruan,  
c. akademik,  
d. profesi,  
e. vokasi,  
f. keagamaan, dan  
g.  khusus. 
 
PENDIDIKAN DASAR 
Pendidikan dasar berbentuk:  
Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat; serta  
Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. 
 
PENDIDIKAN MENENGAH 
Pendidikan menengah terdiri atas : pendidikan menengah umum, dan  pendidikan menengah kejuruan. 
Pendidikan menengah berbentuk: 
a. Sekolah Menengah Atas (SMA),  
b. Madrasah Aliyah (MA),  
c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan  
d. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. 
 
PENDIDIKAN TINGGI 



Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup 
program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh 
perguruan tinggi. 
Perguruan tinggi dapat berbentuk: 
a. akademi,  
b. politeknik,  
c. sekolah tinggi,  
d. institut, atau  
e. universitas. 
Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi. 
 
2. PENDIDIKAN NON FORMAL  
Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan 
yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka 
mendukung pendidikan sepanjang hayat. 
Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada 
penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian 
profesional. 
Pendidikan non formal meliputi:  
a. pendidikan kecakapan hidup,  
b. pendidikan anak usia dini,  
c. pendidikan kepemudaan,  
d. pendidikan pemberdayaan perempuan,  
e. pendidikan keaksaraan, 
f.  pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,  
g. pendidikan kesetaraan, serta  
pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. 
 Satuan pendidikan non formal terdiri atas: 
1. Lembaga kursus,  
2. Lembaga pelatihan,  
3. Kelompok belajar,  
4. Pusat kegiatan belajar masyarakat, dan  
5. Majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. 
Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, 
keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, 
bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 



 
3.  PENDIDIKAN INFORMAL  
Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar 
secara mandiri. 
Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik 
lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. 
Pendidikan Anak Usia Dini 
Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 
Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau 
informal.  
Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk:  
a. Taman Kanak-kanak (TK),  
b. Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. 
c. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk:  
1. Kelompok Bermain (KB),  
2. Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. 
3. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau 
pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. 
 
BENTUK-BENTUK PERGURUAN TINGGI 
 

Sebelum memahami lebih jauh mengenai apa dan bagaimana memilih program studi dan 
perguruan tinggi yang baik,  Anda perlu mengetahui terlebih dahulu definisi dan  bentuk - bentuk 
Perguruan Tinggi di Indonesia agar tidak salah melangkah.    

Perguruan Tinggi (PT) adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi 
dan dapat berbentuk  Akademi,  Politeknik,  SekolahTinggi , Institut  atau Universitas. 
Definisi bentuk-bentuk perguruan tinggi tersebut sebagai berikut : 
Universitas: Suatu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program  pendidikan  akademi dan/atau 
profesional yang beragam dan dikelompokan dalam Fakultas-fakultas. Setiap fakultas di bagi lagi ke 
dalam beragam Program Studi/Jurusan. misalnya, Fakultas Ekonomi memiliki jurusan Akuntansi, 
Manajemen, Studi Pembanguansejumlah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau knian tertentu. 
Institut : Suatu Perguruan tinggi yang menyelenggarakan program  pendidikan akademi dan/atau 
profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang sejenis. 
Misalnya Institut Pertanian memiliki program studi peternakan, pertanian dan kehutanan 
Sekolah Tinggi  : Perguruan Tinggi Menyelenggarakan  program  pendidikan   akademi dan/atau 
profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertent, misalnya Sekolah Tinggi Seni Rupa (memiliki 
jurusan Seni Lukis, Seni Patung), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 



Akademi          Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan  program  pendidikan  profesional  dalam 
satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu. Lebih 
menekankan pada keterampilan praktik kerja dan kemampuan untuk mandiri 
Politeknik : Serupa dengan Akademi, menyelenggarakan  program  pendidikan profesional dalam 
sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya dibandingkan dengan Akademi, Politeknik memberikan 
porsi lebih besar pada praktik   
Struktur pendidikan tinggi di Indonesia terdiri dari 2 jalur pendidikan, yaitu ; 
 1.  Pendidikan Akademi   
2.  Pendidikan Profesional.  
  Pendidikan Akademi  adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada 
penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, dan lebih mengutamakan peningkatan mutu 
serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Pendidikan akademi diselenggarakan oleh Sekolah 
Tinggi, Institut dan Universitas. 
Pendidikan Profesional  adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan keahlian 
tertentu, serta menggunakan peningkatan kemampuan/ketrampilan kerja atau menekankan pada 
aplikasi ilmu dan teknologi.  Pendidikan profesional ini diselenggarakan oleh akademi, politeknik, 
sekolah tinggi, institut dan universitas. 
Pendidikan Akademi menghasilkan lulusan yang memperoleh gelar akademi dan diselenggarakan 
melalui program Sarjana (S1-Strata1) atau Program Pasca Sarjana. Program pasca sarjana ini meliputi 
program Magister dan program Doktor (S2 dan S3). 
   Pendidikan Jalur Profesional menghasilkan lulusan yang memperoleh sebutan profesional yang 
diselenggarakan melalui program diploma (D1, D2, D3, D4) atau Spesialis (Sp1, Sp2). Jalur ini lebih 
mengutamakan untuk melatih mahasiswa agar menguasai pengetahuan yang langsung dapat dipakai 
dengan segera. 60 % muatan kurikulum proram diploma adalah mata kuliah praktik. Masing-masing 
jenjang program tersebut memiliki beban studi tertentu diukur dengan Satuan Kredit Semester (SKS).   
Program pendidikan sarjana dan diploma merupakan program yang dipersiapkan bagi peserta didik 
untuk menjadi lulusan yang berbekal seperangkat kemampuan yang diperlukan untuk mengawali fungsi 
pada lingkungan kerja, tanpa harus melalui masa penyesuaian terlalu lama. 
Program pendidikan pasca sarjana S2 (Magister), S3 (Doktor) dan Spesialis (Sp1, Sp2) merupakan 
program khusus yang dipersiapkan untuk kegiatan yang bersifat mandiri. Pendidikan S2 dan S3 lebih 
menekankan pada penelitian yang mengacu pada kegiatan inovasi, penelitian dan pengembangan, 
Sedangkan pendidikan spesialis ditujukan meningkatkan pelayanan bagi pemakai  jasa dalam bidang 
yang bersifat spesifik. Program S3 adalah jenjang pendidikan akademis tertinggi dengan beban studi 
maupun latihan penelitian yang diberikan jauh lebih mendalam dibandingkan dengan S1 dan S2.  
Program S3 memperoleh gelar doktor. Gelar doktor tidak semata-mata diperoleh melalui proses 
akademis/riset. Ada 2 jenis doktor, yaitu doktor profesional dan doktor kehormatan. doktor kehormatan 
diberikan untuk orang yang dianggap memberikan sumbangan besar bagi suatu bidang tertentu dan 



tidak harus bersifat akademik. Di Indonesia, gelar doktor kehormatan tersebut disebut adlah Doktor 
Honnoris Causa (Dr.HC). 
GELAR DAN SEBUTUAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI 
 
Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan 
pendidikan akademik. 
Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan profesional. 
Sebutan profesi adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang memiliki gelar akademik yang 
telah menyelesaikan program keahlian atau profesi bidang tertentu. 
JENIS SEBUTAN PROFESIONAL 
Sebutan profesional terdiri atas sebutan profesional untuk lulusan Program Diploma dan sebutan 
profesional untuk lulusan Program Spesialis. 
 
Sebutan profesional lulusan Program Diploma terdiri atas: 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 No.    Tingkat        Program            Singkatan                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  Ahli Pratama  Program Diploma I   A.P. 
2.  Ahli Muda   Program Diploma II   A.Ma. 
3.  Ahli Madya   Program Diploma III   A.Md. 
4.  Ahli    Program Diploma IV   A. 
 
Sebutan profesional lulusan Program Spesialis terdiri atas Spesialis 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 No.    Tingkat         Program            Singkatan                                                                  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Spesialis I   Program Spesialis I  Sp  
2. Spesialis II  Program Spesialis Utama Sp.U  
 
Sebutan Profesi 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NO     BIDANG KEAHLIAN                SEBUTAN PROFESI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1.    Kedokteran                       Dokter 
 2.    Farmasi                          Apoteker 
 3.    Ekonomi                          Akuntan 



 4.    Kedokteran Hewan                 Dokter Hewan 
 5.    Kedokteran Gigi                  Dokter Gigi 
 6.    Psikologi                        Psikolog 
 7.   Hukum                            Notaris, Pengacara 
 8.    Arsitektur                       Arsitek   
 
JENIS GELAR AKADEMIK 
Gelar akademik terdiri atas Sarjana, Magister dan Doktor. 
 
JENIS GELAR AKADEMIK SARJANA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 No.    Program Studi        Gelar Akademik           Singkatan                                                                  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1.     Sastra                        Sarjana Sastra              S.S.       
 2.    Hukum                         Sarjana Hukum               S.H.       
 3.     Ekonomi                       Sarjana Ekonomi             S.E.       
 4.     Ilmu Politik                  Sarjana Ilmu Politik        S.IP       
 5.    Ilmu Sosial                   Sarjana Ilmu Sosial         S.Sos      
 6.     Psikologi                     Sarjana Psikologi           S.Psi      
 7.     Kedokteran                    Sarjana Kedokteran          S.Ked      
 8.     Kesehatan Masyarakat   Sarjana Kesehatan Masyarakat S.KM                                                                      
 9.     Kedokteran Gigi              Sarjana Kedokteran Gigi     S.KG       
10.     Pertanian                     Sarjana Pertanian           S.P                                       
11.     Teknologi Pertanian        Sarjana Teknologi Pertanian S.TP                                                                   
12.     Peternakan                    Sarjana Peternakan          S.Pt             
13.     Perikanan                     Sarjana Perikanan           S.Pi      
14.     Kehutanan                     Sarjana Kehutanan           S.Hut         
15.     Kedokteran Hewan         Sarjana Kedokteran Hewan    S.KH       
16.     Matematikan dan Ilmu    Sarjana Sains               S.Si       
        Pengetahuan Alam                                               
17.     Teknik                        Sarjana Teknik              S.T        
18.     Komputer dan       Sarjana Komputer            S.Kom      
 Informatika 
19.     Seni                          Sarjana Seni                S.Sn       
20.     Pendidikan                    Sarjana Pendidikan          S.Pd       
21.     Agama                         Sarjana Agama               S.Ag       
 



 
 
 
SYARAT PEMBERIAN GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESIONAL 
Syarat pemberian gelar akademik, sebutan profesional dan sebutan profesi adalah : 
1. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu 
program studi baik untuk pendidikan akademik maupun pendidikan profesional sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 
2. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang 
diikuti sesuai ketentuan yang berlaku; 
3. Telah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau 
profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ILMU - ILMU SAINS 
 
NO PROGRAM 

STUDI/JURUSAN TUJUAN PROGRAM STUDI/JURUSAN MATERI / KONSENTRASI PROGRAM STUDI PROSPEK LULUSAN PERGURUAN TINGGI 

1 MATEMATIKA 

- Program studi dirancang untuk 
mengidentifikasi dan menyelesaikan 
masalah secara logis dan analitis. 

- Untuk mengusai dasar-dasar ilmiah 
bidang matematika sehingga mampu 
mengembangkan diri dalam bidang ilmiah 
maupun profesi yang dipelajari  

-  Matematika murni, lebih menekankan dan 
pengembangkan dasar-dasar matematika, 
analisis dan aljabar. 

-  Matematika Terapan, lebih menekankan 
aplikasi matematika teknik, pemodelan  

-  Matematika komputer dan riset operasi, lebih 
menekankan pada ilmu komputasi dan sistem 
informasi 

- Menjadi dosen di Perguruan Tinggi 
- Bekerja di berbagai bidang Industri 

(Komp, otomotif, teknologi informasi, 
perbankan ) 

- Lembaga Penelitian 
- Konsultan 
- Pegawai Negeri Sipil di berbagai 

departemen seperti DPU, LIPI, BPPT 

IPB, ITB, UGM, UI, UM, 
UNAIR, UNAND, UNIBRAW, 
UNDIP, UNEJ, UNHAS, 
UNILA, UNIMED, UNM, 
UNNES, UNNESA, UNP, 
UNPAD, UNRI, UNS, 
UNSOED, UNSRI, UNSYIAH, 
UNY, USU, UU, 

2 FISIKA 

- Untuk mempelajari kumpulan 
pengetahuan analitis dari fakta-fakta 
empiris tentang sistem fisis alam  

- Untuk meramalkan fakta-fakta baru  yang 
belum pernah diamati, menyangkut 
didalamnya struktur materi alam dan 
manusia, sistem rekayasa, dll. 

-  Fisika Material, mempelajari sifat atomik utk 
rancang bangun bahan yang dibutuhkan 

-  Fisika Optik, Mempelajari gelombang untuk 
mendukung sistem komunikasi. 

-  Fisika Bumi, Mempelajari gejala kebumian 
dengan struktur bumi 

-  Fisika Instrumentasi & Komputasi,    
mempelajari elektronika, komputasi,  

-  Dosen PTN atau PTS 
-  Pegawai Negeri maupun swasta,  
-  Peneliti di ( Lapan, Batan, LTN, LIPI, 

BPPT, Puspitek, BPFK, Pertamina. 
Lemigas) 

-  Dep. Pertahaman 
-  TNI/POLRI 
-  Perusahaan ekspolarasi minyak  

IPB, ITB, UGM, UI, UM, 
UNAIR, UNAND, UNIBRAW, 
UNDIP, UNEJ, UNHAS, 
UNILA, UNIMED, UNM, 
UNNES, UNNESA, UNP, 
UNPAD, UNRI, UNS, 
UNSOED, UNSRI, UNSYIAH, 
UNY, UPI, USU, UU, UP,   

3 KIMIA 

- Untuk mempelajari tentang sifat, struktur, 
komposisi dan energi materi, serta 
perubahannya.  

- Untuk menghasilkan temuan baru yang 
sangat strategis dlm perkembangan 
bidang ilmu kedokteran,farmasi,Pertanian 

Materi-materi yang dipelajari seperti Kimia 
Analitik, Kimia Organik, Kimia Anorganik, 
Biokimia, Kimia Fisika, Kimia organik 
bahanalam dan sintesis, Geokimia organik, 
Kimia Katalis, Kimia permukaan, Foto kimia, 
Elektrokimia, Kimia lingkungan 

- Akademisi / Dosen 
- Peneliti Lab. Pemerintah / Swasta 
- Pengawai Industri farmasi, kosmetikl,  
- Lab. Pertahanan, Perkebunan 
- Pengembangan tanaman pangan 

IPB, ITB, ITS, UGM, UI, UM, 
UNAIR, UNAND, UNBRAW, 
UNDIP, UNEJ, UNHAS, 
UNILA, UNIMED, UNJ, UNM, 
UNNES, UNNESA, UNP, 
UNPAD, UU, UNSYSIAH,  

4 STATISTIK 

- Untuk mempelajari metode-metode 
pengukuran dan pengolahan data-data  

- Statistik dapat dijadikan sbg alat utk 
pengambilan keputusan manajerial. 

-  Statistik Ekonometri 
-  Statistik Sosial 
-  Statistik untuk ilmu-ilmu teknik 
-  Statistik untuk kedokteran 
-  dan lain-lain 

- Hampir semua instansi 
pemerintah/swasta memerlukan sarjana 
statistika,  

-  Lembaga pendidikan 
-  Konsultan, Bursa Efek, Bank 

IPB, ITS, UGM, UNBRAW, 
UNHAS, UNPAD, ST.Ilmu 
Statistik Jakarta 

5 BIOLOGI 

- Biologi sebagai sains lebih memusatkan 
perhatiannya pada penelitian dan 
pengembangan sumber daya hayati 
untuk kesejahteraan hidup manusia.  

- Ilmu biologi dipakai sebagai dasar ilmu 
hayati lainnya seperti kedokteran, 
farmasi, pertanian,  

- Bioekologi 
- Bioteknologi 
- Biosistemik 
- Biogenetika 
- Biologisel dan molekuler 
- Bioekonomi 
- Instrumentasi 
- dll 

- Akademisi / Dosen 
- Peneliti di ( Lapan, Batan, LTN, LIPI, 

BPPT, Puspitek, BPFK, Pertamina. 
Lemigas) 

- Pengawai Industri makanan, kosmetik, 
- Agro Industri 

IPB, ITB, UGM, UI, UM, 
UNAIR, UNAND, UNIBRAW, 
UNDIP, UNEJ, UNHAS, 
UNILA, UNIMED, UNM, 
UNNES, UNNESA, UNP, 
UNPAD, UNRI, UNS, 
UNSOED, UNSRI, UNSYIAH, 
UNY, UPI, USU, UU, UP,   



6 ILMU KOMPUTER 

Ilmu yang mempelajari hal-hal yang 
berhubungan dengan teknologi komputer, 
baik hardware maupun software, terutama 
yang menyangkut bahasa pemrograman. 

- Struktur Data 
- Web Programming 
- Web Desaining 
- Web Development 
- Teknologi Jaringan 

- Lapangan kerja bagi sarjana komputer 
sangat luas.  

-  Berbagai lembaga seperti LIPI, LAPAN, 
BTTP, BPS 

UI, IPB, UGM, USU, ITB, 
UNIBRAW 

7 GEOFISIKA 

Geofisika adalah ilmu ynag menggunakan 
metode fisika logika Geologi untuk 
mempelajari struktur bawah permukaan 
bumi. Perkembagan geofisika terkait erat 
dengan masalah SDA 

Diperlukan dasar yang kuat dalam fisika dan 
matematika, fisika matematika, Geofisika 
lingkungan. 

-  Dephub 
-  Badan Meteorologi & Geofisika 
-  Lembaga Penelitian 
-  Akademisi / Dosen 
-  Perusahaan minyak seperti Caltex, 

Pertamina, Mobil Oil 

ITB, UGM, UNHAS 

8 ASTRONOMI 

Astronomi adalah cabang ilmu 
pengetahuan yang mempelajari benda-
benda angkasa dan isinya dalam jagad 
raya, ilmu ini terkait dengan perkembangan 
ilmu-ilmu lain, terutama falsafah tentang 
alam semesta dan sejarah bumi. 

 Astronomi  adalah bukan astrologi (ramalan 
bintang) tetapi bidang ilmiah yang mempelajari  
jagad raya, merupakan fisika antariksa. Harus 
berjua pionir dan merupakan bidang yang 
futuristik. 

- Sarjana Astronomi banyak dibutuhkan 
oleh LAPAN, Angkatan laut, Angkatan 
Udara, BPPT, Planetarium, Observarium, 

- Departemen Perhubungan,  
- Berbagai lembaga pendidikan lain yg 

memiliki hubungan dgn ilmu tsb 

 ITB 

9 GEOGRAFI 

 
- Ilmu ini diperlukan untuk mengkaji 

karakteristik sumber daya wilayah 
- Mampu menyusun data wilayah dan 

rencana pengembangan wilayah 

a. Geografi Manusia; Mampu menemukan dan 
merumuskan masalah sdm, ekonomi & 
pemukiman 

b. Kartografi dan Pengindraan Jauh ; bidang 
kesinambungan lingkungan 

c. Geografi Fisik dan Lingkungan. 
d. Perencanaan Pengembangan Wilayah  

Lembaga pemerintah ; Dep. Kelautan dan 
Perikanan, Dep. Pekerjaan Umum, Dep. 
Pertambangan dan Energi, Badan 
pengendalian dampak lingkungan, dll 

 UI, UGM, IKIP 

FARMASI 

Mempelajari ilmu dan ketrampilan di bidang 
pelayanan kefarmasian. 
Memilik kompetensi cara pemberian obat, 
nasib obat di dalam badan dan khasiat 
yang ditimbulkan oleh obat. 

Diperlukan dasar-dasar ilmu kimia, Biologi, 
Matematika dan Fisika, suka pekerjaan 
laboratorium, memiliki daya analis, tekun dan 
teliti, memiliki indra penciuman yang yang tajam 
dan tidak buta warna. 10. 

 

Profesi Apoteker 
Dirancang untuk menghasilkan Apoteker 
dengan masa belajar selama dua 
semester. Program profesi ini merupakan 
kelanjutan dari S-1 Farmasi 

Praktik lapangan di RS atau Industri Farmasi 
Bagaimana mencari solusi termuda bagi para 
pasien untuk mendapatkan dan menjaga 
kesembuhan diri mereka 

 
 
Apotek-apotek rumah sakit, baik milik 
pemerintah maupun swasta,  
Industri-industri jamu/obat, tradisional dan 
modern,  
Industri makanan, kosmetik jasa 
Perdagangan farmasi,  
Lembaga-lembaga pemerintah (DepKes) 

 
 
 
 
 ITB, UGM, UI, UNAIR, 
UNAND, UNHAS, UNPAD, 
USU 

 
 
 
 
 
 



ILMU - ILMU TEKNIK 
 

NO PROGRAM 
STUDI/JURUSAN TUJUAN PROGRAM STUDI/JURUSAN MATERI / KONSENTRASI PROGRAM STUDI PROSPEK LULUSAN PERGURUAN TINGGI 

1 TEKNIK SIPIL 

- Agar mampu merencanakan secara 
lengkap kontruksi teknik sipil serta 
melaksanakan pekerjaan pengawasan, 
pengelolaan bangunan 

- Agar mampu mengenali, mengamati, 
menganalisis dan memecahkan secara 
ilmiah masalah-masalah teknik sipil 

- Teknik Sipil Hidro 
- Teknik Sipil Struktur 
- Studi Teknik Sipil Transportasi 
- Sudi Teknik Sipil Umum 
- Studi Teknik Sipil Pengairan 

- Konsultan/ Peneliti di perusahaan 
swasta, LIPI, BPPT, Dep, PU, Dephub, 
Dep Transmigrasi 

-  Dosen di perguruan Tinggi 
-  Kontraktor 
-  Wiraswasta 
-  PNS 

ITB, ITS, UNSYIAH, USUS, 
UNAND, UNSRI, UI, ITB, 
UNTAN, UNDIP, UNS, UGM,  
UNIBRAW, UNUD, UNHAS, 
UNSRAT, UBENG, UNIHAL, 
UNJEB, UNLAMP UNC, 
UNIRAU, UU 

2 TEKNIK 
ARSITEKTUR 

Program ini berhubungan dengan teknik 
rancang bangun dan memikirkan 
kenyamanannya sebagai hasil optimasi 
adatif dari proses pemaduan berbagai 
faktor, baik teknis fungsional maupun 
estetis-spiritual. 

- Perancangan Arsitektur 
- Teknologi Bangunan 
- Tata Lingkungan 
- Struktur Teknologi Manajemen Pemb. 

Perancangan lingkungan pemukiman dan 
perumahan 

-  Akademisi / Dosen di PT 
-  Konsultan arsitek di Negeri/Swasta 
   (DPU, LIPI, BPPT) 
-  Peneliti 
-  Arsitek 
-  Wiraswasta, PNS 

UI, ITB, UNDIP, UNS, ITS, 
UNIBRAW, UNUD, UNHAS, 
UNSRAT, UNLAMP, UNS, 
UNSYIAH, UNSRI, UNTANJ, , 
UNPLANG, UU 

3 TEKNIK PLANOLOGI 
Program ini bertujuan untuk 
perencanaan suatu wilayah atau kota 
yang meliputi aspek fisik, ekonomi social, 
budaya, politik, hukum, & aspek lainnya. 

- Perencanaan dan manajemen kota: 
  Perencanaan kota, Menejemen Perkotaan 
- Perencanaan Wilayah : Pengembangan 

Wilayah, Perencanaan Kabupaten 

- Perencanaan/ Konsultan  dan Peneliti di 
PEMDA, BAPENAS, Per. Swasta 
PERUMNAS, BPPT, DEPTRANS 

- Dosen di perguruan Tinggi 

ITB 

4 TEKNIK GEODESI 

Mampu menghimpun, mengelola, dan 
menyajikan data serta informasi 
mengenai gambar bumi 
Mampu melakukan pengukuran bentuk 
bumi medan  gravitasi bumi, hubungan 
bumi dgn jagat raya 

- Geodesi kelautan 
- Geodesi Antariksa 
- Triangulasi Udara 
- Fotogrametri Arsitektur & Industri 
- Penginderaan Jauh 

- Perencanaan/ Konsultan dan Penelitio di 
Perusahaan Swasta di BAPPENAS 
BAKORSURTANAL, BPPT PEMDA, dll 

- Dosen di perguruan tinggi 

ITB, UGM, ITS 

5 TEKNIK FISIKA 

Pemanfaatan Ilmu Fisika sebagai contoh 
teknologi laser, oprasi dan 
perancangannya dilandasi  oleh 
pengetahuan tentang gejala atomic, 
optic, material, elektronik, termal,  dan 
medan elektromagnetik. 

- Instrumentasi dan kontrol 
- Rekayasa Termal 
- Ilmu dan Rekayasa Material 
- Fisika Bangunan dan Akustik 
- Teknik sistem dan serat Optik 

- Ahli teknik atau peneliti di IPTN, BPPT, 
LAPAN, PERUMTEL, INDOSAT, 
ELNUSA 

- Dosen di perguruan tinggi 

ITB, ITS 

6 TEKNIK KIMIA 

Mampu membantu menyelesaikan 
problem-problem yang berhubungan 
dengan proses fisis atau kimiawi. 
Menguasai cara-cara mengolah suatu 
bahan menjadi produk yang berdaya 
guna melalui proses Kimia  

- Mikrobiologi Industri 
- T. Kimia Nuklir 
- Konversi Eloktrokimia 
- Teknologi Polimer Tinggi 
- Teknologi Bahan Kimia dll 

- Ahli teknik (perencana, konsultan) dan 
peneliti di berbagai perusahaan 

  Departemen Perindustrian, BPPT dll 
- Dosen di perguruan tinggi 

UNSYIAH, USU, UNSRI, UI, 
ITB, UNDIP, UGM, ITS, 
UNRAU, UNLAMP. 



7 TEKNIK METALURGI 
& MATERIAL 

Mampu memahami seluk beluk prilaku 
mekanik dan fisik material, pemanfaatan 
material sesuai dengan sifatnya, 
pengembangan proses manufkatur dan 
penemuan serta pengembangan 
material. 
 

Ada tiga bidang keahlian ; Teknik Manufaktur, 
Material Alternatif dan Mekanika Kerusakan 
Material 

- Ahli teknik/Peneliti di PT. Krakatau Steel, 
PT. Timah, PT. Aneka Tambang 

- Dosen di perguruan tinggi 
- 

UI, ITS, Univ. Sultan Agung 
Tirtayasa 

8 TEKNIK NUKLIR 

Mampu mengembangkan analisis 
hingga ke taraf desain dasar teknologi 
nuklir untuk kehidupan sehari-hari, baik 
digunakan dalam bidang kedokteran, 
industri pangan, industri logam, industri 
pertanian  

- Konsentrasi teknologi reaktor, Fisika reaktor, 
T.Pembangkit daya Nuklir, perancangan 
reaktor nuklir 

- Konsentrasi teknologi nuklir, Kinetika kimia, 
T.Proses bahan bakar nuklir dll 

- Konsentrasi teknologi Instrumentasi : Eloktro 
nuklir, instrumentasi & kendali 

- Peneliti atau ahli teknik nuklir di BATAN, 
BPPT, IPTN, Pertamina, Industri 
Makanan, Industri Plastik, Pembibitan 
dsb. 

- Dephankam 
- Dep. Pertamb. Dan Energi 
- Perusahaan Penyedia Listrik 

UGM 
STT Teknologi Nuklir BATAN 
Yogyakarta 

9 TEKNIK GEOFISIKA 

Mempelajari pemanfaatan pengetahuan 
tentang kondisi fisik bumi, melalui 
pengukuran vesaran dan kuantitas alam: 
pemrosesan data kedalam bahasa 
kebumian(proses enginering) 

- Mitigasi bencana kebumian : pemetaan, 
inventarisasi dan eksplorasi sumber daya  
alam (mineral, minyak dan gas bumi, panas 
bumi, air tanah) 

- Geothecnical Enginering 

- Ahli teknik atau peneliti di Direktorat 
Vulkanologi ELNUSA, Caltex, 
Perusahaan minyak  

- Bapenas 
- Pemerintah Daerah 
- Dosen di perguruan tinggi 

 
ITB 

10 TEKNIK GEOLOGI 
Mampu memahami ilmu kebumian yang 
mempunyai karakter dan berproses 
dalam ruang dan waktu, baik sumber 
minerial, energi maupun bencana alam 

Sedimentologi, Stratigrafi, petrologi, 
palaentologi, struktur geologi, geokimia, geologi 
kimia, geofiska Eksporasi, Geologi struktur 
indonesia, Endapan mineral dll 

- Peneliti atau ahli teknik di perusahaan 
minyak, Konstruksi, Direktorat 
Pengawasan Gunung Berapi 

- Dosen di perguruan tinggi 

ITB, UNPAD, UGM, UNHAS, 
ITS 

11 TEKNIK 
PERTAMBANGAN 

Mempelajari tentang pencarian dan 
pengolahan bahan-bahan tambang. 

- Tambang eksplorasi, tambang umum, 
Metalurgi 

- Ahli pertambangan di PT. Aneka 
Tambang Lembaga Geologi dan 
Pertambangan Nasional, Perusahaan 
Minyak dan Gas. 

- Dosen di Perguruan Tinggi 

ITB 

12 TEKNIK 
PERMINYAKAN 

Mempelajari hal-hal yang berhubungan 
dengan minyak, antara lain mencari dan 
mengolah bahan-bahan yang dapat 
dibuat menjadi minyak. 

- T. Coiled tubing, T, Pemboran Horisontal, 
Pengembangan lapangan panas bumi, 
Regulasi ekonomi migas dll 

- Ahli teknik atau peneliti di perusahaan-
perusahaan perminyakan seperti Mobil 
Oil, Union Oil, Celtex, ARCO 

- Dosen di perguruan tinggi 

ITB 

13 TEKNIK INDUSTRI 

Mampu menyelesaikan masalah-
masalah perencanaan dan pengawasan 
sistem produksi yang terdiri dari unsur-
unsur manusia, alat dll dalam proses 
yang terintegrasi dengan dukungan 
teknologi komp. 

- Sistem produksi : perencanaan dan 
pengendalian produksi, perancangan sistem 
kerja dan ergonomi, perencanaan dan optimasi 
sistem industri dll. 

- Manajemen Industri  
 

- Ahli teknik / peneliti / CEO di berbagai 
perusahaan, dep. Perindustrian, BPPT, 

- Organisasi pemerintahan / militer 
- Jasa Konsultan 
- Wiraswasta 
- Dosen di perguruan tinggi  

UGM, USU, UI, ITB, ITS, 
UNSP, UNDIP. UNAND, UNS, 
Univ. Patimura, Univ. Sultan 
Agung Tirtayasa 



14 TEKNIK ELEKTRO 

Program studi ini akan mengarahkan 
untuk menguasai ilmu dan teknologi 
yang berkaitan dengan elektronika 

- Teknik Sistem Tenaga: T instalasi Tenaga 
Listrik, T. iluminasi, Sistem pembangkit  

- Teknik isyarat dan elektronika : T. Kendali 
digital, instrm. elektronis, robotika  

- Teknik komputer dan informatika, sistem 
komputer interaktif , sistem basis data 

 

- Perencana/konsulat dan peneliti di 
perusahaan swasta, PLN, TELKOM, LIPI, 
BPPT 

- Dosen di perguruan tinggi 
- Dep. Pertamb. Dan Energi 
- Perusahaan Listrik 

ITB, ITS, UGM, USU, UI, 
UNTAN, UNDIP, UNSRI, 
UNIBRAW, UNUD, UNHAS, 
USU, UNSYIAH, UNJEB, 
UNC, UNAND, UNLAMP, 
UNBENG, UU 

15 TEKNIK 
INFORMATIKA 

Mampu menggunakan komputer dalam 
berbagai aplikasi. 
Ahli menguasai berbagai metode dan 
teknik pemecahan masalah dengan 
menggunakan komputer. 

- Sistem Informasi : Konsep dan dasar sistem 
informasi, Maintenance perangkat lunak 

- Rakasaya Perangkat Lunak ; rekayasa 
perangkat lunak dan aplikasinya  lebih 
luas.Numerik, Komputer grafis, Artificial, 
Intelligence, Jaringan komputer 

 

- Ahli komputer/perencana dan pembuat 
program komputer, konsultan dan peneliti 

- Instansi Pemerintah atau militer 
- Jasa Perbankan, Rumah Sakit, dll 
- Dosen di perguruan tinggi 

ITB, UIN-Saka. UIN Syarif 
Hidayutullah, ITS,  

16 TEKNIK MESIN 

 
Agar mampu menguasai dasar dasar 
hakekat ilmu Teknik Permesinan. 
Agar mampu berpikir kreatif dan kritis 
sehingga mampu terus menurus dan 
mandiri. 
 

-  Studi konversi energi (konversikan energi dari 
sumbernya menjadi sumber berguna) 

-  Studi desian( bagaimana cara mendesain 
peralatan) 

- Teknik produksi (produksi benda ditinjau dari 
segi teknik, proses maupun manajemen 

-  Bekerja di perusahaan manufaktur, 
otomotif, energi, jasa konsultasi dan 
kontraktor, pertambangan  dan 
perminyakan 

-  Lembaga pendidikan 
-  Lembaga penelitian  

UNSYIAH, USU, UNAND, 
UNSRI, UI, ITB, UNDIP, UGM, 
UNUD, ITS, UNIBRAW, 
UNLAMP, UNM,  UBENG, 
Univ. Sultan Agung Tirtayasa, 
Univ. Patimura, UNS, UNC, 
UU 

18 TEKNIK 
PENERBANGAN 

Cara membuat / merawat mesin pesawat 
dan cara membuat konstruksi Pesawat. 

- Aeronautika dan astronautika 
- Konstruksi penerbangan 
- Sistem-sistem,: penerbangan, transportasi 

udara, dan propulasi 

- Ahli teknik penerbangan, peneliti di 
perusahaan penerbangan, IPTN, BPPT, 
LAPAN 

- Dosen di perguruan tinggi  

ITB. 

19 TEKNIK 
PERKAPALAN 

Cara membuat / merawat mesin kapal, 
dan sistem konstruksi kapal 

 -  Ahli teknik perkapalan dan peneliti di 
perusahaan perkapalan, PT. PAL, BPPT 

-  Dosen di perguruan tinggi  
 

ITS, UNHAS, UNPATTI. 

 
 
 



ILMU KEDOKTERAN & KESEHATAN 
 

NO. PROGRAM 
STUDI/JURUSAN TUJUAN PROGAM STUDI/JURUSAN MATERI PROGRAM PROSEK LULUSAN PERGURUAN TINGGI 

1 PENDIDIKAN 
DOKTER 

Mempelajari hal-hal yang berhubungan 
dengan penyakit, antara lan ; Jenis-jenis 
penyakit, gejala-gejala penyakit, 
penyebab-penyebab penyakit, cara-cara 
penyembuhan dan pencegahannya 

Penyakit syaraf, Penyakit THT, Penyakit mata, 
Kedokteran forensic, bedah, Kandungan, 
Kedokteran jiwa klinik, Kulit dan kelamin, dll 

- Departemen kesehatan RI : Dokter 
umum 
- Dokter rumah sakit negeri/swasta, 
- Buka praktek sendiri 
- Industri kesehatan 
- Dosen atau Peneliti, dll 

UNSYIAH, USU, UNAND, UI, 
UNPAD, UNDIP, UNS, UGM, 
UNAIR, UNIBRAW, UNUD, 
UNSAR, UNHAS 

2 PENDIDIKAN 
DOKTER GIGI 

Hal-hal yang berhubungan dengan gigi, 
antara lain pengobatan, perawatan, 
pembuatan gigi palsu dan sebagainya 

Ilmu kedokteran klinik : anestesiologi, radiology, 
dll 
Ilmu kedokteran gigi pencegahan : Biostistik, ilmu 
gizi, dll 
Ilmu Kedokteran gigi klinik : 
Prostodonsia,Periodonsia,Konservasi,  

- Departemen kesehatan RI : Dokter 
umum 
- Dokter rumah sakit negeri/swasta, 
- Buka praktek sendiri 
- Industri kesehatan 
- Dosen atau Peneliti, dll 

USU, UI, UNPAD, UGM, 
UNAIR, UNHAS 

3 KEDOKTERAN 
HEWAN 

Kedokteran hewan tidak hanya 
mempelajari tentang pengobatan hewan 
yang sakit, tetapi juga mempelajari 
penyediaan protein hewani yang 
berkualitas tinggi & baik utk dikonsumsi 
masyarakat 

Klinik internal hewan besar dan kecil, mikrobiologi 
diagnostic, ortopedi, ilmu kepincangan, 
protozoologi, zoonosis, dll 

- Lembaga penelitian 
- Industri peternakan 
- Lembaga pemerintah 
- Industri obat 
- Klinik hewan, Akademisi, dll 

UGM, IPB, UNAIR, UNUD 

4 ILMU 
KEPERAWATAN 

Mampu menyelesaikan masalah-
masalah kesehatan masyarakat  
Mampu bekerjasama dengan semua tim 
kesehatan, juga mampu mengumpullkan, 
menganalisis, dan menginterpretasi data 
dalam rangka mengidentifikasi 
kebutuhan perawatan pasien  

Materi yang akan dipelajari Biologi, kimia, Etika 
keperawatan, Psikologi, Pelayanan 
penyembuhan, Farmakologi & Terapeutik, 
Keperawatan Profesional, Patalogi, Mediakal 
Bedah, Pendidikan Kesehatan, Keperawatan 
gawat darurat, Keperawatan keluarga, 
Keperawatan anak, dll. 

- Pemerintahaan : DepKes 
   Dinas kesehatan, KKP 
   Puskesmas 
- Rumah sakit negeri / swasta 
- Perusahaan komersial 

Politeknik Kesehatan Bandung, 
Banjarmasin, Banda Aceh, 
Denpasar, Jakarta, Jambi, 
Lampung, Malang, Manado, 
Medan, Palembang, Padang, 
Semarang, Surabaya, 
Surakarta, Yogyakarta 

5 GIZI DAN 
KESEHATAN 

Untuk menguasai kemampuan ilmiah 
dan praktis dalam mengatasi masalah 
kesehatan yan berkaitan dengan gizi 

Materi pelajarannya; Sosiologi-Antropologi,Ilmu 
gizi dasar, Ilmu bahan makanan, Ilmu kimia 
makanan, dll 

- Pemerintahaan : dinas kesehatan 
- Industri obat 
- Industri makanan, dll. 
- Industri swasta 

USU, UI, UNDIP, UNHAS 

6 KEBIDANAN 

mampu bekerja di lembaga pelayanan 
kebidanan baik rumah sakit maupun 
poliklinik 

Yang dipelajari ; Anatomi, Biologi reproduksi, 
Farmakologi, Pelayanan KB, Kesehatan 
reproduksi, Etika profesi, Praktik kebidanan, 
Sosiologi keluarga 

- Rumah sakit/klinik milik pemerintah 
atau swasta 

- Buka klinik kebidanan sendiri 

Polteknik Kesehatan Bandung, 
Banjarmasin, Denpasar, Jambi, 
Malang, Manado, Medan, 
Padang, Semarang, 
Yogyakarta 
 



7 
REKAM MEDIS DAN 
INFORMASI 
KESEHATAN 

Mencetak tenaga profesional perekam medis dan informasia kesehatan (Adiministrator 
Informasi Kesehatan) yang mampu mengelola rekam medis/informasi kesehatan pasien 
secara baik dan benar sesuai standar 

- Rumah sakit/klinik milik pemerintah 
atau swasta 

- Industri Kesehatan 

 

3 ILMU GIZI 

Untuk menjadi ahli dalam bidang gizi 
dan mampu melakukan penyuluhan, 
konsultasi dan pelatihan gizi, 
melaksanakan asuhan gizi klinik,  
menganalisis status gizi  

Anatomi Fisiologi, Kimia Dasar, Ilmu Kesehatan 
Masyarakat, Sosiologi-Antropologi, Psikologi, Gizi 
Dasar, Ilmu Bahan Makanan, Ilmu Gizi dan Daur 
Kehidupan, Patalogi  Manusia & Gangguan Sistem 
Metabolisme 

Lingkungan Departemen Kesehatan 
Seperti ; Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, 
Puskesmas, Sektor Swasta (Hotel, 
Industri Makanan dan Minuman, dll  

Politeknik Kesehatan Bandung, 
Banjarmasin, Banda Aceh, 
Denpasar, Jakarta, Makasar, 
Malang,  Manado, Medan, 
Semarang, Yogyakarta 

4 KESEHATAN GIGI 

Untuk mempelajari teori dan prakek 
agar mampu menata ruang klinik gigi, 
menerapkan menajemen penerimaan 
pasien, memberikan konseling 
mengenai pemeliharaan kesehatan. 

Mikrobiologi, Fisika Medik, Penggunaan dan 
Pemeliharaan Alat Kedokteran Gigi, Obat Kedokteran 
Gigi, Sterilisasi, Sistem Informasi Kesehatan, 
Penyakit Gigi dan Mulut, Kesehatan Gigi Anak, 
Kesehatan Gigi dan Mulut, dll 

Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, KKP dan 
Puskesmas, Sektro Swasta ( RS Swasta, 
Perusahaan-perusahaan komersial ) 

Politeknik Kesehatan Bandung, 
Denpasar, Jambi, Semarang, 
Yogyakarta 

5  KESEHATAN 
LINGKUNGAN 

Untuk menguasai teori dan 
keterampilan dasar dalam 
menciptakan lingkungan yang sehat 
dan melakukan kontrol terhadap SDA 

Biostatistik, Dasar Epidemiologi, Ekologi Kesehatan, 
Dasar Kesehatan Lingkungan, Epirdemiologi 
Lingkungan, Kesehatan Pemukiman & Perkotaan, 
Analisi AMDAL, dll 

Dinas Kesehatan, Kantor Kesehatan 
Pelabuhan, Rumah Sakit, Puskesmas, 
Depdiknas sebagai staff pengajar, 
Bappedalda, dll 

Politeknik Kesehatan Bandung, 
Banjarmasin, Banda Aceh, 
Denpasar, Jakarta, Jambi, 
Manado, Padang, Yogyakarta 

6 KEPERAWATAN 
ANASTESI 

Untuk menjadi tenaga ahli dalam bidang keperawatan Anastesi yang professional dalam 
penanganan penyembuhan pasien 
 

Bekerja di rumah sakit pemerintah 
maupun swasta 

Politeknik Kesehatan 
Surabaya, Polifeknik 
Kesehatan Jakarta 

7 TEKNIK 
ELEKTROMEDIK 

Untuk menjadi tenaga professional yang sangat menguasai penggunaan peralatan-peralatan 
medis yang bersifat elektronik 

Teknisi Elektromedik di Rumah Sakit 
(Pemerintah/Swasta), di Perusahaan 
Medik, Balai Pemeliharaan Fasilitas 
Kesehatan, Dinas Kesehatan, Sales 

Politeknik Kesehatan Jakarta, 
Lampung, Makasar, Surabaya 

 
 ILMU PERTANIAN, PERTERNAKAN, KEHUTANAN 
 

NO. PROGRAM 
STUDI/JURUSAN TUJUAN PROGAM STUDI/JURUSAN MATERI PROGRAM PROSEK LULUSAN PERGURUAN TINGGI 

1. PERIKANAN 
Hal-hal yang berhubungan dengan ikan, 
antara lain: lingkungan, pemeliharaan, 
makanan, penangkapan, hama dan 
penyakit. 

- Toksikologi & hygiene 
- Mikrobiologi hasil perikanan dll. 
  Refrigerasi hasil perikanan dll.  

- Ahli perikanan atau peneliti di Dep. 
Pertanian, Depdag, Balai Pendidikan & 
Penyuluhan Perikanan, Perusahaan 
Penangkapan dan pengolahan ikan 

UNRI,IPB, UNPAD, UGM, 
UNDIP, UNIBRAW, UNHAS, 
UNLAM,  

2. PETERNAKAN 

Hal-hal yang berhubungan dengan 
ternak antara lain pemeliharaan, 
makanan, hama dan penyakit, Budaya 

- Ternak : Biokimia tanaman pakan, 
Toksikologi pakan ransom unggas dll 

- Produksi ternak :Infertilitas sterilitas,   
inseminasi buatan dll 

- Teknologi hasil ternak :  Penyamakan dan 
pengawetan kulit 

- Ahli Peternakan/Peneliti di Dep Pertanian, 
Balai Pendidikan 

- Penyuluh ternak 
-  Pusat penelitian & pengembangan Ternak 
- Dosen di perguruan tinggi 

UNISHYAH, UNJAM, UNAND, 
UNDANA, IPB, UNPAD, UGM, 
UNSOED, UNDIP, UNIBRAW, 
UNUD, UNHAS, UNTAD, 
UNPATI, UNCEN. 



3. KEHUTANAN 

Hal-hal yang berhubungan dengan 
hutan, seperti:penanaman, 
pemeliharaan, penyuburan tanah, 
pengolahan hasil hutan, perlindungan 
terhadap air & cuaca 

- Budi daya hutan, Argo forestry, kultur 
jaringan, silvikultur hutan alam dll 

- Manajemen hutan: manajemen perusahaan 
hutan 

- Teknologi Hasil Hutan 

-  Ahli Kehutanan atau peneliti di Dep. 
Kehutanan, Dep. Transmigrasi, 

- Lembaga Penelitian hasil hutan 
- Lembaga penelitian tanaman tropis 
- Dosen di perguruan tinggi. 

IPB, UGM, UNTAN, UNMUL, 
UNLAM, UNHAS, UNRAM 

4. PENGOLAHAN 
HASIL PERTANIAN 

Tentang pengolahan hasil pertanian 
sejak dari panen hingga komsumsikan. 

 - Ahli atau Peneliti di Dep Pertanian 
- Dep Perindustrian dan Perdagangan 
- Industri makanan, Industri  Minuman   
- Dosen di Perguruan Tinggi 

IPB, UGM, UNIBRAW, UNEJ, 
UNUD, UNRAM 

5. 
TEKNOLOGI 
INDUSTRI 
PERTANIAN 

Dasar perencanaan, perancangan, 
evaluasi dan penerapan unsur-unsur 
kesatuan sistem produksi seperti 
manusia, mesin, dan peralatan serta 
sumber daya pertanian mencapai 
produktivitas 

- Teknik Pertanian 
- Teknologi Hasil Pertanian 
- Industri Petanian 

- Ahli atau peneliti di Dep. Pertanian, - Dep. 
Perdagangan& Perindustrian 
- Perusahaan Perkebunan     
- Dosen di Perguruan Tinggi 

IPB, UGM, UNIBRAW, UNEJ, 
UNUD, UNRAM 
 

6 ILMU TANAH 
Geografi tanah, Kartografi, Penafsiran, 
Potret Udara, Meteorologi Pertanian 

Merupakan bagian dari fakultas pertanian, 
Kemampuan Matematika, Fisika, Kimia harus 
baik 

Deptan, Deptran, Depdagri, LIPI, 
Perkebunan, Pabrik pupuk, dll 

UGM, UNIBRAW, IPB, 
UNPAD,UNEJ, UNHAS, 
UNSRAT, UNLAM, UNSYIAH, 
USU, UNSRI,  

7 
BUDIDAYA 
PERTANIAN 
(AGRONOMI) 

Macam-macam tanaman pertanian, asal 
usulnya, penyebarannya, 
penggolongannya, sifat-sifat tanaman 

Kemampuan Matematika, Statistik, Kimia dan 
Biologi harus memadai 

Deptrans, Deptan, LPP, Lembaga penelitian 
Holtikultura, Wiraswasta 

UNSYIAH, USU, UNANDD, UI, 
UNPAD, UNDIP, UNS, UGM, 
UNAIR, UNIBRAW, UNUD, 
UNSAR, UNHAS 

8 
SOSIAL EKONOMI 
PERTANIAN 
(AGROBISNIS) 

Sosial pertanian, Perubahaan Sosial 
dan Kelembagaan, Hukum agrarian, 
kebijaksanaan pemerintah dalam 
pembangunan pertanian, ekonomi 
pertanian 

Dituntut kemampuan manajerial yang baik Deptan, Deppen, BPP, Konsultan Industri 
makanan, dll 

USU, UI, UNPAD, UGM, UNAIR, 
UNHAS, UNS, IPB, UNIBRAW, 
UNEJ, UNUD, UNILAM, UNPAD, 
UNAND, UNRAM, UNDANA, 
UNSYIAH 

9 
ILMU HAMA DAN 
PENYAKIT 
TUMBUHAN 

Macam, Sifat, Cara-cara menanggulangi 
dan pencegahannya termasuk zat-zat 
kimia yang dapat mematikan hama dan 
penyakit 

Kemampuan biologi dan kimia harus baik Deptan, Perindustrian, Kehutanan, LIPI, 
Perkebunan, BPP, Bimas, Dosen atau 
Peneliti 

USU, UI, UNPAD, UGM, UNAIR, 
UNHAS, UNS, IPB, UNIBRAW, 
UNEJ, UNUD, UNILA, UNILAM, 
UNPAD, UNAND, UNRAM, 
UNMUL, 

 



ILMU - ILMU EKONOMI 
 

NO PROGRAM 
STUDI/JURUSAN TUJUAN PROGRAM STUDI/JURUSAN MATERI / KONSENTRASI PROGRAM 

STUDI PROSPEK LULUSAN PERGURUAN TINGGI 

1 
EKONOMI DAN 
STUDI 
PEMBANGUNAN 

Program studi ini memusatkan pada 
masalah - masalah ekonomi suatu negara, 
menganalisis dan memberi formulasi pada 
masalah - masalah ekonomi makro dan 
kebijakan ekonomi pembangunan suatu 
negara 

Materi-materinya antara lain ; Matematika 
ekonomi, Statistika, Teori Portofolio & 
Analisis Investas, Bank & Lembaga 
Keuangan, Keuangan dan Pembiayaan 
Internasional, Anlisisis kebijakan 

-  Lembaga Pemerintahan (DepKeu, 
Bapepam, Bursa Efek, dll) 

-  Ahli/Pengamat Ekonomi 
-  Dosen di Perguruan Tinggi  
-  Praktisi Bisnis 

UGM, UI, UNAIR, UNAND, 
UNIBRAW, UNSYIAH, USU,  
UNHAS, UNRI, UNJAM, UNSR, 
UNIB, UNILA, UNPAD, UNDIP, 
UNS , UNSOED, UU, UNPAL, 
UNEJ, UNLAM,UM,dll 

2 EKONOMI 
MANAJEMEN 

- Ilmu dan seni mempengaruhi orang lain 
dalam rangka mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan.  

- Untuk menganalisis dan mengantisipasi 
dinamika lingkungan usaha jangka 
panjang. 

Manajemen Perbankan,  
Manajemen SDM, Produksi, Marketing, 
Proyek, Keuangan, dll 
Bisnis Internasional 
Kewirausahaan 

-  Lembaga Pemerintah seperti (DepKeu, 
Bapepam, Bursa Efek, dll) 

-  Ahli/Pengamat ekonomi di Instansi negeri 
atau swasta 

-  Dosen di Perguruan Tinggi 
-  CEO, dll 

UGM, UI, UNAIR, UNAND, 
UNIBRAW, UNSYIAH, USU,  
UNHAS, UNRI, UNJAM, UNSR, 
UNIB, UNILA, UNPAD, UNDIP, 
UNS , UNSOED, UU, UNPAL,  

3 EKONOMI 
AKUNTANSI 

- Untuk menguasai teori-teori ekonomi 
sebagai landasan untuk menyusun, 
menganalisis dan menafsirkan laporan 
keuangan & sistem akuntansi. 

- Agar ahli dalam menghitung dan 
melaporkan pajak perusahaan  serta 
menganalisi kelayakan proyek. 

Materi pelajaran yang akan dibahas 
diantaranya ; Akuntansi keuangan, 
Akuntansi manajemen, Sistem informasi 
manajemen, Auditing, Sistem 
pengendalian manajemen dan perpajakan, 
Komputer akuntansi, dll. 

- Lembaga pemerintah/swasta sebagai 
auditor, akuntan, analisis kredit di bank, 
anlisis keuangan, Manajer umum, dll 

- Akuntan publik,  
- Dosen di Perguruan Tinggi 

UGM, UI, UNAIR, UNAND, 
UNIBRAW, UNSYIAH, USU,  
UNHAS, UNRI, UNJAM, UNSR, 
UNIB, UNILA, UNPAD, UNDIP, 
UNS , UNSOED, UU, UNPAL, 
UNEJ, UNLAM,UM,dll 

 
 ILMU SASTRA & BAHASA 
 

NO. PROGRAM 
STUDI/JURUSAN TUJUAN PROGAM MATERI PROGRAM PROSEK LULUSAN PERGURUAN TINGGI 

1. SASTRA INDONESIA 
 
Mampu menguasai berbagai ilmu dan 
teori sastra khususnya sastra 
indonesia 

Mempelajari hal-hal yang berhubungan 
dengan bahasa Indonesia, yaitu bahasa 
sebagai ilmu (tata bahasa) dan bahasa 
sebagai seni (sastra) 

- Peneliti di pusat bahasa LIPI, Taman 
Budaya, Dewan Kesenian,… 

- Editor/Wartawan di berbagai media masa 
- Dosen di Perguruan tinggi 

 

2. SASTRA DAERAH 

Mampu menguasai berbagai ilmu dan 
teori sastra khususnya sastra daerah 

SASTRA JAWA 
SASTRA JAWA KUNO 
SASTRA MELAYU 
SASTRA BATAK 
SASTRA BALI 
SASTRA BUGIS 
 

- Sebagai ahli bahasa di DEPDIKBUD 
Departemen Parawisata 

- Editor atau wartawan 
- Dosen di Perguruan Tinggi 

USU, UNAND, UI, UNPAD, 
UNDIP, UNS, UGM, UNAIR, 
UNEJ, UNUD, UNHA, UNSRAT 



3. SASTRA ASING 

Mampu menguasai berbagai ilmu dan 
teori sastra khususnya sastra asing 

SASTRA INGGRIS 
SASTRA PERANCIS 
SASTRA ARAB 
SASTRA JERMAN 
SASTRA JEPANG 
SASTRA BELANDA 
 

- Sebagai ahli bahasa di DEPLU, LIPI 
DEPARPOSTEL … Sebagai Penerjemah 

- Editor atau wartawan sebagi guide 
- Dosen di Perguruan Tigggi 

USU, UNAND, UI, UNPAD, UNS, 
UGM, UNAIR, UNEJ, UNUD, 
UNHAS, USRAT 

4. ANTROPOLOGI 

Mempelajari semua aspek kehidupan 
manusia dalam kaitannya dengan 
kebudayaan 
Mampu memahami keanekaragaman 
masusia termasuk cara mereka 
berpikir dan menghasilkan sesuatu 

Ilmu-ilmu antropologi seperti ; Antropologi 
sosial, Antropologi pegawai, Antropologi 
kependudukan, Antropologi konflik dan 
kekerasan, Antropologi hukum, Antropologi 
manajemen, dll 

-  Di Dinas Pariwisata Biro Konsultan, LIPI, 
   DEPDIKBUD 
- Dosen di Perguruan Tinggi 
- Pengamat kebudayaan 
- Redaktur penerbitan 
- Musium 

USU, UNAND, UI, UNPAD, UGM, 
UNAIR, UNUD, UNHAS, UNCEN, 
UNSRAT 

5. ARKEOLOGI 

Memusatkan perhatian pada studi 
tentang kultur masyarakat di masa 
lampau melalui fosil dan artifak 
(perkakas, barang tembikar dan 
bangunan) 
Menjadi ahli tentang budaya yang 
hidup sebelum pra sejarah 

Mempelajari tentang kehidupan dan aktivitas 
masyarakat di masa lalu melalui 
peninggalannya. Peninggalan tersebut dapat 
berupa monument atau fosil 

Di Dinas Pariwisata, Pusat Penelitian 
Arkeologi Nasional, Balai Arkeologi, Musium 
dll 

UI, UGM, UNUD 

6. SEJARAH 
Akan menguasai substansi sejarah 
secara sistematis. 
Mampu melakukan kajian-kajian 
sejarah secara kritis 

Mempelajari tentang uraian mengenai 
peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian 
yang benar-benar terjadi pada  
masa lampau 

- Dinas Pariwisata, LIPI, DEPDIKBUD 
- Industri penerbitan 
- Penyelaras bahasa pada stasiun TV 
- Penerjemah ,Dosen  

USU, UNAND, UI, UNPAD, 
UNDIP, UNS, UGM, UNEJ, 
UNUD, UNHAS, UNSRAT 
 

7. 
 

ILMU 
PERPUSTAKAAN 

Mampu menjadi pustakawan yang 
ahli dalam pengelolaan susunan 
dokumen, buku-buku, dan catatan-
catatan sejarah 

Kepustakawanan seperti dasar-dasar 
dokumentasi, Manajemen perpustakaan 
umum, Pengelolaan terbitin beseri, 
pengolahan bahan non buku 

- Lembaga pemerintahan,  Pustakawan 
- Lembaga penelitian 
- Kedutaan 
- Stasiun TV 

Univ. Erlangga, UI,  UPAD, UGM, 
UIN Syarif Hidayatullah 

 
 
ILMU  SOSIAL & POLITIK 
 

NO. PROGRAM 
STUDI/JURUSAN TUJUAN PROGAM MATERI PROGRAM PROSEK LULUSAN PERGURUAN TINGGI 

1 
ILMU POLITIK atau 
ILMU 
PEMERINTAHAAN 

Tentang Pranata-pranata serta proses-
proses kekuasaan dalam kehidupan 
bermasyarakat, terutama yang berkaitan 
dengan negara atau pemerintahan 
 

- Politik Pembangunan 
- Politik Internasional 

- Pengawai negeri Di DEPDAGRI, 
DEPLU,DEPDIKBUD, LIPI, dll 

- Dosen di Perguruan Tinggi 

UNRI, UNILA, UI, UNPAD, 
UNSOED, UNDIP,UGM, UNLAM, 
UNAIR, UNHAS, UNSRAT, 
UNPATTI 



2 HUBUNGAN 
INTERNASIONAL 

Disiplin ilmu yang mempelajari berbagai 
aspek aktivitas kehidupan sosoal 
manusia yang melintsi batas negara dan 
memiliki dampak sosial tertentu bagi 
umat manusia di negar atau belahan 
dunia lain. 

Hubungan internasioanl, Ekonomi politik 
internasional, Teori politik internasional, 
Politik dan pemerintahan (Asis tenggara, 
Timur Tengah, Jepang, Australia, AS, 
Cina, Amerika latin), Perbandingan 
sistem politik,  

- Pengawai negeri Di DEPDAGRI, 
DEPLU,DEPDIKBUD, LIPI, dll 

- Dosen di Perguruan Tinggi 

USU, UI, UNPAD, UNSOED, 
UNDIP, UGM, UNLAM, UNAIR, 
UNHAS, UNSRAT 

3 SOSIOLOGI 

Mampu menganalisis fenomena 
kemasyarakatan serta menguasai teori 
pemberdayaan masyarakat dan 
alternatif pemecahan masalah 
kemasyarakatan 

Sosiologi Politik 
Sosiologi Hukum 
Sosiologi Ekonomi 
Sosiologi Pembangunan 
Sosiologi Industri, dll 

- Peneliti LIPI, DEPDAGRI.. 
- Akademesi / Dosen di Perguruan Tinggi 
- Wartawan 
- Pengamat sosial 

USU, UNAND, UNRI, UNILA, UI, 
UNTAN, UNMUL, UNSOED UNS, 
UGM, UNAIR, UNDANA,  

4 ADMINISTRASI 
NEGARA 

Semua kegiatan mengenai hubungan 
antara sarana dengan tujuan, hubungan 
antara fakta dan nilai, dan hubungan 
antara perilaku dan tindakan dalam 
organisasi kenegaraan 

Adm. Kepegawaian 
Adm. Keuangan Negara 
Adm. Pembangunan 
Analisis Kebijakan Publik 

- Pengawai DEPDAGRI BAPPENAS, 
BAPPEDA, BAKN  

- Dosen di Perguruan Tinggi 

USU, UNAND, UNRI, UNILA, UI, 
UNTAN, UNMUL, UNSOED UNS, 
UGM, UNAIR, UNDANA, UHHAS, 
UNTAD, UNHALU,  

5 SOSIATRI 
Hal-hal yang berhubungan dengan 
penyakit sosial dan penyembuhannya. 
Penyakit sosial itu antara lain 
kemiskinan, kebodohan, buta huruf dsb. 

Ilmu Sosiatri, Manajemen Sosial, 
Institusi sosial, Pendidikan non formal, 
Teori pembangunan masyarakat, Politik 
dan hukum sosial 

- Pegawai DI DEPDAGRI, DEPSOL, 
Transmigrasi, LIPI, BKKBN 

- Dosen di Perguruan Tinggi 

UGM, UNMUL, UNSRAT 

6 KRIMINOLOGI 
Hal-hal yang hubungan dengan kejahatan antara lain : Gejala kejahatan, latar 
belakang terjadinya kejahatan dan keadaan si pelaku kejahatan itu sendiri 
 

- Di Kepolisian Kejaksaan, LIPI 
- Wartawan atau penulis di media  massa 
- Dosen di Perguruan Tinggi 

UI 

7 ILMU KOMUNIKASI 
Tentang rangkaian proses sejak 
munculnya pesan dalam masyarakat 
sampai dengan penerimaan informasi 
tersebut di masyarakat 

Jurnalistik 
Komunikasi Masa/Penerangan 
Komunikasi Elektro-Visual 
Public Relation, dll 

- Semua Departemen atau perusahaan  
- Di TVRI Surat Kabar, Majalah dll 

UNRI, UI, UNPAD, UGM, UNAIR, 
UNEJ, UNHAS 

 
 
 ILMU HUKUM 

NO. PROGRAM 
STUDI/JURUSAN TUJUAN PROGAM STUDI/JURUSAN MATERI PROGRAM PROSEK LULUSAN PERGURUAN TINGGI 

1 HUKUM 

Mempelajari hal-hal yang berhubungan 
dengan hukum, antara lain aturan-
atauran dengan konsekuensinya. 
Aturan-aturan tersebut dapat mengatur 
hubungan antara individu , antar 
negara individu dengan negara dan 
sebagainya. 

Hukum Perdata,  
Hukum Pidana,  
Hukum Tata Negara,  
Hukum Administrai Negara,  
Hukum Internasional,  
Hukum pembangunan 

Di setiap instansi Pemerintah maupun 
swasta, Jaksa, Hakim, Pengacara, Manajer 
Personalia 
Notaris 
Dll 

UNSYIAH, USU, UNAND, UNDIP, 
UNPAD, UNS, UGM, 
UNLAM,UNAIR, UNIBRAW, UNEJ, 
UNUD, UNRAM, UNDANA, 
UNHAS, UNTAD, UNSRAT, 
UNPATTI, UNCEN 



ILMU FILSAFAT 
 

NO. PROGRAM 
STUDI/JURUSAN TUJUAN PROGAM STUDI/JURUSAN MATERI PROGRAM PROSEK LULUSAN PERGURUAN TINGGI 

1 FILSAFAT 

- Menjadi orang yang mampu bersikap 
mandiri dan bijaksana dalam melihat 
persoalan kehidupan 

- Mampu memahami sisik-melik 
hakikat hidup dan kehidupan 

a. Filsafat Pembangunan dan Wawasan 
Kebangsaan 

b. Filsafat Hak Azasi Manusai (HAM) dan 
Kejahatan 

c. Filsafata Agama dan Etika Terapan 

 - Semua bidang pekerjaan  UI, UGM, IKIP 

 
 ILMU PSIKOLOGI 
 

NO. PROGRAM 
STUDI/JURUSAN TUJUAN PROGAM STUDI/JURUSAN MATERI PROGRAM PROSEK LULUSAN PERGURUAN TINGGI 

1 PSIKOLOGI 

Mempelajari studi ilmiah tentang 
tingkah laku/prilaku dan pikiran 
manusia serta kegiatan-kegiatan 
manusia yang merupakan cermin dari 
jiwanya 
 

Psikologi Industri 
Psikologi Sosial, Psikologi Klinis, 
Psikologi Pendidikan, Psikologi 
Perkembangan 
Dan Psikologi Eksperimen 

- Di Setiap peruahaan bagian personalia 
- Psikolog di rumah sakit atau 
- Biro Konsultasi Psikologi  
- dan sebagainya. 

UI, UNPAD, UGM, UNAIR 

  
 ILMU SENI DAN DESAIN 
 

NO. PROGRAM 
STUDI/JURUSAN TUJUAN PROGAM MATERI PROGRAM PROSEK LULUSAN PERGURUAN TINGGI 

1 SENI RUPA MURNI 

Ditujukan untuk mempelajari teori dan 
praktek ilmu seni rupa, khususnya 
seni lukis dan seni patung. Dan 
dibekali ilmu tentang materi, bahan 
dan teknik seni rupa agar mampu 
melahirkan karya-karya yang bermutu 

Materi pokok pelajarannya yaitu Seni 
Patung, Seni Lukis, Teori Seni, Tinjauan 
Budaya, Fotografi, Filsafat, Estetika, 
Menggambar, Eksperimen Kreatif, 
Manajemen Seni, Teknik Reproduksi, dll 

Berwiraswasta dalam bidang seni rupa 
(lukis dan patung 
Bisa jadi ; Seniman profesional, kurator 
galeri/musium seni, ahli penata lingkungan 
Bisa bekerja di instansi pemerintahan 

ISI Denpasar, ISI Yogyakarta, ISI 
Surakarta, ITB ST Seni Rupa dan 
Desain Bandung, USB 

2 DESAIN INTERIOR 

Untuk mempelajari tentang 
perencanaan dan perancangan ruang 
dalam bangunan. Ruang lingkup 
profesi desain interior adalah 
perancangan ruang, furniture, elemen 
estetik, pencahayaan, penghawaan dll 

Studi dan sejarah seni rupa, Tinjauan 
desain interior, Gambar teknik interior, 
Filsafat, Estetika, Psikologi sosila, 
Komputer desain, Pengetahuan teknik 
dan bahan interior, Ergonomi interior, 
Fotografi desain, dll 
 

Sarjana mandiri (berwirausaha sebagai 
desainer interior, mebel, bekerja pada biro 
arsitektur atau menjadi konsultan desain. 

ISI Denpasar, ISI Yogyakarta, ISI 
Surakarta, ITB, USM 



3 
DESAIN 
KOMUNIKASI 
VISUAL 

Untuk dididik hingga trampil dalam 
menggunakan & memadukan elemen 
rupa, huruf dan citra sebagai bahasa 
untuk berkomunikasi secara visual 
dgn khalayak sasaran yg spesifik 

Sejarah seni rupa, Gambar teknik, 
Estetika, Komputer grafis, 
Kewirausahaan, Komunikasi visual, 
Menggambar ilustrasi, Komunikasi 
periklanan, Multimedia, Fotografi, 

Perancang grafis profesional, mendirikan 
biro iklan, mengelola percetakan dan 
penerbitan,  
Bekerja di Stasiun TV  
Produksi Film 

SI Denpasar, ISI Yogyakarta, ISI 
Surakarta, ITB, USM 

4 DESAIN PRODUK 

Untuk belajar dan menguasi teori serta 
praktik mengenai merancang bentuk 
atau kemasan barang-barang produksi 
massal. Lingkup desain produk 
meliputi ; peralatan rumah tangga, 
medis, kantor, sports 

Sejarah seni rupa, Gambar teknik, 
Estetika, Komputer grafis, 
Kewirausahaan, Menggambar desain 
produk, Ergonomi, Fotografi produk, 
Pengetahuan bahan industri, 
Manajemen pemasaran 

Ahli desain produk pada berbagai industri, 
seperti industri otomotif, elektronik, 
kesehatan, singkat kata ; semua industri 
yang memproduksi barang secara massal 
pasti membutuhkan keahlian desain produk 

ITB, ITS 

5 
KRIYA SENI 
TEKSTIL DAN 
DESAIN MODE 

Untuk menjadi perancang busana. 
Dalam program ini akan diarahkan 
untuk menguasai teori dan praktek 
mengenai perancangan kriya seni 
tekstil. 

Sejarah seni rupa, Tinjauan Kriya & 
Desain, Fotografi Desain, Estetika, 
Komputer desain, Kewirausahaan, 
Desain busana industr, Desain busana 
dan mode, Menggambar, dll 

Berwirausaha dalam bidang tekstil 
Perancang bentuk dan motif teksti, 
perancang mode, Pekerja Industri Tekstil, 
Pekerja studio fashion 

ITB, UNS, INT Malang 

6 
DIGITAL 
ANIMATION (3D 
Animation & Visual 
Effect) 

Untuk mempelajari betapa pentingnya 
animasi digital dan pembuatan efek 
visual dengan program-program 
computer serta cara membuat animasi 
untuk TV Commercial 
 

TV Commercial & Broadcast Animation, 
Visualization & Visual Effects, Character 
Animation, Digital Production, Creativity 
workshop, Digital Teaxturing, Animation 
Business` 

Production house 
Post production house 
Stasiun TV 
Industri Film 
Industri game, dll 

 

7 SENI TARI 
Untuk mempelajari bentuk-bentuk seni pertunjukan yang berkaitan dengan teknik 
gerak dan kompisisi tari 

Seniman profesional 
Lembaga pendidikan, penelitian 
Instruktur 
Pengamat/Kritikus 

ISI Denpasar, ISI YK, ISI Surakarta, 
STSI Bandung 

8 SENI KARAWITAN 

Untuk mempelajari mengenai bentuk-bentuk seni pertunjukan yang berkaitan 
penguasaan teknik garapan tabuhan karawitan 

Seniman profesional 
Lembaga pendidikan, penelitian 
Instruktur 
Pengamat/Kritikus 
 

ISI Denpasar, ISI YK, ISI Surakarta, 
STSI Bandung 

9 PEDALANGAN 
Untuk mempelajari bentuk-bentuk seni pertunjukan yang berkaitan dengan 
penguasaan teknik dan garapan pakeliran 
 

Seniman profesional 
Lembaga pendidikan, penelitian 
Instruktur 
Pengamat/Kritikus 

ISI Denpasar, ISI YK, ISI Surakarta, 
STSI Bandung 

10 TEATER 
Untuk menguasai bentuk-bentuk seni pertunjukan yang berkaitan dengan 
menguasaan metode dasar dan garapan naskah teater 
 

Seniman profesional 
Lembaga pendidikan, penelitian 
Instruktur 
Pengamat/Kritikus 

ISI Denpasar, ISI YK, ISI Surakarta, 
STSI Bandung 



11 MUSIK 
Untuk mempelajari bentuk-bentuk seni pertunjukan yang berkaitan dengan 
penguasaan teknik instrumen, teori-teori musik dan repetoar musik 
 

Seniman profesional 
Lembaga pendidikan, penelitian 
Instruktur 
Pengamat/Kritikus 

ISI Denpasar, ISI YK, ISI Surakarta, 
STSI Bandung 

  
 
 
 TEKNIK MANUFAKTUR 
 

NO. PROGRAM 
STUDI/JURUSAN TUJUAN PROGAM STUDI/JURUSAN MATERI PROGRAM PROSPEK LULUSAN PERGURUAN TINGGI 

1 TEKNIK 
MANUFAKTUR 

Mengarahkan para lulusan untuk 
menjadi seoran ahli madya yang 
memiliki kompetensi dalam teknologi 
manufaktur , dies, moulding, dies 
casting, dan mampu melayani proses 
manufaktur berkualitas yang handal. 

- Program Pembuatan  Perkakas Presisi  
- Program Studi Perawatan Mesin  
- Program Studi Teknik Mekanik Umum. 

Melayani Proses manufakturing dengan 
kompetensi hingga menghasilkan 
manufaktur yang handal di industri – industri 
seperti Industri pembuatan produk dari 
bahan Plastik, Otomotif, Agro, 
Pertambangan dan Rekayasa 

Politeknik Manufaktur Bandung. 

2 
TEKNIK 
PERANCANGAN 
MANUFAKTUR 

Program studi ini mengarahkan para 
lulusannya untuk kompeten dalam 
merancang dies, mouldling, dies 
casting, jig & fixture dan mesin khusus.  

- Program Studi Teknik Perancangan   
Perkakas  

- Program Studi Teknik Rekayasa 
Manufaktur 

- Program Studi Teknik Rekayasa 
Perancangan Manufaktur  

Melayani Proses manufakturing dengan 
kompetensi hingga menghasilkan 
manufaktur yang handal di industri – industri 
seperti Industri pembuatan produk dari 
bahan Plastik, Otomoyif, Agro, 
Pertambangan dan Rekayasa 

Politeknik Manufaktur Bandung. 

3 
TEKNIK 
PENGECORAN 
LOGAM 

Para Madya akan diarahkan agar 
memiliki kopetensi inti dalam teknologi 
pengecoran logam mulai dari 
perancangan tuangan, proses 
peleburan dan perlakuan panas 
 

- Program Studi Teknik Pengecoran 
Logam 

- Program  Studi Teknik  Pola 
Pengecoran Logam. 

Dengan Kopetensi dapat melayani 
pembuatan komponen coran bagi industri 
otomotif, Manufaktur, Pertambangan dan 
Alat berat. 

Politeknik Manufaktur Bandung. 

4 
TEKNIK OTOMASI 
MANUFAKTUR 
DAN 
MEKATRONIK 

Secara umum program studi ini 
mencetak lulusan yang mampu 
menimba ilmu dan pengalaman dari 
pelajaran dan praktik di bidang kerja 
bangku, kerja bor, kerja sekrap, kerja 
mesin bubut, gerinda plat, dll. 
 

Otomasi manufaktur dan 
mekanikamencakup diantarnya : teori 
dan praktik tentang PLC, Pneumatik & 
hidrolik, Mikroprosesor & Mikroprosesor 
dan interface, digital elektronik, 
instrumentasi dan kontrol. 

Melayani Proses manufakturing dengan 
kompetensi hingga menghasilkan 
manufaktur yang handal di industri – industri 
seperti Industri pembuatan produk dari 
bahan Plastik, Otomotif, Agro, 
Pertambangan dan Rekayasa 

Politeknik Manufaktur Bandung. 

   



 ILMU PELAYARAN 
 

NO. PROGRAM 
STUDI/JURUSAN TUJUAN PROGAM STUDI/JURUSAN MATERI PROGRAM PROSEK LULUSAN PERGURUAN TINGGI 

1 STUDI NAUTIKA 
Pendidkan dan pelatihan bagi pelaut 
untuk menguasai teori dan 
keterampilan sebagai pekerja di bagian 
dek atau navigasi kapal 

 
2 
 

STUDI TEKNIKA 
Untuk mengarahkan mahasiswa pada 
penguasaan teori dan keterampilan di 
bagian permesinan kapal 

3. 
KETATALAKSANAAN 
ANGKATAN LAUT & 
KEPELABUHAN 

Mempelajari aktivitas pelayaran yang 
berkaitan dengan pelabuhan dan tata 
tertibnya yang mengatur agar tak 
terjadi kekacauan di lapangan. 

Menguasai teori dan praktik ilmu  
pelayaran, prosedur darurat dan SAR , 
Isarat visua/komunikasi di kapal, gerak 
dan mengendalikan kapal, penanganan 
dan pengaturan muatan, pencegahaan 
polusi lingkungan laut, stabilitas kapal, 
penerapan data meterologi pada 
pelayaran, identifikasi peta laut, dll 

Perwira di atas kapal milik perusahaan 
pelayaran asing atau domestik, industri 
pelayaran, Instansi pemerintah, TNI/POLRI, 
Biro Klasifikasi Asing dan Domestik 

Politeknik Ilmu Pelayaran 
Makasar, Politeknik Ilmu 
Pelayaran Semarang 

 
 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 
 

NO. PROGRAM 
STUDI/JURUSAN TUJUAN PROGAM STUDI/JURUSAN PROSEK LULUSAN PERGURUAN TINGGI 

1 REHABILITASI 
SOSIAL 

Untuk mempersiapkan para professional yang terampil dalam melakukan rehabilitasi 
social bagi penyandang cacat, penyandang tuna cacat, anak nakal, korban narkotika 
dan penyandang HIV/AIDS 

Bekerja dan berkarier di Departemen Sosial Sekolah Tinggi Kesejahteraan 
Sosial – Jawa Barat ( Kedinasan 
Departemen Sosial RI ) 

2 
PENGEMBANGAN 
SOSIAL 
MASYARAKATA 

Untuk mengarahkan mahasiswa agar memiliki pengetahuan dan keterampilan 
dalam melakukan pengembangan bagi masyarakat perkotaan, masyarakat 
pedesaan, masyarakat khusus, organisasi social/lembaga pelayanan kesejahteraan 
sosial, sistem sumber kesejahteraan sosial 

Bekerja dan berkarier di Departemen Sosial Sekolah Tinggi Kesejahteraan 
Sosial – Jawa Barat (Kedinasan 
Depertemen Sosial RI) 

 
 ILMU TEKNIK PENERBITAN dan GRAFIKA 
 

NO. PROGRAM 
STUDI/JURUSAN TUJUAN PROGAM STUDI/JURUSAN MATERI PROGRAM PROSEK LULUSAN PERGURUAN TINGGI 

1 TEKNIK GRAFIKA 

Agar menguasai kemampuan dalam bidang 
kerja pada teknik grafis dan dalam bidang 
kerja teknologi persiapan produksi cetak, 
teknologi produksi cetak dan penyelesaian 
produksi. 

Matematika terapan, Psikologi Industri, 
Dasar Aplikasi Komputer, Fisiska Terapan, 
Ilmu Bahan Grafika, Harga Pokok dan 
Kalkulasi, Manajemen Produksi Grafika, 
Periklanan, Cetak Offset, Penyelesaian 
Grafika,  

Di Perusahaan Penerbitan (Buku, 
Majalah, Surat Kabar, Tabloid), 
Percetakan, Mendirikan Sendiri 
Usaha Percetakaan 

Politeknik Negeri Jakarta 



2 PENERBITAN 

Untuk menguasai kemampuan dalam 
bidang kerja editorial, Pengejaan Copy 
Writing, Persiapan Desain Media Cetak, 
Kalkulasi Harga Cetak, Pengelolaan 
Penerbitan. 

Matematika terapan, Psikologi Industri, 
Dasar Aplikasi Komputer, Pengantar Teknik 
Grafika, Komunikasi Penerbitan , Manajemen 
Editorial, Manajemen Produksi Penerbitan. 

Di Perusahaan Penerbitan (Buku, 
Majalah, Surat Kabar, Tabloid), 
Percetakan, Mendirikan Sendiri 
Usaha Percetakaan 

Politeknik Jakarta 

 
 
 ILMU TEKNIK PENERBANGAN 
 

NO. PROGRAM 
STUDI/JURUSAN TUJUAN PROGAM STUDI/JURUSAN MATERI PROGRAM/KONSENTRASI PERGURUAN TINGGI 

1 PENERBANG Program Studi Commercial Pilot Lisence/CPL 
Program Studi Penerbang Sayap Tetap 

Sekolah Penerbangan Indonesia, 
Curug – Banten 

2 TEKNIK 
PENERBANG 

- Program Studi Penilik Teknik Listrik 
- Program Studi Penilik Teknik Radio 
- Program Studi Teknik Bangunan  
- Program Studi Ahli Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara 
- Program Studi Listrik Radio 
- Program Studi Teknik Pesawat Udara 

Sekolah Penerbangan Indonesia, 
Curug – Banten 

3 KESELAMATAN 
PENERBANGAN 

- Program Studi Lalu Lintas Udara ; Prodi Komunikasi Penerbangan 
- Prodi Pemanduan Lalu Lintas Udara ; Prodi Pertolongan Kecelakaan Penerb.  

Sekolah Penerbangan Indonesia, 
Curug – Banten 

4 MANAJEMEN 
PENERBANGAN 

Mampu  menguasai enam bidang 
kedirgantaraan (Critical aerospace 
technology) yang meliputi aeronautika, 
astronautika, system elektronika dan 
hidromekanika, propulsi dan peroketan, 
struktur dan material, serta produksi 
dirgantara. 
 
 - Prodi Administrasi Perhubungan Udara 

- Program Studi Angkutan Udara Niaga 
- Program Studi Angkutan Udara Niaga 
- Program Studi Operasi Bandar Udara 

Sekolah Penerbangan Indonesia, 
Curug – Banten 

 
 ILMU PARAWISATA dan PERHOTELAN 
 

NO. PROGRAM 
STUDI/JURUSAN TUJUAN PROGAM STUDI/JURUSAN MATERI PROGRAM PROSEK LULUSAN PERGURUAN TINGGI 

1 ADMINISTRASI 
HOTEL 

Untuk mempersiapkan mahasiswa agar 
mampu mengelola kegiatan yang melingkupi 
administrasi dan operasional bidang usaha 
perhotelan. 
Menganalisis rencana operasional hotel, 
prinsip-prinsip pengelolaan hotel, Menilai 
sumber dana dan pemanfaatannya bagi 
hotel. 

Bahasa (Indonesia, Inggris, Jepang, 
Perancis), Dasar-dasar akuntansi, 
Pengantar Akuntansi, Komputer, 
Perhotelan, Keparawisataan, Analisisi 
Operasional Hotel, Sanitasi dan Kesehatan 
Kerja, Manajemen Pemasaran, 
Manajemen Tata Boga, Sistem Informasi 
Hotel 

Cost Controller, Chief Accountant, 
Manajer, Memimpin Perusahaan Jasa 
Akomodasi dan Properti 

Sekolah Tinggi Parawisata 
Bandung, Sekolah Tinggi 
Parawisata Nusa Dua Bali 



2 MANAJEMEN 
DIVISI KAMAR 

Untuk menjadi tenaga professional 
perhotelan yang mampu mengelola kegiatan 
operasional bagian kantor depan atau tata 
graham. 
Menyiapkan kamar serta menciptakan 
gagasan inovatif dlm pengelolaan hotel 

Bahasa (Indonesia, Inggris, Jepang, 
Perancis), Akuntansi, Manajemen, Desain 
ruangan dan Lanskap, Kewirausahaan, 
Korespondensi Bisnis, Manajemen 
Pemasaran, SDM, Sistem Informasi Hotel 

Pimpinan menengah di bidang Usaha 
Jasa Akomodasi dan Properti dengan 
Posisi Seperti l Head Reservation, Head 
Reception, Guest Relation Coordinator 
atau Manajer 

Sekolah Tinggi Parawisata Nusa 
Dua Bali, Sekolah Tinggi 
Parawirasata Bandung, 
Politeknik Negeri Bali 

3 MANAJEMEN TATA 
HIDANGAN 

Mampu mengelola kegiatan operasional 
bidang penyajian hidangan di bagian 
makanan dan minuman 
Memiliki kompetensi dalam merencanakan 
dan menerapkan sistem pelayanan yang 
akan dihidangkan, 

Ilmu Parawisata, Pemasaran, Perhotelan, 
Pengetahuan Divisi Kamar, Teknis 
Penulisan Laporan, Teknik Supervisi,  
Kekasiran Restoran dan Bar, Manjemen 
Restoran, Pengetahuan Tata Boag, 
Operasional Bar,   

Pimpinan Menengah dalam bidanga 
usaha perhotelan, rumah makan dan jasa 
boga dengan posisi seperti head waiter, 
head bartender, cost controller, banquest 
coordinator, restaurant dan bar manager, 
bekerja di kapal pesiar 

Sekolah Tinggi Parawisata Nusa 
Dua Bali, Sekolah Tinggi 
Parawisata Bandung 

4 MANAJEMEN TATA 
BOGA 

Mampu mengelola kegiatan operasional 
bagian pengolahan makanan 
Memiliki kemampuan untuk membuat, 
mengembangkan, menciptakan makanan. 

Bahasa (Indonesia, Inggris, Jepang, 
Perancis), Manajemen, SDM, Ekonomi, 
Perhotelan, Desain dan Perencanaan 
Menu, Ilmu Pangan, Manajemen Jasa 
Boga, Pengetahuan Tata Boga, 
Pengetahuan Tata Hidangan 

Pimpinan menengah dalam bidang Usaha 
Perhotelan, Rumah Makan dan Catering 
dengan posisi seperti Chief de Cuisine, 
Sous Chef, Cost Controller, Berwirausaha 
dalam bidang perhotelan. 

Sekolah Tinggi Parawisata Nusa 
Dua Bali, Sekolah Tinggi 
Parawisata Bandung 

5 
MANAJEMEN 
BISNIS 
PERJALANAN 

Mampu mengelola kegiatan operasional 
dalam bidang bisnis perjalanan. 
Mampu melakukan analisis keuangan, 
investasi dan biaya usaha jasa parawisata, 
merencanakan dan menjalankan bisnis 
usaha jasa perjalanan dan parawisata 

Ekologi Pariwisata, Ekonomi Parawisata, 
Kebudayaan dan Antropologi, Pemasaran 
Industri Perjalanan, Industri Perhotelan, 
Industri Transportasi, Geografi Parawisata, 
Manajemen Tour Operator, Sistem 
Reservasi Transportasi 

Travel Biro, Tour Operator, Airlines, 
Wisata Kapal Pesiar, Kargo 

Politeknik Negeri Bali, Sekolah 
Tinggi Parawisata Bandung 

6 MANAJEMEN 
PARAWISATA 

Untuk mengelola dan memanfaatkan 
keparawisataan dengan sebaik-baiknya 
untuk kepentingan masyarakat/pelaku 
usaha. 
Mampu mengelola industri parawisata 
dengan baik. 

Administrasi Niaga, Antropologi, 
Manajemen SDM, Manajemen Usaha 
Transportasi, Psikologi, Statistika,  Ekologi 
Parawisata, Sistem Informasi Parawisata, 
dll 

Usaha Jasa Parawisata, Instansi 
Pemerintah/Lembaga Swadaya 
Masyarakat dengan posisi seperti ; 
Peneliti, Perencana, Pengelola Usaha 
atau Pengusaha Jasa Parawisata. 

Sekolah Tinggi Parawisata Nusa 
Dua Bali, Sekolah Tinggi 
Parawisata Bandung 

7 MANAJEMEN 
PATISERI 

Mampu mengelola kegiatan operasional 
bagian pengelolaan roti dan kue.  
Memiliki kompetensi dalam membuat aneka 
hiasan kue dan menghiasi aneka kue. 

Higiene, Sanitasi dan Kesehatan Kerja, 
Pengetahuan Gizi, Pengetahuan Tata 
HidanganPengelolaan Usaha Patiseri, 
Perencanaan Dapur Patiseri,  Teknik 
Pengelolaan Kue  

Pimpinan menengah dalam bidang usaha 
perhotelan, rumah makan, food industry, 
serta toko roti dan kue dengan posisi 
seperti ; Chef de Pastry, Food Analyst, 
Wirausahawan 

Sekolah Tinggi Teknologi 
Bandung 

 
  



 ILMU PERIKANAN 
 

NO. PROGRAM 
STUDI/JURUSAN TUJUAN PROGAM STUDI/JURUSAN MATERI PROGRAM PERGURUAN TINGGI 

1 
TEKNOLOGI 
PENANGKAPAN 
IKAN 

Lulusan Program Studi ini memiliki 
kemampuan, keterampilan dan sertifikat 
untuk menyelenggarakan berbagai macam 
bidang perikanan. 
 

Program Studi Ini menawarkan pengetahuan dan keahlian tentang ilmu penangkapan 
ikan dan sistem navigasi kelautan  

Sekolah Penerbangan 
Indonesia, Curug – Banten 

2 
TEKNOLOGI 
PENGOLAHAN 
HASIL PERIKANAN 

Lulusan program ini studi ini memiliki 
kemampuan, ketrampilan, dan sertifikasi 
untuk menyelenggarakan unit pengolahan 
ikan  

Program Studi ini menawarkan pengetahuan dan keahlian tentang penanganan dan 
pengawetan ikan, Pengolahan ikan. 

Sekolah Penerbangan 
Indonesia, Curug – Banten 

3. PERMESINAN 
PERIKANAN 

Lulusan Program studi ini memiliki 
kemampuan dan ketrampilan serta sertifikat 
untuk mengelola ruang mesin dan menjadi 
teknusi diatas kapal berkekuatan hingga 
3000 DK 

Program studi ini menawarkan pengetahuan dan ketrampilan mengenai pengelolaan 
ruang mesin, dan pemeliharaan mesin pembangkit listrik, dan kelistrikan. 

Sekolah Penerbangan 
Indonesia, Curug – Banten 

3 TEKNOLOGI 
AKUAKULTUR 

Lulusan Program Studi ini memiliki 
kemampuan dan ketrampilan untuk 
pengelola kolam budi daya perairan, unit 
pembenihan / budi daya laut. 

Program studi ini menawarkan pengetahuan dan keahlian mengenai sistem budi daya 
perairan, sistem pembenihan dan sistem budi daya laut. 

Sekolah Penerbangan 
Indonesia, Curug – Banten 

4 
TEKNOLOGI 
SUMBER DAYA 
PERAIRAN 

Lulusan Program studi ini memiliki 
kemampuan Dan keterampilan untuk 
Menganalisis pengaruh dari kegiatan 
penangkapan ikan terhadap populasi dan 
Kepunahan ikan  

Program Studi ini menawarkan pengetahuan dan keahlian dalam pemanfaatan stok ikan 
sebagai sumber daya perairan, Stok Assessment, dan populasi dinamis  

Sekolah Penerbangan 
Indonesia, Curug – Banten 

 
 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK 
 

NO. PROGRAM 
STUDI/JURUSAN TUJUAN PROGAM STUDI/JURUSAN MATERI PROGRAM PROSEK LULUSAN KAMPUS 

1 
MANAJEMEN 
SUMBER DAYA 
MANUSIA 

Program Studi Ini Mengarahkan agar 
mampu menerapkan teori teori dan 
metodologi pengkajian tentang manajemen 
sumber daya manusia serta memahami 
permasalahan lapangan. 
 
 

Psikologi Kepegawaian  
Managemen SDM dlm Konteks PNS & Bisnis, 
Manajemen Konpensasi, Perencanaan SDM, 
Pemberdayaan SDM, Disiplin Aparatut, 
Analisis Kinerja SDM, Program Diklat, 
Manajemen Diklat 

Pegawai pemerintah pusat, daerah, 
lembaga tinggi negara, Pegawai 
BUMN,BUMD, Pegawai Lembaga 
Perbankan Daerah, Personil TNI dan 
POLRI 

Sekolah Tinggi Administrasi 
Jakarta, Sekolah Tinggi 
Admintrasi Bandung – Sekolah 
Tinggi Administrasi Makasar. 



2 
MANAJEMEN 
KEBIJAKAN 
PUBLIK 

Anda akan dibimbing untuk menguasai 
teori-teori dan metodologi pengkajian 
tentang manajemen kebijakan publik serta 
mampu mengaplikasikannya. mampu 
memahami permasalahan lapangan yang 
berkaitan dengan manajemen kebijakan 
publik. 

Etika dan Hukum Administrasi Publik 
Kebijakan Pelayanan Publik 
Manajemen, Manajemen Konsultasi, 
Pengembangan Kelembagaan Lokal, 
Manajemen Kebijakan Daerah, Pengawasan 
dan Pengendalian Kebijakan Publik, Evaluasi 
Kinerja  

Pegawai pemerintah pusat, daerah, 
lembaga tinggi negara, Pegawai 
BUMN,BUMD, Pegawai Lembaga 
Perbankan Daerah, Personil TNI dan 
POLRI 

Sekolah Tinggi Administrasi 
Jakarta, Sekolah Tinggi 
Admintrasi Bandung – Sekolah 
Tinggi Administrasi Makasar. 

3 
MANAJEMEN 
PEMBANGUNAN 
DAERAH 

Anda akan dibimbing untuk menguasai 
teori-teori dan metodologi pengkajian 
tentang manajemen Pembangunan Daerah  

Manajemen Pelayanan Prima, Pemerintahan 
Daerah, Pemberdayaan Masyarakat, 
Keuangan Daerah, Manajemen Pertumbuhan 
Wilayah, Perencanaan Pembangunan Daerah,  

Pegawai pemerintah pusat, daerah, 
lemba tinggi negara, Pegawai 
BUMN,BUMD, Pegawai Lembaga 
Perbankan Daerah, Personil TNI dan 
POLRI 

Sekolah Tinggi Administrasi 
Jakarta, Sekolah Tinggi 
Admintrasi Bandung – Sekolah 
Tinggi Administrasi Makasar. 

4 MANAJEMEN 
KEARSIPAN 

Madya akan diarahkan untuk dapat 
menerapkan teori-teori dan metodologi 
pengkajian tentang manajemen kearsipan  

Klasifikasi Arsip, Manajemen Arsip Inaktif, 
Manajemen Pusat Arsip, Otomatisasi 
Kearsipan, Manajemen Arsip Elektronik, 
Manajemen Arsip Statis, Manaj. Arsip Bisnis,  

Pegawai pemerintah pusat, daerah, 
lemba tinggi negara, Pegawai 
BUMN,BUMD, Pegawai Lembaga 
Perbankan Daerah, Personil TNI dan 
POLRI 

Sekolah Tinggi Administrasi 
Jakarta, Sekolah Tinggi 
Admintrasi Bandung – Sekolah 
Tinggi Administrasi Makasar. 

5 MANAJEMEN 
EKONOMI PUBLIK 

Paramadya Program Studi ini akan ditempa 
untuk dapat menerapkan teori-teori dan 
metodologi pengkajian tentang manajemen 
ekonomi publik  

Manajemen Keuangan, Sistem Informasi 
Manajemen, Administrasi Perpajakan,  Etika 
Birokrasi dan Bisnis, Manajemen Pelayanan 
Prima, Ekonomi Internasional. 

Pegawai pemerintah pusat, daerah, 
lemba tinggi negara, Pegawai 
BUMN,BUMD, Pegawai Lembaga 
Perbankan Daerah, Personil TNI dan 
POLRI 

Sekolah Tinggi Administrasi 
Jakarta, Sekolah Tinggi 
Admintrasi Bandung – Sekolah 
Tinggi Administrasi Makasar. 

6 ADMINISTRASI 
KEPEGAWAIAN 

Lulusan Program Studi ini diharapkan mampu menyediakan bahan dalam bidang 
kepegawaian bagi pimpinan unhtuk pengambilan keputusan serta melaksanakan tugas-tugas 
yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi kepegawaian sehingga mampu menangani 
penyelesaian tugas di bidang adm. kepegawaian 

Pegawai pemerintah pusat, daerah, 
lemba tinggi negara, Pegawai 
BUMN,BUMD, Pegawai Lembaga 
Perbankan Daerah, Personil TNI dan 
POLRI 

Sekolah Tinggi Administrasi 
Jakarta, Sekolah Tinggi 
Admintrasi Bandung –  
STT Administrasi Makasar. 

7 ADMININISTRASI 
LOGISTIK 

Lulusan Program studi ini dibimbing untuk mampu melaksanakan tugas-tugas logistik/ 
perbekalaen secara profesional dan menyelenggarakan pelayanan dalam rangka menunjang 
kegiatan oprasional sehingga mampu dan ahli dalam mengelola dan mendistribusikan barang-
barang material. 

Pegawai pemerintah pusat, daerah, 
lemba tinggi negara, Pegawai 
BUMN,BUMD, Pegawai, Personil TNI 
dan POLRI 

Sekolah Tinggi Administrasi 
Jakarta, Sekolah Tinggi 
Admintrasi Bandung –  
STA  Administrasi Makasar. 

8 MANAJEMEN 
PROYEK 

Lulusan program studi ini  diarahkan untuk mampu mengindetinfikasi permasalahan dan 
perumusan tujuan-tujuan maupun manfaat proyek serta dibekali dengan berbagai ilmu yang 
membuat kalian mampu menyusun studi kelayakan dan evaluasi proyek, mengaplikasikan 
metode, tekhnik, prosedur perencanaan proyek. 

Pegawai pemerintah pusat, daerah, 
lemba tinggi negara, Pegawai 
BUMN,BUMD, Pegawai Lembaga 
Perbankan Daerah, Personil TNI  

Sekolah Tinggi Administrasi 
Jakarta, Sekolah Tinggi 
Admintrasi Bandung – Sekolah 
Tinggi Administrasi Makasar. 

9 MANAJEMEN 
PERKANTORAN 

Lulusan program studi ini lebih mengarahkan untuk menguasai tugas-tugas administrasi 
perkantoran secara profesional dengan kemampuan tersebut dapat menyelenggarakan 
pelayanan untuk memperlancar kinerja unit-unit serta mengelola aset organisasi. 

Pegawai pemerintah pusat, daerah, 
lemba tinggi negara, Pegawai 
BUMN,BUMD, Pegawai Lembaga 
Perbankan Daerah, Personil TNI  

Sekolah Tinggi Administrasi 
Jakarta, Sekolah Tinggi 
Admintrasi Bandung – Sekolah 
Tinggi Administrasi Makasar. 



 ILMU-ILMU AGAMA  
 

NO. 
 

FAKULTAS 
 

TUJUAN PROGAM STUDI/JURUSAN 
POGRAM STUDI / JURUSAN / 

MATERI PROGRAM 
 

PERGURUAN TINGGI 

1 USHULUDIN 
Fakultas ini didirikan untuk menghasilkan tenaga ahli di 
bidang dakwah, baik dakwah untuk intern umat Islam 
maupun dakwah membela Islam dari serangan pihak luar 
melalui keahlian bidang Perbandingan Agama.  

Tafsir Hadits 
Perbandingan Agama 
Tasawuf dan Psikologi 
Aqidah dan Filsafat 

UIN-SAKA , UIN Jakarta, IAIN Imam Bonjol, IAIN Banjarmasin, 
Sultan Taha Syaefudin, Walisogo, Alaudin Makasar, Sunan 
Ampel Jatim, Lampung, STAIN Jawa Tengah, STAIN Palu, 
STAIN Tulung Agung, STAIN Cirebon 

2 TARBIYAH 
Fakultas ini didirikan untuk menghasilkan tenaga ahli di 
bidang pendidik/pengajar/guru Agama Islam.  
 

Pendidikan Bahasa Arab 
Kependidikan Islam 
Pendidikan Guru 
Pendidikan Agama Islam 

UIN-SAKA , UIN Jakarta, IAIN Imam Bonjol, IAIN Banjarmasin, 
Sultan Taha Syaefudin, Alaudin Makasar, Sunan Ampel Jatim, 
STAIN Jateng, Palu, Tulung Agung,  

3. SYARI’AH 

Fakultas ini memiliki fokus kajian di bidang hukum Islam. 
Program studi diharapkan dapat mengantisipasi 
kebutuhan masyarakat akan berbagai profesi baru yang 
terkait dengan hukum Islam, seperti ahli perbankan 
syariah,asuransi syariah. 

 
Perbandingan Mazhab dan Hukum 
Jinayah dan Siyasah (Pidana dan Politik) 
Ahwal Al-Syakhshiyyah (Hukum keluarga 
islam) 
Muamalah (Perdata dan Ekonomi Islam) 

UIN-SAKA , UIN Jakarta, IAIN Imam Bonjol, IAIN Banjarmasin, 
Sultan Taha Syaefudin, Walisogo, Alaudin Makasar, Sunan 
Ampel Jatim, Lampung, STAIN Jawa Tengah, STAIN Palu, 
STAIN Tulung Agung, STAIN Cirebon 

4.  DAKWAH 

Fakultas ini diharapakan menghasilkan ahli-ahli dakwah 
yang kompeten dan siap mengabdi kepada masyarakat 
pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. 
Progran ini berusaha mengembangkan ilmu dakwah & 
menerapkannya dlm konteks tempat dan zaman.  

Bimbingan Penyuluhan Islam 
Komunikasi dan Penyiaran Islam 
Pengembangan Masyarakat Islam 
Manajemen Dakwah Islam 
Jurnalistik dan Humas 

UIN-SAKA , UIN Jakarta, IAIN Imam Bonjol, IAIN Banjarmasin, 
Sultan Taha Syaefudin, Walisogo, Alaudin Makasar, Sunan 
Ampel Jatim, Lampung, STAIN Jawa Tengah, STAIN Palu, 
STAIN Tulung Agung, STAIN Cirebon 

5. ADAB 
Menciptakan lulusan yang ahli dan profesional di bidang 
kebahasaan, kesusastraan dan peradaban. Fakultas ini 
memiliki beberapa Jurusan/Program Studi  

Bahasa dan Sastra Inggris 
Bahasa dan Sastra Arab 
Sejarah dan Peradaban Islam 
Perpustakaan 
Arsip dan Dokumentasi 
Seni dan Kaligrafi 

UIN-SAKA , UIN Jakarta, IAIN Imam Bonjol, IAIN Banjarmasin, 
Sultan Taha Syaefudin, Walisogo, Alaudin Makasar, Sunan 
Ampel Jatim, Lampung, STAIN Jawa Tengah, STAIN Palu, 
STAIN Tulung Agung,  

 
 
 
 



HAL PENTING UNTUK ANDA KETAHUI 
 
a. Pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk studi lanjut 
 
 1. Fokus keinginan primer ;  
 yaitu pertimbangan cita-cita primer pasca lulus seperti : apakah kebutuhan ekonomis, hasrat 
belajar dalam bidang sains murni, atau menjadi budayawan, politikus, pengacara, pengusaha, dll. 
 2. Fokus bakat  ;  
 apakah teknik, social-humaniora, kedokteran, bisnis, argrobisnis, dll. 
 3.  Fokus Penjurusan Bidang Studi 
 Penentuan jurusan/bidang studi harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum menentukan 
Perguruan Tinggi yang dipilih. Jurusan /program studi terkait dengan kesuksesan studi dan cita-cita 
serta bakat yang dimiliki sedangkan perguruan tinggi cenderung berkaitan dengan pilihan tempat dan 
kemampuan finansial/keuangan.   
 4. Fokus kemampuan ;  
 Baik kemampuan akademik maupun non akademik, termasuk didalamnya daya dukung 
ekonomi keluarga sekalipun. Misalnya, fakultas kedokteran memang jurusan yang menjanjikan, tapi 
ingat masa studi rata-ratanya mencapai 6-7 tahun dan biaya praktikum relatif lebih mahal. Jika daya 
dukung ekonomi orang tua pas-pasan, tentu akan mendapat banyak masalah, lain cerita jika orang tua  
Anda mampu untuk membiayainya. Perguruan Tinggi ada yang Negeri dan Swasta (PTN/PTS). 
tentunya prioritas pilihan pertama PTN lalu PTS. Di Indonesia saat ini terdapat 1465+ PTS, tersebar 
dari Sabang sampai Merauke. Ada PTS berbentuk Universitas, Sekolah Tinggi, Akademi dan lain-lain 
dengan program studi serta jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Dalam menentukan PTS tentunnya 
harus hati-hati dalam memilih jangan sampai tertipu dengan promosi yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan. 
ndeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
 
Nilai keseluruhan mahasiswa dari studi yang diambilnya, dengan batas minimal 144 SKS. IPK sekaligus 
digunakan untuk predikat kelulusan seorang mahasiswa yang bersangkutan. 
 
 
b. Tips Memilih Program Studi atau Jurusan (D1/D2/D3/S1) 
 
Memilih jurusan/program studi bukan urusan yang mudah dan bukan persoalan yang sepele. Banyak 
faktor yang harus diperhitungkan dan dipikirkan secara benar. Memilih secara tergesa-gesa tanpa 
memperhitungkan segala aspek akan berakibat fatal mulai kesadaran yang terlambat bahwa jurusan 
yang diambil tidak sesuai dengan kepribadian sampai pada drop out  (DO) atau dikeluarkannya seorang 



mahasiswa/i karena dinyatakan tidak mampu mengikuti pendidikan yang diikutinya. Maka dari itu 
pemilihan jurusan sedini mungkin harus mulia dipertimbangkan. Salah pilih jurusn merupakan bencana 
dan kerugian yang besar bagi Anda di masa depan. 
Dasar dalam pemilihan program studi mengaju pada faktor akademik dan non akademik. prinsip dasar 
yang harus diperhatikan dalam memilih program studi / jurusan antara lain :  
1. Akademik  
    a. Pengertian Tentang Program Studi / Jurusan 
       Sebelum memilih program studi siswa perlu mengetahui tentang keberadaan program studi yang 
meliputi ; Tujuan dari program studi, Ruang lingkup bidang studi, Kesulitan-kesulitan yang harus 
dihadapi selama masa studi, Prospek kerja program studi, PTN/PTS yang membuka program studi 
tersebut dan Tingkat persaingan per program studi. 
    b. Kemampuan Akademik Siswa 
         Dalam memilih jurusan harus disesuaikan dengan kemampuan akademik siswa. 
Kemampuan akademik siswa terlihat dalam menyelesaikan soal yang telah dievaluasikan maupun 
pendukung akademik lainnya seperti ; Nilai test persiapan SPMB , Nilai test Uji Coba SPMB . 
 
 
2. Non Akademik 
    a.  Menyesuaikan Cita- Cita, Minat dan Bakat 
     Bagi yang telah memiliki cita-cita tertentu, maka lihatlah jurusan apa yang dapat membawa 
menuju profesi atau pekerjaan yang diinginkan tersebut. Janganlah memilih jurusan teknik geodesi jika 
anda ingin menjadi seorang dokter ahli kandungan. Sesuaikan jurusan yang ingin diambil dengan minat 
dan bakat. Jika tidak suka hitung-hitungan janganlah mengambil jurusan matematika. Kemudian lihat 
bakat Anda saat ini. Mengembangkan bakat yang sudah ada disertai rasa suka dan cita-cita pada suatu 
jurusan studi akan menjadi pilihan yang tepat.  
 b. Faktor dan Variabel Pendukung 
 
     1. Informasi yang Sempurna 
             Carilah   informasi   yang   banyak   sebagai   bahan  
pertimbangan Anda  untuk memilih  jurusan, cari dan gali informasi dari banyak sumber seperti orang 
tua, saudara, guru, teman, tetangga, konsultan pendidikan,teman mahasiswa, profesional dan lain 
sebagainya. Jangan mudah terpengaruh oleh orang lain yang kurang menguasai informasi/ ikut-ikutan 
teman.. 
    2.  Lokasi dan Biaya 
      Bagi orang yang hidup dalam  ekonomi atas, memilih jurusan tidak akan menjadi masalah. 
Biaya yang nantinya harus ditanggung dapat diselesaikan dengan mudah, baik pengeluaran studi, 
biaya hidup, lokasi tempat tinggal dan lain sebagainya. Bagi masyarakat golongan menengah ke 



bawah, lokasi dan biaya merupakan masalah yang sangat diperhitungkan. Jika dana yang ada terbatas 
maka pilihlah lokasi kuliah yang dekat dengan tempat tinggal. Pilih juga tempat kuliah yang biaya 
pendidikan tidak telalu tinggi. Jangan jadikan pula uang sebagai faktor yang sangat menghambat masa 
depan Anda. 
 
4.  Daya Tampung Jurusan / Peluang Diterima 
 Perhatikan daya tampung suatu jurusan di PTN dan PTS favorit. pada umumnya memiliki 
kuantitas yang terbatas dan diperebutkan oleh banyak orang. Jangan membebani diri Anda dengan 
target untuk kuliah tempat tertentu dengan jurusan tertentu yang favorit.  Buat banyak pilihan tempat 
kuliah beserta jurusannya. Ukur kemampuan untuk melihat sejauh mana peluang menempati suatu 
jurusan di temapt favorit. Pelajari soal-saol seleksi dan ikuti ujian tray out sebagai percobaan Anda 
dalam mengukur kemampuan Anda. Jika pada ujian masuk perguruan  tinggi ada 2 Jurusan yang dapat 
dipilih. pilih satu jurusan yang sesuai dengan kemampuan Anda dan pilih jurusan lain / lokasi lain sesuai 
dibawah kemampuan Anda. 
 
5.  Masa Depan Karir dan Pekerjaan 
 Lihatlah ke depan setelah Anda lulus nanti. Apakah jurusan yang Anda ambil nanti dapat 
mengantar Anda untuk mendapatkan pekerjaan dan karir yang baik ? Banyak jurusan-jurusan yang 
saat ini lulusannya menganggur. Akibat salah masuk jurusan dan tidak memiliki keahlian / pengalaman 
yang mendukung. 
 
 
TIPs dan TRIK MEMILIH PERGURUAN TINGGI 
 
Setelah Anda memilih jurusan/program studi, langkah berikutnya menentukan Perguruan Tinggi. 
Perguruan Tinggi di Indonesia sangat banyak baik PTN maupun PTS.  Tentu saja tidak semuanya 
memenuhi kriteria minat, biaya dan prospek yang sudah Anda tentukan. Coret PTN/PTS yang tidak 
memiliki program studi sesuai minat Anda. Pertimbangkan PTN/PTS yang biaya kuliahnya terlalu mahal 
bagi Anda, atau terlalu jauh dari tempat tinggal Anda. Dengan demikian daftar PTN/PTS yang Anda 
jadikan suatu pilihan akan semakin sedikit. Faktor apa lagi yang perlu dilihat dari suatu Perguruan 
Tinggi untuk menentukan pilihan akhir Anda? adapun beberapa kriterianya sebagai berikut :  
1.  Reputasi 
 Pertimbangan reputasi bisa Anda jadikan dasar dalam memilih Perguruan Tinggi. Reputasi 
perguruan tinggi di kalangan akademis biasanya tergantung dari kualitas lulusan, metode pengajaran,  
dosen-dosen pembimbing, sarana belajar mengajar yang baik, fasilitas yang memadai. 
2.  Status Akreditasi 



Status akreditasi, mungkin masih asing terdengar bagi Anda, apalagi yang masih mau menempuh studi 
lanjut. Dulunya status ini sering disebut dengan disamakan, diakui dan terdaftar. Status akreditasi ini 
merupakan status yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional yang merupakan penilaian terhadap 
kemandirian ataupun kemajuan terhadap program studi yang bersangkutan. Status akreditasi diberikan 
kepada program studi di suatu PTN/PTS dan bukan kepada PTN/PTS yang bersangkutan. Jadi 
sebetulnya tidak ada istilah PTN/PTS yang disamakan. Yang benar adalah (satu atau lebih) program 
studi di PTN/PTS tersebut statusnya t 
    terakreditasi. Sekali lagi, tanyakan dengan jelas status akreditasi program studi yang anda pilih. 
Jangan percaya begitu saja dengan klaim yang dikeluarkan oleh suatu PTN/PTS tentang statusnya.  
3.  Fasilitas Pendidikan 
 Fasilitas pendidikan merupakan faktor yang penting dalam keberhasilan Anda menempuh 
pendidikan di Perguruan Tinggi. Gedung megah dan ber-AC saja tidak cukup untuk menjamin 
berlangsungnya proses belajar mengajar yang baik. Bukan (hanya) itu yang dimaksud dengan fasilitas 
pendidikan. Fasilitas seperti laboratorium (komputer, akuntansi, bahasa, dan lain-lain), bengkel, studio 
dan perpustakaan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan mahasiswa. Mereka tidak hanya 
dituntut untuk menguasai wawasan keilmuannya saja, tetapi juga bagaimana menerapkannya di 
lapangan. Apalagi untuk jalur pendidikan profesional yang lebih bersifat aplikatif dan menekankan pada 
ketrampilan.  
4.  Prospek Lulusan 
   Kualitas pembelajaran dan fasilitas pendidikan akan berpengaruh terhadap 
prospek lulusan. Lulusan sarjana yang berkualitas dan diterima di masyarakat / perusahaan / instansi 
merupakan suatu kriteria yang Anda pertimbangkan juga dalam memilih Perguruan Tinggi. Anda perlu 
mendapatkan banyak informasi tentang prosek lulusan dari Perguruan Tinggi yang Anda pilih. 
5.  Biaya 
   Biaya yang dikeluarkan relatif sesuai dengan kualitas dan fasilitas  
pembelajaran yang diberikan Perguruan Tinggi kepada Anda. Biaya yang rendah belum tentu 
Perguruan Tinggi tersebut memiliki reputasi yang baik. 
 
 
MENUJU PERGURUAN TINGGI 
Ada banyak jalan menuju kampus. Salah satunya apa yang disebut Seleksi Nasional Masuk Perguruan 
Tinggi Negeri (SNMPTN) - yang dari masa lalu dinamai SIPENMARU, lalu Ujian Masuk Perguruan 
Tinggi Negeri (UMPTN) kemudian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Ini merupakan sistem 
ujian masuk perguruan tinggi negeri yang bersifat reguler dan diselenggarakan secara nasional. 
 Setiap calon mahasiswa dapat mengikuti ujian pada jadwal yang sudah ditentukan di lokasi 
yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. SNMPTN diselenggarakan di kampus-kampus perguruan 
tinggi seluruh Indonesia, termasuk yang sudah menjadi Badan Hukum Milik Negera (BHMN). Syarat 



mengikuti SNMPTN juga sama bagi setiap calon mahasiswa sesuai dengan kelompok pilihannya : Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA), atau Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) atau Ilmu Pengetahuan Campuran (IPC) 
yang artinya ikut IPA dan IPS. 
 Berbeda dengan perguruan tinggi negeri yang mengadakan ujian secara serentak, perguruan 
tinggi swasta menyelenggarakan ujian masuk secara mandiri. Dengan demikian terbuka kesempatan 
bagi calon mahasiswa untuk mengikuti ujian masuk baik di negeri maupun di swasta. 
 Jalur lain untuk masuk perguruan tinggi ialah berdasarkan prestasi akademik calon 
mahasiswa. Cara penerimaan ini tempuh oleh beberapa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. 
Biasanya kampus-kampus itu sudah menggalang kerjasama cukup lama dengan beberapa 
SMA/MA/SMK yang sudah terbukti menghasilkan bibit-bibit unggul. 
 Prestasi akademik diukur sejak calon mahasiswa duduk di bangku sekolah, misalnya ; meraih 
peringkat antara 1 - 5. Jalur ini banyak dilaksanakan tidak hanya di kampus-kampus negeri. Beberapa 
PTS tercatat sudah lama menyelenggarakan program sejenis. Sebutan program ini bermacam-macam, 
umumnya Penelurusan Minat dan Kemampuan (PMDK), Penelurusan Minat, Bakat dan Potensi 
(PMBP), Prestasi juara Olimpiade Matematika atau Fisika tingkat nasional, apalagi  internasional, dapat 
masuk melalui jalur ini. 
 Yang berprestasi di bidang olahraga atau memiliki kepiawian lain bisa disalurkan atau dibantu 
melalui program ini, misalanya, Perjaringan Bibit Atlet Daerah (PBAD), seperti yang dilaksanakan 
Universitas Gadjah Mada (UGM ) Yogyakarta. 
 Perihal ujian masuk melalui “jalur khusus”, masing-masing perguruan tinggi mempunyai 
kebijakan yang berbeda-beda. UI, misalnya, tidak mengadakan tes bagi calon mahasiswa yang masuk 
lewat Program Prestasi dan Minat Mandiri ini. Penerimaan mengacu pada nilai calon ketika mengikuti 
SNMPTN dengan menetapkan kisaran toleransi lima persen di bawah nilai standar kelulusan SNMPTN. 
Misalnya, batas minimal nilai kelulusan SNMPTN 780. Dengan rentang lima persen di bawah nilai itu, 
yakni 39 poin, maka nilai terendah diterima adalah 741. Di bawah itu tidak akan dilayani. 
Sementara itu, ITB tetap menggunakan tes tersendiri sebagai ujian masuk. Tes ini meliputi psikotes, tes 
bakat skolastik, IPA terpadu, dan bahasa Inggris. Semua itu berorientasi pada potensi, bukan prestasi 
seperti seleksi lewat SNMPTN. Bila lolos tes ini, calon mahasiswa baru bisa masuk melalui jalur khusus 
Banyak jalur untuk masuk perguruan tinggi. Tinggal kini Anda menghitung kemampuan, baik pikiran 
maupun kemampuan keuangan. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
I. Mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru 
   Mekanisme penerimaan mahasiswa baru dapat dibedakan berdasarkan pada : 
1. Penerimaan Mahasiswa Baru di PTN 
2. Penerimaan Mahasiswa Baru di PTS 
 
A. Penerimaan Mahasiswa baru di PTN 
    Ada beberapa cara / jalur penerimaan mahasiswa baru di PTN, diantaranya : 
a. Jalur PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan) yaiut ; seleksi penerimaan mahasiswa baru 
melalui penelusuran minat dan kemampuan dari para siswa kelas III / XII SMA/MA dan sederajat 
lainnya. 
b. Jalur SPMB Mandiri, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan secara mandiri 
oleh institusi / perguruan tinggi 
c. Jalur SNMPTN, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru bersama yang diselenggarakan oleh suatu 
panitia yang telah mendapatkan mandat dari Paguyuban Rektor Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. 
Skema Jalur PMDK atau PMBP 
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B. Penerimaan Mahasiswa Baru di PTS 
Ada beberapa cara pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru di PTS, diantaranya ; 
a. Langsung 
b. OnLine 
Prosedur Pendaftaran 
(Pilih Salah Satu) 
 
 
 
 
 
 
Syarat Pendaftaran : Tergantung institusi masing-masing (untuk lebih jelasnya dapat di lihat di Internet 
atau minta informasi langsng ke Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru 
 



Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru 
a. Jalur Prestasi 
Prosedur 
1. Pendaftaran di Sekolah 
a. Membeli formulir pendaftran di SMA/MA/SMK yang bekerja sama dengan perguruan tinggi yang 
bersangkutan 
b. Mengisi Formulir Pendaftaran 
c. Menyerahkan formulir pendaftaran dan foto copy rapor yang telah dilegalisir oleh sekolah, lalu 
sekolah menyerahkannya atau mengirimkannya via pos secara kolektif dengan dilampiri bukti setor / 
transfer asli ke perguruan tinggi 
 
2. Pendaftaran di Perguruan Tinggi 
a. Membeli formulir pendaftaran di Bank yang ditunjuk oleh institusi 
b. Mengisi formulir pendaftaran 
c. Menyerahkan formulir pendaftaran dan foto copy raport yang telah dilegalisir oleh sekolah ke 
panitia/perguruan tinggi 
3. Pendaftaran di Internet 
a. Men-downlood dan mencetak formulir pendaftaran jalur prestasi dari website perguruan tinggi 
b. Menyetor / mentransfer uang pendaftaran ke bank yang ditunjuk  
c. Mengisi formulir pendaftaran 
d. Menyerahkan / mengirim via pos formulir pendaftara, foto copy raport yang telah dilegalisir oleh 
sekolah, dan bukti setor / transper asli pembelian formulir pendaftaran dari Bank ke perguruan tinggi 
 
b. Jalur Tes 
 
1. Jalur Tes Kerja Sama dengan Sekolah 
Syarat dan Prosedur 
Duduk di kelas XII SMA/MA/SMK atau lulus SMA/MA/SMK/Sederajat/Paket C 
Membeli formulir pendaftaran di sekolah 
Mengikuti tes seleksi di sekolah 
 
2. Jalur Tes Reguler 
a. Syarat 
Duduk di kelas XII SMA/MA/SMK atu lulus SMA/MA/SMK/Sederajat/Paket C 
b. Prosedur  
Pendaftaran di Perguruan Tinggi 
1. Membeli formulir pendaftaran dengan harga tertentu ke bank yang ditunjuk. 



2. Mengisi formulir dan mengembalikannya ke sekretariat pendaftaran dengan dilampiri pas photo hitam 
putih dua lembar 
3. Mengikuti tes seleksi 
 
3. Computer Based Test (CBT) 
Computer Based Test adalah pola seleksi melalui Ujian Potensi Mahasiswa (UPCM) yang 
diselenggarakan dengan menggunakan komputer. Calon mahasiswa dapat memilih pilihan program 
studi. Tes dilaksnakan di Perguruan Tinggi. Semua program studi melakukan penerimaan dengan pola 
CBT ini. Untuk lebih lengkapnya proses CBT, Anda dapat klik di website perguruan tinggi yang 
melaksanakan CBT. 
Calon mahasiswa dapat memabayar biaya pendaftaran langsung di bank yang tersedia di tempat 
pendaftaran. 
 
 
KIAT SUKSES MASUK PERGURUAN TINGGI 
Ada lima faktor yang harus dikuasai untuk dapat masuk di Perguruan Tinggi yang Baik  
 
1.  Faktor Teknis 
 Sebelum test masuk perguruan tinggi, Anda harus mempersiapkan peralatan yang mendukung 
terhadap lancarnya test tersebut. Kalau test tersebut masih secara test massal, maka Anda persiapkan 
alat tulis/pensil 2B yang sudah teruji dan mengisi lembar jawab komputer yang benar.  Apabila test 
tersebut menggunakan Computer Based, maka Anda harus menguasai perangkat teknologi informasi 
dan teknis/petunjuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang benar. 
2.  Faktor  Psikologis 
 Kebiasaan positif dalam mengikuti test uji coba (try out) dan latihan-latihan lainnya dapat 
membentuk Anda percaya diri. Sikap percaya diri sangat penting untuk masuk ke Perguruan Tinggi 
3.  Faktor  Penguasaan Materi Test 
 Untuk penguasaan materi, Anda perlu menguasai kisi-kisi soal yang berisi tentang pokok-
pokok bahasan yang keluar dalam test dan prosentase jumlah soal. Berdasarkan kisi-kisi inilah Anda 
belajar, Anda menguasai materi, Anda mempersiapkan materi. 
4.  Faktor  Strategi Pengerjaan Soal 
 Dalam setiap kesempatan mengikuti Tes Uji Coba (Try Out) dibiasakan mengerjakan soal 
dimulai dari soal yang mudah. Jangan berambisi mengerjakan semua soal. Kebiasaan ini digunakan 
saat mengikuti ujian masuk Perguruan Tinggi. 
5.  Faktor  Strategi Memilih Jurusan / Program Studi 



 Konsultasi dalam memilih jurusan sangat penting dalam mengarahkan kemampuan akademik  
Anda. Memilih jurusan yang tidak sesuai dengan kemampuan akademik hanya akan mengakibatkan 
tidak diterimanya di Perguruan Tinggi 
 
 
KOMPONEN BIAYA KULIAH 
 
 Masalah biaya kuliah menjadi hal utama yang harus dipersiapkan bagi para calon mahasiswa. 
Lebih pastinya tidak ada pendidikan yang gratis. Soal biaya ini sering membingungkan para orang tua 
yang memang belum siap, meskipun anaknya memiliki potensi dan semangat belajar tinggi bahkan 
atau meskipun mempunyai kemampuan akademik yang lumayan. Karena itu, akan lebih baik Anda 
mengetahui berapa kisaran besarnya biaya kuliah yang harus dipersiapkan dengan memilih program 
studi dan perguruan tinggi tertentu, baik PTN maupun PTS.  
 Direktorat Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Departemen Pendidikan Nasional telah memberi 
gambaran kisaran uang kuliah per tahun, yakni sekitar Rp 18 juta bagi setiap mahasiswa. Jumlah ini 
dianggap cukup seimbang, mengingat kampus harus menyediakan berbagai fasilitas yang disesuaikan 
dengan perkembangan. Bagaimana kampus harus mampu membayar dosen lulusan S3, mengelola 
fasilitas lain termasuk komputer, laboratorium dan saran penunjang lain. Memang harus diingat, bahwa 
kini ilmu harus mampu diserap sesuai dengan perkembangan global. Artinya juga hal itu menyangkut 
berbagai sarana dan teknologi yang harus dipersiapkan. Kampus sendiri menjadi tidak kedodoran 
dalam mengelolanya. Biaya masuk dan ongkos kuliah per semester sangat variatif, tergantung dari 
masing-masing perguruan tinggi. Soal biaya kuliah dari senilai Rp 1 juta hingga Rp 60-80 juta per 
semester. Biaya tersebut bukan hal aneh, terutama yang diterapkan oleh beberapa perguruan tinggi 
swasta di Jakarta. Uang tersebut di luar biaya praktikum, buku dan lain-lain. Karena itu, jangan terkejut 
jika kost yang harus dikeluarkan akan terasa menyesakkan jika dihitung pula dengan biaya kost, 
makan, transportasi dan berbagai kebutuhan lain.  
 Banyak yang berpendapat bahwa masuk perguruan tinggi negeri menjadi target karena dari 
sisi keuangan karena biayanya lebih murah. Tapi, di Perguruan Tinggi Negeri kini dianggap sama 
mahalnya. Namun tentu saja ada plus minusnya. 
 
 Tentu tidak sedikit dan butuh kegigihan para orang tua yang menginginkan anaknya masuk ke 
perguruan tinggi.  Rancang dan rincilah perkiraan biaya kuliah secara keseluruhan sebelum memasuki 
perguruan tinggi.      
Daftar yang tersusun yang harus kita catat umumnya sebagai berikut:  
1. Biaya untuk membeli formulir pendaftaran  
2. Biaya mengikuti ujian masuk  
3. Biaya yang dibayar sekali menjelang masa perkuliahan (uang pangkal)  



4. Biaya yang harus dibayar per semeseter  
5. Biaya perlengkapan kuliah.   
       6. Biaya yang bersifat insidentil (sewaktu-waktu)  
7. Biaya bulanan untuk indekos dan pembelanjaan bulanan.  
8. Biaya hidup sehari-hari ( termasuk transport, makan di kampus dll)      
9. Biaya untuk melepas ketegangan atau hiburan (sesekali nonton pertunjukan, mentraktir pacar 
dll)  
 Sumbangan sukarela, uang pendaftaran ulang, uang ospek, uang jaket almamater, kartu tanda 
mahasiswa, tes kesehatan. Itu adalah biaya yang harus dibayar sekali dalam masa kuliah. Kemudian 
biaya yang harus dibayar per semester adalah Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP), uang 
Satuan Kredit Semester (SKS), uang ujian semester, uang praktikum/laboratorium, uang perpustakaan. 
Apabila kita dapat menyelesaikan hingga lulus, biasanya ada biaya Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau 
Kuliah Kerja Nyata (KKN), dana pekerjaan tugas akhir atau membuat skripsi dan biaya ujian skripsi. 
Setelah itu masih ada biaya karena setiap yang lulus harus diwisuda dan harus siap beli atau sewa 
toga. 
Semuanya harus pakai uang termasuk sumbangan untuk acara wisuda. Masih ada pula kegiatan ekstra 
yang memerlukan biaya tambahan selama di kampus seperti organisasi kemahasiswaan atau kegiatan 
organisasi pecinta lingkungan, olah raga, seni dll. Pengelompokkan biaya kuliah atau masa perkuliahan 
di Universitas negeri dan juga BHMN umumnya lebih praktis. 
 
PERKIRAAN KOMPONEN BIAYA 
 

 
Komponen Biaya 
 

 
Jumlah Biaya 

 
Cara Baya 

 
Keterangan 

    
    Biaya Pendaftaran  

Biaya Registrasi  
Dana Pembangunan  
Sumbangan Sukarela  
Uang Pangkal  
Uang Ospek  
Kartu Tanda Mahasiswa  
Jaket Almamater  
Uang Perpustakaan  
Uang Asuransi  
Uang Kesehatan  
Uang Kemahasiswaan  
Uang SPP  
Uang SKS  
Biaya PKL/KKN  
Biaya Ujian Tengah 
Semester  
Biaya Ujian Semester  
Biaya Praktikum  
Bimbingan Skripsi  

 
Rp 50.000 - Rp 300.000     
Rp 50.000 - Rp 150.000  
Ratusan ribu s/d Puluhan juta 
rph   
Nol rupiah s/d Puluhan juta     
Ratusan ribu - Puluhan juta 
rph    
Rp 50.000 - Rp 150.000  
Rp 10.000 - Rp 20.000  
Rp 60.000 - Rp 200.000  
Rp 10.000 - Rp 50.000  
Rp 10.000 - Rp 100.000  
Rp 15.000 - Rp 100.000  
Sangat beragam  
Rp 500.000 - Jutaan rupiah  
Rp 5.000 - Ratusan ribu rupiah  
Ratusan ribu rupiah  
-  
Rp 40.000 - Ratuan ribu 
rupiah       

 
1 kali       
1 kali        
1 kali        
1 kali        
1 kali        
1 kali        
1 kali       
1 kali  
Per semester  
Per tahun  
Per semester  
Per semester  
Per semester  
Per sks/semester  
1 Kali  
Per tengah semester  
Per semester  
1 Kali  
1 Kali  
1 Kali  

Tergantung 
jumlah pilihan 
 



Ujian Skripsi  
Wisuda  

   Biaya hidup (Kos,  Asrama, 
makan, Transportas, buku, 
dll 

Rp 50.000 - Rp 150.000      
Rp 250.000 – Ratusan ribu rph 
Rp 500.000 - Jutaan rupiah  
Rp 500.000 - Jutaan rupiah 

1 Kali  
Per bulan/ semester  
Per semester 

 
 
GLOSSARY PERGURUAN TINGGI 
 
Indeks Prestasi Semester (IPS) 
Tingkat keberhasilan seorang mahasiswa dalam suatu program semester. Cara mengukur IP: jumlah 
nilai kredit mata kuliah yang diambil dikalikan dengan bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan 
jumlah nilai kredit mata kuliah. 
 
Jurusan / Program Studi 
Unsur pelaksana pada akademi, politeknik, sekolah tinggi atau fakultas yang melaksanakan pendidikan 
akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi 
dan/atau kesenian tertentu. Jurusan dipimpin oleh ketua jurusan--dipilih dari tenaga pengajar (dosen) 
dan bertanggung jawab langsung kepada dekan. Dalam tugas sehari-harinya, ketua jurusan dibantu 
oleh sekretaris jurusan.  
 
Kalender Akademik 
Jadwal yang disusun oleh rektor dalam kurun satu tahun kegiatan akademik di kampus yang memuat 
waktu penerimaan mahasiswa, masa perkuliahan, penyelenggaraan ujian, maupun hari-hari libur. 
Jadwal ini berlaku dan harus dipatuhi oleh seluruh fakultas dan unit-unit pelaksananya. 
 
Kartu Rencana Studi (KRS) 
Kartu isian yang berisi rencana banyaknya Satuan Kredit Semester (SKS) yang diprogram untuk 
semester mendatang, dilakukan pada setiap awal semester. Pengisian KRS dilakukan oleh mahasiswa 
bersama dengan Dosen PA (Pembimbing Akademik). 
 
Kartu Hasil Studi (KHS) 
Kartu yang memuat hasil studi setiap mahasiswa per semester. 
 
Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 
Kartu yang diberikan kepada mahasiswa yang sudah menyelesaikan registrasi administrasi secara 
lengkap. Kartu ini juga sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan sudah terdaftar pada sebuah 
perguruan tinggi. 
 
Karya Tulis 
Karya ilmiah untuk pelengkap atau penunjang mata kuliah tertentu sebagai pendukung tugas akhir yang 
berupa skripsi. 
 
Kegiatan Kurikuler 
Kegiatan akademik yang meliputi kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi), bimbingan 
penelitian, praktikum, tugas maupun belajar mandiri, penelitian maupun pengabdian masyarakat. 
Misalnya: KKN maupun kerja lapangan. 
 
Kegiatan Ekstrakurikuler 
Kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat maupun kegemaran, upaya 
perbaikan kesejahteraan dan bakti sosial bagi masyarakat. Misalnya: Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
olahraga, kesenian daerah, Palang Merah Mahasiswa, klub studi, Pramuka Mahasiswa. 
 



Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Kegiatan kurikuler dijalankan di luar kampus (di masyarakat), dan wajib diikuti semua mahasiswa. 
 
Kurikulum Inti (di Perguruan Tinggi) 
Bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi 
(tujuan, isi, dan kemampuan minimum) yang harus dicapai peserta didik dalam menyelesaikan program 
studi. 
 
Kurikulum Lokal (di Perguruan Tinggi) 
Bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berkenaan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan 
tempat perguruan tinggi itu berada. 
 
Masa studi 
Waktu yang sudah dibakukan untuk menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Masa studi 
dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan izin kepada Dekan dengan alasan yang sah 
sesuai dengan peraturan. Antara lain: mahasiswa yang sudah menyelesaikan studi lebih dari 14 
semester, perpanjangan studi maksimal untuk 2 (dua) semester dihitung sejak tanggal masa 
berakhirnya masa 14 semester. Berikut masa studi jenjang program Sarjana, Pascasarjana dan 
Spesialis: 
1. Program Pendidikan Sarjana atau Strata 1 (S1):  
    Jumlah SKS: 144-160 denan Lama ; studi: 8-14 semester. 
2. Program Magister atau Strata 2 (S2)/Program Pascasarjana: 
   Jumlah SKS : 180-194 (atau 36-50 SKS setelah menyelesaikan jenjang S1). 
   Lama studi : 12-18 semester. 
3. Program Strata 3 (S3), atau Program Doktor: 
   Jumlah SKS: 220-233 (minimal 40 SKS setelah menyelesaikan jenjang Magister) ; Lama studi: 16-22 
semester. 
4. Program Spesialis 1 (Sp1): 
    Jumlah SKS: 40-50. ; Lama studi: 4-6 semester. 
    Peserta sudah menyelesaikan Program D4. 
5. Program Spesialis 2 (Sp2): 
    Jumlah SKS: 40-50. ; Lama studi: 4-6 semester. 
    Peserta sudah meyelesaikan Program Sp1 dan S2. 
 
 
Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) 
Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan 
pembentukan keahlian, baik untuk kepentingan profesi maupun bagi pengembangan ilmu dan 
teknologi. 
 
Mata Kuliah Pilihan 
Mata kuliah dari kelompok MKK (Mata Kuliah Keahlian) untuk melengkapi pembentukan keahlian 
program studi seorang mahasiswa. 
 
Mata Kuliah Umum (MKU) 
Kelompok bahan kajian dan pelajaran dalam kurikulum program sarjana yang diasumsikan bisa 
membentuk kepribadian dan sikap mahasiswa untuk memasuki kehidupan bermasyarakat. 
 
Mata Kuliah Wajib 
Mata kuliah yang membentuk kualitas profesional seorang lulusan perguruan tinggi. Mata kuliah ini 
terdiri dari: MKDK (Mata Kuliah Dasar Keahlian) dan MKK (Mata Kuliah Keahlian). Mata kuliah ini harus 
diikuti oleh semua mahasiswa dan wajib lulus. 
 
 
Praktek Kerja Lapangan (PKL) 



Kegiatan untuk mendapatkan pengalaman ilmu pengetahuan dan teknologi dengan membandingkan 
teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan yang terjadi di lapangan - misalnya di perusahaan, industri 
maupun lembaga pemerintah. Laporan hasil PKL dapat digunakan untuk bahan penulisan skripsi 
 
Praktikum 
Salah satu metode pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman maupun keterampilan mahasiswa. 
Pelaksanaannya dapat di laboratorium atau di luar laboratorium, tergantung jenis praktikumnya. 
 
Predikat Kelulusan 
Pernyataan tentang hasil ujian. Terdiri atas tiga tingkat: memuaskan, sangat memuaskan, dan cum 
laude (dengan pujian) yang dinyatakan pada transkrip akademik. Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK) menjadi dasar acuannya. 
IPK: 2,00 - 2,75 = Memuaskan 
IPK: 2, 76 - 3,50 = Sangat memuaskan 
IPK: 3, 51 - 4,00 = Cum laude (Dengan Pujian) 
Predikat cum laude ditentukan dengan memperhatikan masa studi maksimum, 3, 5 tahun (7 semester). 
 
Program Akta Mengajar 
Program khusus untuk mendapatkan sertifikat layak mengajar, baik sertifikat untuk 
mengajar salah satu bidang studi atau sertifikat yang menunjukkan kemampuan mengajar sebagai guru 
kelas. 
1. Program Akta 1 (A1) 
    Jumlah SKS: 20. ; Lama studi: 2-4 semester. 
    Syarat Peserta: lulusan D1, atau mahasiswa dengan tabungan 20 SKS dalam  
    bidang studi nonkependidikan tertentu. 
    Sertifikat A1 memberikan kewenangan mengajar di sekolah dasar, dan sekolah  
    menengah tingkat pertama sesuai dengan bidang studi yang diambil. 
2. Program Akta 2 (A2) 
    Jumlah SKS: 20. ; Lama studi: 2-4 semester. 
    Syarat Peserta : Lulusan D2 kependidikan, atau mahasiswa dengan tabungan 60 SKS, bidang studi 

nonkependidikan tertentu, Sertifikat A2 memberikan kewenangan mengajar di sekolah tingkat 
pertama. 

3. Program Akta 3 (A3) 
    Jumlah SKS: 20. ; Lama studi: 2-4 semester. 
    Syarat Peserta : Lulusan D3 kependidikan, atau mahasiswa dengan tabungan 90 SKS di bidang studi 

nonkependidikan tertentu, Sertifikat A3 memberikan kewenangan mengajar di sekolah tingkat 
pertama  atau sekolah menengah tingkat atas. 

4. Program Akta 4 (A4)  
    Jumlah SKS: 20. ; Lama studi: 2-4 semester. 
    Syarat Peserta: lulusan S1 kependidikan atau mahasiswa dengan tabungan 124  SKS bidang studi 
non kependidikan tertentu. 
    Sertifikat A4 memberikan kewenangan mengajar di sekolah SMA 
5. Program Akta 5 (A5) 
    Jumlah SKS: 20  ; Lama studi: 2-4 semester. 
    Syarat Peserta: lulusan S2 kependidikan, atau mahasiswa dengan tabungan  160 SKS bidang studi 
non kependidikan tertentu. 
    Sertifikat A5 memberikan kewenangan mengajar di perguruan tinggi. 
 
 
Program Diploma 
Program khusus nongelar yang sertifikatnya juga menunjukkan si pemegang punya persyaratan 
mengajar bidang kependidikan maupun non-kependidikan. 
1. Program Diploma 1 (D1) : Jumlah SKS: 40-50 ; Lama studi: 2-4 semester. 
2. Program Diploma 2 (D2) : Jumlah SKS: 80-90 ; Lama studi: 4-6 semester. 
3. Program Diploma 3 (D3) : Jumlah SKS: 110-120 ; Lama studi: 8-14 semester. 



 
Program Ekstensi 
Program pendidikan jenjang S1 yang penyelenggaraannya dilakukan diluar kegiatan program reguler. 
Kurikulumnya sama dengan program reguler.  
 
Program Matrikulasi 
Program kuliah pengenalan dunia kampus, sistem perkuliahan, dan penyamaan persepsi ilmu 
pengetahuan. Lama kuliah biasanya satu hingga dua bulan yang diikuti oleh para mahasiswa baru 
mengawali tahun akademik yang akan berjalan. 
 
Program Semester Pendek (SP) 
Program perkuliahan yang dilaksanakan pada saat liburan semester genap. Tujuannya memberikan 
kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah ditempuhnya dalam 
rangka meningkatkan indeks prestasi kumulatif (IPK), memperpendek masa studi dan menghindari 
terjadinya putus studi. 
 
Program Studi 
Kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau 
profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum. 
 
Rektor 
Pimpinan tertinggi di kampus sekaligus pejabat pembantu Menteri Pendidikan. Dalam tugas sehari-hari, 
rektor dibantu oleh 3 (tiga) atau sampai 4 (empat) pembantu rektor (purek). 
Purek I : Pembantu Rektor Bidang Akademik. 
Purek II : Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum. 
Purek III : Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan. 
Purek IV : Pembantu Rektor Bidang Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri. 
 
Registrasi Administrasi 
Kegiatan administratif guna memperoleh status terdaftar pada program studi yang dipilih untuk satu 
semester yang akan berjalan.  
 
Registrasi Akademik 
Pendaftaran mahasiswa untuk memperoleh hak ikut kegiatan akademik pada fakultas/jurusan/program 
studi yang dipilih pada semester yang akan berjalan. 
 
 Kegiatan ini meliputi: 
· Pengisian dan pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS). 
· Pengisian Kartu Perubahan Rencana Studi. 
· Pembatalan mata kuliah. 
 
Sanksi Akademik 
Hukuman yang dijatuhkan rektor berdasarkan usulan dekan karena sebuah pelanggaran akademik 
kepada seorang mahasiswa. Misalnya: jika mahasiswa melakukan penjiplakan tugas akhir, rektor 
membatalkan kelulusannya. Sanksi atau pelanggaran akademik lainnya diatur dalam peraturan 
akademik fakultas. 
 
Satuan Kredit Semester (SKS): 
1.  Untuk mahasiswa : Suatu  takaran  penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh 
mahasiswa selama satu semester melalui kegiatan yang terjadwal per minggu sebanyak 1 (satu) jam 
perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan. Masing-masing kegiatan ini 
diiringi sekitar 1–2 jam kegiatan akademik terstruktur, dan sekitar 1–2 jam kegiatan akademik mandiri. 
Satu SKS harus memenuhi 3 (tiga) unsur kegiatan akademik: 
·  Kegiatan akademik tatap muka : kegiatan belajar terjadwal yang berbentuk 
   kuliah dan diskusi antara mahasiswa dan dosen. 



·  Kegiatan  akademik   terstruktur  :   kegiatan  belajar yang tidak terjadwal tapi 
   direncanakan dan di bawah pengawasan dosen. Misalnya : kegiatan pekerjaan rumah, diskusi 
kelompok. 
· Kegiatan  akademik  mandiri  :  kegiatan  belajar  yang  tidak terjadwal dan tidak direncanakan dosen, 
tapi wajib dilaksanakan mahasiswa secara mandiri. 
   Misalnya, merangkum kembali beban kuliah, mempersiapkan bahan kuliah, 
   mempersiapkan bahan diskusi. 
2.  Untuk dosen : Suatu  takaran  penghargaan  beban  kerja  dosen  dalam melaksanakan tridharma 
perguruan tinggi sebanyak 12 (dua belas) SKS per semester atau setara dengan 36 (tiga puluh enam) 
jam per minggu. 
 
Semester 
Satuan waktu kegiatan selama sekitar 13 hingga 20 minggu kuliah, termasuk 2 sampai 3 minggu 
kegiatan penilaian. Kegiatan ini meliputi, antara lain, perkuliahan, ujian, praktikum, dan kegiatan 
laboratorium. 
 
Sistem Kredit 
Cara penyelenggaraan pendidikan yang mengukur beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, 
maupun penyelengara program dalam satuan kredit. 
 
Sivitas Akademika 
Masyarakat perguruan tinggi yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. 
 
Skripsi 
Karya tulis ilmiah, sebagai laporan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh ijazah program strata 
satu (S 1). Dalam mengerjakan skripsi, mahasiswa mendapat bimbingan dari sebuah tim yang terdiri 
dari dosen pembimbing utama dan 2 (dua) dosen pembantu pembimbing. 
Syarat seorang mahasiswa sudah boleh menulis skripsi, antara lain: 
Telah menempuh MK minimal 120 SKS - Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,0. 
 
Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) 
Biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa untuk keperluan penyelenggaraan dan pembinaan 
pendidikan. 
 
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
Satuan atau kelompok kegiatan mahasiswa yang sifatnya ekstrakurikuler. Kegiatan ini bisa bersifat 
seni, olahraga, atau yang lain. Contoh: UKM Pramuka, UKM seni tradisional, UKM Palang Merah 
Mahasiswa. Pelaksanaan UKM ada yang pada tingkat universitas, fakultas, maupun jurusan. 
 
Ujian Pendadaran 
Ujian untuk menilai pengetahuan mahasiswa dalam bidang kejuruan sehubungan dengan penerapan 
ilmu yang telah diperolehnya. 
Syarat menempuh ujian ini: Telah lulus semua ujian teori - Telah melaksanakan kerja praktek/KKN dan 
dinyatakan lulus -  Telah lulus ujian seminar dan ujian skripsi. 
 
Ujian Seminar 
Menyampaikan hasil penelitian dalam rangka pembuatan skripsi di hadapan forum peserta. Hasilnya 
sekaligus untuk perbaikan skripsi. 
 
Ujian Skripsi 
Ujian untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi. 
 
Wisuda 
Acara akademik berupa rapat terbuka dalam rangka penyerahan ijazah kepada lulusan. Ini boleh 
disebut sebagai puncak kegiatan mahasiswa. 



 
Yudisium 
Penentuan nilai kelulusan suatu ujian sarjana lengkap. 
 
DAFTAR PERGURUAN TINGGI NEGERI 
IKATAN DINAS 
 

 
No. 

 

 
NAMA PERGURUAN TINGGI 

 
No. NAMA  PERGURUAN TINGGI 

1 

 
BADAN INTELIJEN NEGARA 
 
Sekolah Tinggi Intelijen Negara(STIN), 
Sentul,Bogor, Jawa Barat  
 

12 

 
DEPARTEMEN KEUANGAN 
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) 
Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya - Tangerang 
Indonesia Telp. 021-7361654 (Hunting) www.stan.ac.id 

2 

 
BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 
 
Akademi Meteorologi dan Geofisika (AMG)  
Pd. Betung (Bintaro, Tangerang, Banten)  Jl. Arief Rachmad 
Hakim 34, Jakarta Pusat 10340  (021) 3107905  (021) 
3107905 www.amg.ac.id 
 

13 

 
DEPARTEMEN LUAR NEGERI 
 
Akademi Dinas Luar Negeri (ADLN), Jakarta (sudah ditutup)  
 
Akademi Imigrasi (AIM), Jakarta  

3 

 
ADAN PERTAHANAN NASIONAL 
 
Akademi Militer (TNI Angkatan Darat),  
Jl. Gatot Soebroto, Magelang 56123, Jawa tengah (0293) 
363002 (Penghumas Akmil) www.akmil.ac.id 
Akademi Angkatan Laut (TNI Angkatan Laut) 
Akademi TNI Angkatan Laut, Bumimoro Morokrembangan, 
Surabaya, Jawa Timur. (031)3291092 ; (031)3291095 
www.aal.ac.id 
Akademi Angkatan Udara (TNI Angkatan Udara),  
Ksatriaan Akademi TNI Angkata Udara, Adisucipto, 
Yogyakarta  
(0274)486922 ext 6248 (0274)488918 www.aau.ac.id 
Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional Yogyakarta  
Alamat: Jl Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, 
Yogyakarta  Tlpn : (0274) 587239  Website : www.stpn.ac.id  
Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (TNI Angkatan 
Laut)  
STTAL ,Jl.BumiMoro, Moro Krembangan, Surabaya 60178, 
Jawa Timur Telp. (031) 3298840, http://www.tnial.mil.id 
Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Darat  ( TNI Angkatan 
Darat ),Malang,Jawa Timur 
 

14 

 
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 
 
Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi, Jawa Barat  
Jl. Raya Setu Km, 3,5 Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jabar. 
Telepon: (021) 8254640 Faks.: (021) 91977.34  E-mail:  
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, DKI Jakarta  
Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug, Jawa 
Barat  
Curug, PO Box 509, Tangerang 15001, Banten  
Telepon: (021) 5982203, 5982205  ; Faks.: (021) 598234  
Website: www.stplcurug.ac.id  
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Medan, 
Sumut  
Jl. Penerbangan 85, Padang Bulan km.8,5, Kelurahan, 
Sempakata, Kecamatan Selayang, Medan 20131 Sumatera 
Utara. Telp : ( 061) 8360675 ‘; Fax :  ( 061) 8360675 
www.diklatdephub.go.id 
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Surabaya, 
Jatim  
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar, 
Sulsel 
Jl. Poros Makasar, Moros km.25, Macopai, Makasar , Sulsel 
Tlp : [0411] 373212, 373213 ; Fax : [0411] 373562 
 

4 

 
BADAN PUSAT PERTANAHAN 
 
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta 
Jl.  Tata Bumi 5, Banyuraden, Gampingan, Sleman, YK 55293 
Telp. (0274) 587239, 587138 ; (0274) 587138 

15 

 
DEPARTEMEN SOSIAL 
 
Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS), Bandung 
Alamat: Jl. lr. h. Juanda 367, Bandung 40135, Jawa Barat  
Telepon: (022) 2504838 ; Faks.: (022) 2501330  
Website: www.stks.ac-ld.net ;  

5 

 
BADAN PUSAT STATISTIK 
 
Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Jakarta 
Jl. Otto Iskandar Dinata (Otista) 64 c, Jakarta Timur 13330 
Telp.  (021)8197577, 8191437,  Fax.   (021)8197577 
www.stis.ac.id  

16 

 
KEPOLISIAN NEGARA RI 
 
Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jateng  
 
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta,  
Alamat : Jl. Tirtayasa Raya 6, Kebayoran baru, JakSel 
Telepon : (021) 7222234 



 

6 

 
EPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 
 
Sekolah Tinggi Perikanan (STP), Jakarta, DKI Jakarta  
Jl. AUP, RT 001/09, Pasar Mlnggu, Jakarta Selatan 12520; 
Telepon : (021) 7805030, 7806874,  Faks.: (021) 7805030 
 
Akademi Perikanan Bitung (APB), Bitung, Sulawesi Utara  
Jalan Tandurusa PO BOX 12/BTG Bitung Sulawesi Utara 
95526 
Telp. 0438-21436,36434,36436 ‘ Fax. 0438-21436 

17 

 
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 
 
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara - Lembaga 
Administrasi Negara (STIA-LAN),  
Alamat: Jl. Cimandiri 34-38, Bandung, Jawa Barat  
Telepon: (022) 437375, 438163, 435665 ; Faks.; (022) 
4207678 

7 

 
DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
 
Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), 
Jatinangor (Sumedang, Jawa Barat)  
 
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Gab. STPDN & 
IIP  
Alamat : Jl. Ampera Raya, Cilandak Timur, pasar Minggu 
Jakarta Selatan 12560 Tpn : (021) 7806602 Fax.: (021) 
7824157 

18 

 
TENAGA NUKLIR NASIONAL 
 
Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN), Yogyakarta,  
Daerah Istimewa Yogyakarta 

8 

 
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
 
Akademi Minyak Dan Gas Bumi (Akamigas),  
Cepu, Blora, Jawa Tengah 
Jl. Sorogo 1, Cepu, Kab Blora 58312, Jawa Tengah Telp. 
(0296) 21888 
 

19 

 
DEPARTEMEN KESEHATAN 
 
Akademi Fisioterapi Surakarta, Jawa Tengah  
POLTTEKNIK KESEHATAN BANDUNG - JAWA BARAT  
Alamat: Jl. Prof. Eyckman 24, Bandung 40161, Jawa Barat  
Telepon: (022) 2032672 ; Faks.: (022) 2032672 
 
Akademi Keperawatan  
 
Akademi Teknik Medik 
 

9 

 
DEPARTEMEN DEPARTEMEN KEHAKIMAN & HAK ASASI 
MANUSIA 
 
Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AIP), Jakarta, DKI Jakarta  
Almt : Pusdiklat Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jl. Raya 
Gandul, Cinere, JakSel Tlpn : (021) 7545096 Fax. : (021) 
7545096 
 
 

20 

 
LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
 
Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN), Bogor, Jawa Barat 

 
10 

DEPARTEMEN PERTANIAN ; PERKEBUNAN ; 
KEHUTANAN 
 
Politeknik LPP Yogyakarta (PLPP), Yogyakarta 
Jl. Tata bumi 3, Banyuraden , Gamping, Sleman, Yogyakarta  
Tlp  : (0274) 517369 ; Fax : (0274) 617601 
 
Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agribisnis Perkebunan  
(STIP-AP), Medan,Sumatra Utara  
 
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan (STPP 
Medan), Medan,Sumatra Utara  
 
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang (STPP 
Magelang), Magelang,Jawa Tengah  
Jl. Magelang – Kopeng km. 7, Tegalrejo, Magelang, Jawa 
Tengah  Tlp : (0293) 364188 ; Fax : (0293) 364188 
 
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa (STPP Gowa), 
Makassar,Sulawesi Selatan 
Jl. Malino km. 17, Boronglowe, Gowa, Makasar, SulSel. 

21 

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN RI 
 
Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung (ST3), 
Bandung 
Alamat : Jl. Jend. A. Yani 390, Bandung 40272, Jawa Barat.  
Telepon: (022) 7272580. Faks.: (022) 7271694.  
 
Sekolah Tinggi Manajemen Industri Jakarta (STMI),  
Alamat : 31. Letjen Suprapto 26, Cempaka Putih, JakPus 
Telepon; (021) 4244561, 4244280  
 
Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta (ATIK),  
Jl. ATEKA Parangtritis km. 5,5, Bangunharjo, Sewon, Bantul,  
Yogyakarta. Tlpn : (0274) 383727-9   Fax : (0274) 383727 
http://www.atk.ac.id 
 
Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta (APP),  
Almt : Jl. Timbul 34, Cipedak, Jagakarsa, JakSel 12074 
Telepon : (021) 7270215 Fax. : (021) 7271847 Jakarta   
 
Akademi Teknologi Industri Padang (ATIP),  



Tlp  : (0411) 8611127 ; Fax : (0411) 8611127 
 
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang (STPP 
Malang),  
Jl. Dr. Cipto 144, Bedali-Lawang, Malang, Jawa Timur. 
Tlp  : ( 031) 427771,427772, 427773, 427779. 
 
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor (STPP 
Bogor), Bogor,Jawa Barat  
Alamat :Jl.Cibalagung, Paslr Bunclr, Carlngln, Bogor  Jabar  
Telepon: (0251) 312386 
Sekolah Pertanian Pembangunan Banjarbaru (SPP 
Banjarbaru), Banjarbaru,Kalimantan Selatan  
Sekolah Pertanian Pembangunan Kupang (SPP Kupang), 
Kupang,NTT  
Sekolah Pertanian Pembangunan Sembawa (SPP 
Sembawa), Sembawa,Sumatera Selatan 
  

Jl. Bungo Pasang, Tebing, Padang 25171, Sumatera Barat ; 
Tlp : (0751) 55053 ; Fax: (0751) 41152 
 
Akademi Teknologi Industri Makassar (ST3), Makassar 
Jl. Sunu 220, Makasar, PO.Box 172, Sulawesi Selatan. 
Tlp  : (0411) 449867,449609+ ; Fax : (0411) 449867 
 
Pendidikan Teknologi Kimia Industri Medan (PTKI), 
Medan 
 
Akademi Kimia Analisis Bogor (AKA), Bogor, Jawa Barat  
Jl. Ir. H. Juanda 7, Bogor 16122, Jawa Barat  
Telepon : (0251) 323637, 328648 ; Faks. : (0251) 328648  

11 

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 
 
Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung(STPB),Bandung, Jabar 
Alamat: Jl. Dr. Setiabudhi 186, Bandung 40141, Jawa Barat. 
Telepon: (022) 2011456,  Website: www.stp-bandung.ac.id. 
Sekolah Tinggi Pariwisata Bali (STB Bali) 
Nusa Dua, PO.Box 2, Denpasar 80363, Bali. 
Telp : (0361) 771120, 771121 ; Fax  : (0361) 771985, 774821 
Stp-bali@denpasar.wasantara.net.id 
Akademi Pariwisata Medan 
Akademi Pariwisata Makasar  

21 

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
 
Akademi Imigrasi (AIM), Gandul (Cinere, Kota Depok, 
Jabar)  
 
Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP), Gandul (Cinere, 
Kota Depok, Jabar)  
 
Pusdiklat Departeman Kehakiman Dan HAM RI, Jl. Raya 
Gandul, Cinere, Jakarta Selatan. 
Tlp  : [021] 7545096 ; Fax : [021] 7645096 

 
 
 
DAFTAR PERGURUAN TINGGI  NEGERI 
 
 

NO 
 NAMA PERGURUAN TINGGI NO NAMA  PERGURUAN TINGGI 

1 
 

 
INSTITUT PERTANIAN BOGOR (BHMN) 
Kampus IPB Darmaga, Jl. Raya Darmaga, Bogor, 
Jawa Barat Telp (0251) 622642  (0251) 622708 
( www.ipb.ac.id ) 
 

13 

 
UNIVERSITAS NEGERI MAKASAR 
Kampus UNM Gunungsari Baru, Makasar, 
Sulawesi Selatan 
Tlp: (0411) 869854, 860468, 868794; Fax: (0411) 
868794,  

2 

 
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (BHMN) 
Jl. Ganesha 10, Bandung 40132, Jawa Barat 
(Kampus) 
Telp. (022) 2503147, Fax. (022) 4321792 
 (www.itb.ac.id ) 
 

14 

 
UNIVERSITAS NEGERI MALANG 
Jl. Surabaya 6, Malang 65145, Jawa Timur 
Tlp: (0341)551312 ; Fax: (0341) 551921 
 ( www.malang.ac.id ) 

3 

 
UNIVERSITAS GAJAH MADA (BHMN) 
Bulak Sumur, Jl. Kaliurang, Bulaksumur, Yogyakarta 
55281 
Telp. (0274) 562011, Fax (0274) 565223 
( www.ugm.ac.id ) 
 

15 

 
UNIVERSITAS NEGERI MANADO 
Kampus Universitas Negeri Manado, Tondano 
95618 Sulut 
Tlp: (0431) 321845,  Fax: (0431) 321866  

4 

 
UNIVERSITAS INDONESIA (BHMN) 
Depok :Kampus Baru UI, Depok 16424 Telp.  (021) 
7270020 
Salemba : Jl.Selemba Raya 4, JakPus. 
( www.ui.ac.id ) 
 

16 

 
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 
Jl. Willem Iskandar, Psr. V,Po. Box 1589, Medan 
Estate, Medan 20221, Sumut Tlp: (061) 
6613365,Fax: (061) 6614002,  www.unimed,ac.id 

5  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (BHMN) 

17 
 

 
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 



Jl. Dr. T. Mansoer 9, Kampus USU, Medan 20155, 
Sumatera Selatan Telp (061) 8214033  
( www.usu.ac.id )  
 

Kampus IKIP Air Tawar, Padang, Sumatra Barat 
Tlp: (0751) 52160, 53902, 58691 

6 

 
UNIVERSITAS AIRLANGGA 
Jl. Airlangga 4-6, Surabaya 60286, Jawa Timur 
Telp (031) 5031983, Fax (031) 5032557 
( www.unair.ac.id ) 
 

18 

 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
Kampus I: Gedung H Kampus Sekaran, Gunung 
Pati, Semarang 50229, Jawa Tengah ;  Tlp: ( 024) 
7466784 
 ( www.unnes.ac.id  ) 
 

7 

 
UNIVERSITAS ANDALAS 
Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163, 
Sumatra Barat 
Telp. (0751) 71175, Fax. (0751) 71058 
( www.unand.ac.id ) 
 

19 

 
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 
Kampus Unesa, Jl. Ketintang, Surabaya 60231, 
Jawa Timur 
Tlp: (031) 8280009 Fax: (031) 8280804  
( www.unesa.ac.id ) 

8 

 
UNIVERSITAS BENGKULU 
Jl. Raya Kandang Limun, Bengkulu 38371 
Telp. (0736) 21170, 21884, 41793, 22105 Fax. 
(0736) 41793,  
 
 
 

20 

 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
Jl. Colombo, Karang Malng, Yogyakarta 55281 
Tlp: (0274) 586168 (hunting) ; Fax: ( 0274) 565500 
( www.uny.ac.id ) 
 

9 

UNIVERSITAS CENDERAWASIH 
Jl. Raya Sentani Abepura, PO. Box 442, Jayapura, 
Papua 
Telp. (0967) 572101, 572106, 572110  
Fax. (0967) 572102 
 

21 

UNIVERSITAS NUSA CENDANA 
Kampus Baru: Jl. Adi Sucipto, Penfui, Po.Box 104, 
Kupang  
Nusa Tenggara Timur; Tlp: (0380) 881580 ;  
Fax :(0380) 881580 

10 

 
UNIVERSITAS DIPONEGORO 
Jl. Prof. Sudharto,S.H., Tembalang Semarang 
Tembalang Tembalang  Semarang 
Telp.(024)7460012, Fax.(024)7460013 ( 
www.undip.ac.id ) 
 

22 

 
UNIVERSITAS PADJADJARAN JAWA BARAT 
Kampus I: Iwa Koesoema Soemantri, Jl. Dipati 
Ukur 35, Bandung 40132, Jawa Barat, Tlp: (022) 
2503271 Fax: (022) 2501977 (www.unpad.ac.id) 

11 

 
UNIVERSITAS HALUOLEO 
Kampus Hijau Bumi Tridharma Andounohu, Kendari 
Sulteng 
 Telp. (0401) 394163, Fax (0401) 390006  
( www.unhalu.ac.id ) 
 

23 

 
UNIVERSITAS PALANGKARAYA 
Kampus Unpar Tunjung Nyaho, Jl. Yos Sudarso, 
Palangkaraya 73112, Kalteng. Tlp: (0536) 20445; 
Fax: (0536) 21722 (www.unpar-online.ac.id) 

12 

 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
Jl. Perintis Kemerdekaan km 10, Tamalanrea, 
Makasar 90245, Sulsel Telp.  (0411) 586200, Fax  
(0411) 585088   
( www.unhas.ac.id ) 
 

24 

 
UNIVERSITAS RIAU 
Kampus Bina Widya, Simpang Baru, Jl.Raya 
Bangkinang, Pekan Baru Riau Tlp: (0761) 63266 ; 
Fax: (0761) 63272, 63279  
( www.unri.ac.id ) 

25 

 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
Jl. Perintis Kemerdekaan km 10, Tamalanrea, 
Makasar 90245, SulSel Telp.  (0411) 586200 Fax  
(0411) 585088 
 http://www.unhas.ac.id  
 

35 

 
UNIVERSITAS SRIWIJAYA 
Jl. Raya Palembang Prabumulih km 32, Indralaya 
Orang Komering Ikir, Palembang  SumSel Telp. 
(0711) 580169 
www.unsri.ac.id 

26 

 
UNIVERSITAS JAMBI 
Kampus Pinang Masak, Jl. Raya Jambi, Muara 
Bulian Km 15, Mendalo Darat,  Telp. (0741) 25122 
Fax (0741) 62274 
http://www.unja.ac.id  
 

36 

 
UNIVERITAS SYIAH KUALA NANGROE ACEH  
Kampus Unsyiah, Kopelma Darussalam, Kec. 
Syiah Kuala, Banda Aceh 23111 Telp (0651) 
51977 Fax (0651)52721 
www.unsyiah.ac.id 



27 

 
UNIVERSITAS JEMBER 
Jl. Kalimantan II/ 24, Kampus Bumi Tegal Boto, 
Jember 68121 Jawa Timur  Telp.  (0331) 330224 
Fax. (0331) 330929 
www.unej.ac.id  
 

37 

 
UNIVERSITAS TADULAKO SULAWESI TENGAH 
Kampus Bumi Bahari Tadulako, Tondo, Palu, 
Sulawesi Tengah Telp. (0451) 422966 Fax (0451) 
422844 

28 

 
UNIVERSITAS JENDRAL SOEDERMAN 
 Jl. Prof. Dr. H.R.Boenjamin 708, kotak pos 15, 
Purwokwrto 53122 Telp.  (0281) 635293, 635294 
Fax  (0281) 631802 
www.unsoed.ac.id  
 

38 

 
UNIVERSITAS TANJUNGPURA KALIMANTAN 
BARAT 
Jl. Jendral Ahmad Yani, Pontianak 78124, KalBar 
Telp (0651) 739630 Fax, (0651) 739636 
www.untan.ac.id 

29 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 
Jl. Brigjen.H.Hasan Basri, Kotak Pos 219, 
Banjarmasin 70123 KalSel Telp  (0511) 54177 Fax 
(0511) 54177 
unlambjm@bjm.mega.net.id  
 

39 

UNIVERSITAS TERBUKA 
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Kotak Pos 6666, 
Ciputat Tangerang Banten Telp. (021) 7490941 
www.ut.ac.id 

30 

 
NIVERSITAS LAMPUNG 
Jl. Sumantri Brojonegoro 1, Kel Gedong Meneng, 
Kec Rajabasa, Lampung Tlp: (0721) 701609 Fax 
:(0721) 702767 
www.unila.ac.id 
 

40 

 
INSTITUT SENI INDONESIA YK 
Jl. Parangtritis km 6,5 Kode Pos 1210 YK Telp. 
(0274) 379133 
www.isi.ac.id 

31 

 
UNIVERSITAS MULAWARMAN KALIMANTAN 
TIMUR 
Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro I / 5, Samarinda  
KalTim Tlp: (0541) 741118, Fax: (0541) 747479, 
732870 
www.unmul.ac.id 
 

41 

 
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 
Jl. Nusa Indah Denpasar Bali Telp (0361) 227316 
 

32 

 
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 
Jl. Jendral Sudirman 6, Kotak Pos 5 Gorontalo 
96128 
Tlp: (0435) 821125 Fax: (0435) 821125 42 

 
SEKOLAH TINGGI SENI INDOESIA PADANG 
PANJANG 
Jl. Bundo Kanduang 35 RT/RW VII, Kelurahan 
Guguk Malintang, PadangPanjang Timur, 
PadangPanjang 27128, Sumatera Barat Telp. 
(0752) 82077 
 

33 

 
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
Kompleks UNJ, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 
Timur 13220 Tlp: (021) 4897927, 4890046, Fax: 
(021) 4893854 
www.unj.ac.id 
 

43 

 
SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA BANDUNG 
Jl. Buah Batu 212, Bandung 40117, Jawa Barat 
Telp. (022) 7314982 

34 

 
SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA 
SURAKARTA 
Jl. Ki Hajar Dewantara 19, Kentingan Jebres, 
Surakarta 57126, Jawa Tengah Telp. (0271) 646175  
 

 

 

 
 
DAFTAR PERGURUAN TINGGI  NEGERI ISLAM 
( UNIVERSTIS / INSTITUT / SEKOLAH TINGGI ) 
 

NO 
 NAMA PERGURUAN TINGGI ISLAM NO NAMA  PERGURUAN TINGGI 

1 Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol 
Jl. Lubuk Lintah, Kelurahan Anduring, 11 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Samarinda 



Kecamatan Kuranji, Kota Madya Padang  
25153, Sumatera Barat  
Tlp  : [0751] 24435,35711 ; Fax : [0751] 20923 
 

Jl. K.H. Abdul Hasan 3, Samarinda, Kalimantan 
Timur. 
Tpn  : [ 0541 ] 742193 ; Fax  : [ 0541 ] 206172 
 

2 

Institut Agama Islam Negeri Antasari 
Banjarmasin 
Jl. Jend. A.Yani Km. 4,5 Kel. Kebun Bunga, 
Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin 70253,  
Kalimantan Selatan. Tlpn  :  [0511] 252829 ; 
 Fax   :  [0511] 254344 
 

12 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulung 
Agung  
Jl. Mayor Sujadi Timur 46, Plosokondang, 
Tulung Agung 66221 
Tlp  : [ 0355 ] 321513 ; Fax  : [ 0355 ] 321513 

3 

Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha 
Saifudin  
Jl. Arif Rahman Haakim, Telanapura, Jambi 
36124 
Tlp  : [ 0741 ] 60731, 60548 ; Fax : [ 0741 ] 
60548 
 

13 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare-
pare 
Jl. Bumi Harapan, Kec Soreang, Parepare 
91132, Sulaweasi Selatan 
Tlp  : [ 0421 ] 21307 ; Fax :  [ 0421 ] 24404 
 

4 

Institut Agama Islam Walisongo –  Jawa 
tengah 
Jl. Walisongo 3-5 , Ngalian Semarang 50185, 
Jawa Tengah 
Tlp  : [ 024 ] 7604554 ; Fax : [ 024 ] 7601293 
 

14 

Sekolah Tingi Agama Islam Negeri 
Pamekesan  
Jl. Brawijaya 5, Pamekasan, Madura 69317, 
Jawa Timur 
Tlp  : [ 0324 ] 323850, 322551 ; Fax : [ 0324 ] 
322551 
 

5 

UIN Sunan Kalijaga – Yogyakarta 
Jl. Marsekal Muda Adisucipto, Yogyakarta 
55281 
Tlp  : [ 0274 ] 589621, 512474 ; Fax : [ 0274 ] 
586117 www.uin-suka.ac.id 
 

15 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
Watampone 
Jl. HOS Cokroamino, Kotif Watampone, Kab 
Bone, Sulawesi Selatan 21395 
Tlp  : [ 0481 ] 21395 ; Fax : [ 0481 ] 23918 
 

6 

Institrut Agama Islam Negeri Alaudin 
Makasar 
Jl. Sultan Alaudin 63, Makasar 90222, 
Sulawesi Selatan 
Tlp  : [ 0411 ] 864923 ; Fax : [ 0441 ] 864923 
 

16 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon 
Jl. Samadikun 31, Cirebon, Jawa Barat 
Tlp  : [ 0231 ] 480262 
 

7 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sunan 
Ampel – Jawa Timur 
Jl. Ahmad Yani 117, Surabaya 60237 Jawa 
Timur 
Tlp  : [ 031 ] 8410298, 8413300 ; Fax : [ 031 ] 
8413300 www.sunan–ampel.ac.id 
 

17 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup 
Jl. Dr. A.K. Gani 1, Rt. IV Lingkungan II, Kel. 
Dusun Curup, Kec. Curup, Kab.  Rejang 
Lebong  Bengkulu. 
Tlp  : [ 0723 ] 21010, 21759 ; Fax : [ 0723 ] 
423418 
 
 

8 

Institut Agama Islam Negeri Raden Intan-
Lampung 
Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame 
Bandar Lampung, Lampung  35131 
Tlp  : [ 0271 ] 703531, 7800421,  ; Fax : [ 0271 
] 780 
 

18 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember 
Jl. Jumat 94, Mangli, Jember 68136, Jawa 
Timur 
Tlp  : [ 031 ] 487550, 427005 ; Fax : [ 0331 ] 
427005 
 

9 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
Padang Sidempuan 
Jl. Ade Irma Suryani 6, Padang Sidempuan  
Tlpn    [ 0634 ] 21080 ;  
 

19 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
Datokarama Palu 
Jl. Diponegoro 23, Palu 94221, Sulawesi 
Tengah. 
Tlp  : [ 0451 ] 422390,; Fax  : [ 0451 ] 428165 
 

10 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
Batusangkar 20 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jawa 

Tengah 



Jl. Sudirman 137, Kuburajo Lima Kaum, Batu 
Sangkar27213, Sumatera Barat. 
Tlp  : [ 0752 ] 71150 ; Fax : [ 0752 ] 71150 
 

Jlan Pandawa Pucangan Kartasura , Sukoharjo 
57168 Jawa Tengah 
Tlp  : [ 0271 ] 781516 ; Fax  : [ 0271 ] 782774 

 
 
 
Alamat   Website  Perguruan Tinggi Swasta  
Pendidikan Tinggi Swasta  
  http://www.dikti.go.id 
  http://www.evaluasi.or.id 
  http://www.proflpnt-pts.com 
  http://www.pts.co.id. 
  http://www.ptsonline.co.id 
  http://www.google.co.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PANDUAN DAN TIPs 
MEMILIH LEMBAGA PELATIHAN / KURSUS 

 
 
 

A. Definisi Pendidikan/Kursus dan Pelatihan 
Kursus : Satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang 
memberikan pengetahuan, ketrampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Pelajaran 
/pengetahuan yang diberikan kepada warga belajar diberikan dalam waktu yang singkat, misalnya :  
kursus komputer, kursus menjahit  (PP No.73 thn 1991) 
Pelatihan Kerja : Keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta 
mengembangkan ketrampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat 
ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan baik di 
sektor formal maupun sektor non formal (Kep.30/Men/99) 
Pelatihan atau Training merupakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, kompetensi, 
sebagai hasil dari pengajaran vocational dan latihan keahlian dan pengetahuan yang berhubungan 
dengan penggunaan keahlian yang spesifik (www. wikipedia).  
 
Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) : Suatu badan, organisasi instansi atau lembaga yang 
menyelenggarakan pelatihan kerja bagi angkatan kerja dan memenuihi persyaratan yang ditetapkan 
(PP No.71 thn 1991) 
 
B. Pendidikan/Kursus dan Pelatihan 
 
Pada dasar antara pendidikan dan pelatihan memiliki substansi yang sama yaitu proses transformasi 
untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, kompetensi dengan suatu cara/metode tertentu dan 
ditempat tertentu. Kalau pendidikan formal adanya di Sekolah atau Perguruan Tinggi sedangkan 
Pelatihan adanya di tempat Kursus atau Diklat - diklat di Lembaga yang telah memiliki legalitas. 



 
 
Pendidikan dengan pelatihan merupakan suatu rangkaian yang tak dapat dipisahkan dalam sistem 
pengembangan sumberdaya manusia, yang di dalamnya terjadi proses perencanaan, penempatan, dan 
pengembangan tenaga manusia.Dalam proses pengembangannya diupayakan agar sumberdaya 
manusia dapat diberdayakan secara maksimal, sehingga apa yang menjadi tujuan dalam memenuhi 
kebutuhan hidup manusia tersebut dapat terpenuhi 
 
Pendidikan lebih pada penguasaan pengetahuan, penguasaan keterampilan, pembentukan sikap dan 
pola pikir  sebelum memasuki dunia kerja. Sedangkan pelatihan adalah peningkatan kemampuan 
secara khusus dalam suatu lingkungan kerja 
 
Tujuan yang baik dalam sebuah training adalah memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu (doing 
something), bukan memiliki kemampuan untuk mengetahui sesuatu (knowing something).  
 
Perbedaan utama dari Training dan Pendidikan terletak pada beberpa hal, yaitu:  waktu (training dalam 
jangka waktu singkat, sedangkan pendidikan lebih lama), bidang kajian (training spesifik, pendidikan 
lebih luas), dan tujuan (training untuk meningkatkan kinerja/ skill tertentu yang langsung diterapkan 
dalam pekerjaan, sedangkan pendidikan lebih umum dan menyeluruh). Training lebih menekankan 
learning by doing dan penguasaan secara parsial, sedangkan pendidikan lebih berupa penambahan 
pengetahuan secara keseluruhan, penanman konsep serta pembentukan pola pikir dan pola sikap   
 
C. Pendidikan Luar Sekolah  
 
 Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa 
penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur 
pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di 
luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan bersinambungan. 
Satuan pendidikan luar sekolah meliputi kursus/lembaga pendidikan ketrampilan dan satuan pendidikan 
yang sejenis.  
 Di tengah krisis ekonomi seperti sekarang, kursus/lembaga pendidikan ketrampilan ini 
barangkali harus lebih dikedepankan. Kegiatan kursus bukan hanya memberi harapan pada anak putus 
sekolah yang sulit mencari kerja tetapi juga memberikan jalan bagi banyaknya jumlah lulusan 
SMA/MA/SMK yang tak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sehingga lembaga kursus selalu 
mendapat tempat. Di tangan para pengelolanya, lembaga pendidikan ini bisa bergerak cepat mengikuti 
irama perkembangan dan tuntutan yang terjadi di masyarakat.  



 Begitu cepatnya antisipasi yang dilakukan para penyelenggara kursus atas tuntutan 
masyarakat, sangat boleh jadi, lembaga pendidikan non formal ini tidak begitu berat terkena pukulan 
akibat krisis ekonomi. Menurut mereka, lulusan SMA/MA/SMK yang akan memasuki perguruan tinggi 
perlu berpikir ulang, baik mengenai biaya maupun lama waktu belajar yang harus ditempuh. Apalagi, 
setelah selesai kuliah, para lulusan Perguruan Tinggi pun belum tentu mudah mendapatkan pekerjaan.  
  
 
D.  Kiat Memilih Jenis Kursus atau Pelatihan  
Bagaimana memilih jenis program kursus/pelatihan yang bisa membantu menambah wawasan dan 
keterampilan anda sebagai bekal masuk dunia kerja. Yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai 
berikut :  
1.  Minat Apa Yang Paling Menarik Bagi Anda  
Banyak jenis kursus/pelatihan yang ditawarkan oleh lembaga, untuk itu anda pilih jenis kursus/pelaihan 
sesuai dengan minat dan bakat yang anda miliki. Ada beberapa pelatihan/kursus yang sifatnya 
spesialis, misalnya khusus belajar komputer saja, tidak yang lain. Atau juga belajar bahasa 
Inggris/Mandarin saja, tidak yang lain. Tetapi ada juga pelatihan yang memadukan beberapa 
keterampilan sekligus, misalnya komputer, bahasa asing, akuntansi dan seterusnya. 
2.  Lamanya Pembelajaran (Kursus/Pelatihan) 
Ada yang hanya 3-4 bulan, 1 semester, 2 semester (biasanya disebut setara D1), atau bahkan 4 
semester (setara D2). Ingat kata-kata setara artinya tidak sama. Hal ini sering jadi masalah karena 
dengan berlatih di tempat kursus/pelatihan yang setara D1-D2 sebagian besar peserta punya asumsi 
bahwa kelak kalau melanjutkan ke perguruan tinggi (PT) sebagian mata pelajaran/praktiknya bisa 
diakui. Padahal itu tidak memungkinkan, karena lembaga pelatihan kerja (LPK) seperti ini biasanya 
ijinnya cukup ke Diknas bagian Pendidikan Luar Sekolah (PLS) atau dibawah naungan Depnaker 
dengan sebutan lembaga latihan kerja swasta (LLKS). 
3. Biaya  
Berapa besarnya biaya total yang harus anda keluarkan selama mengikuti pelatihan. 
4.  Materi Pelatihan Yang Ditawarkan  
Sebelum anda masuk/mengikuti suatu pelatihan maka anda harus tahu dulu gambaran materi yang 
akan disampaikan serta tujuan/target dari materi yang akan disampaikan. 
5.  Fasilitas Yang Diberikan Dalam Pelatihan/Kursus 
Fasilitas disini, selain materi yang diberikan ada beberapa fasilitas seperti Modul, Praktek Kerja, 
Sertifikat, dan lain-lain. 
 
6.  Model Pengajaran Yang Disampaikan : 
Yang terkait dengan poin 4 adalah bagaimana model pelatihannya. Idealnya minimal 50% teori 50% 
praktek. Praktek lebih dari 50% tentu saja lebih baik, jangan sampai justru teorinya lebih banyak. Selain 



itu apakah pengajarnya juga ada praktisi dibidangnya. Misalnya saja, jurusan perbengkelan tentu yang 
mengajar adalah orang yang punya pengalaman lama bekerja di bengkel atau minimal menguasai 
Praktek dengan baik.  
 
6.  Model Pengajaran Yang Disampaikan : 
Yang terkait dengan poin 4 adalah bagaimana model pelatihannya. Idealnya minimal 50% teori 50% 
praktek. Praktek lebih dari 50% tentu saja lebih baik, jangan sampai justru teorinya lebih banyak. Selain 
itu apakah pengajarnya juga ada praktisi dibidangnya. Misalnya saja, jurusan perbengkelan tentu yang 
mengajar adalah orang yang punya pengalaman lama bekerja di bengkel atau minimal menguasai 
Praktek dengan baik.  
 
E. Kriteria Lembaga Pelatihan atau Lembaga Kursus yang Baik  
     Adapun kriteria lembaga pelatihan atau kursus yang baik  adalah  sebagai  berikut :  
Untuk memilih lembaga pelatihan/kursus yang baik, tentunya Anda harus memiliki informasi atau 
mengetahui kriteria lembaga pelatihan/kursus yang baik pula. Adapun kriteria tersebut sebagai berikut :  
1.  Memiliki Perizinan yang Lengkap 
Yang memberikan perizinan pendidikan/pelatihan adalah Dinas Tenga Kerja untuk Pelatihan dan Dinas 
Pendidikan untuk pendidikan atau kursus. Selain perizinan tersebut, akan lebih baik dilengkapi dengan 
ijin-ijin yang lainnya, seperti Badan Hukum Usaha, HO, TDP, dan lain-lanl.  
2.  Memilki Fasilitas / Sarana Pendidikan atau Pelatihan    
Lembaga pelatihan / kursus  harus memiliki  gedung  untuk proses pembelajaran serta fasilitas 
pendukung lainnya, seperti : ruang belajar mengajar, ruang praktek, serta fasilitas penunjang lainnya 
yang  patut menjadi pertimbangan Anda dalam memilih Lembaga Pelatihan atau kursus. 
3.  Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profeional   
Lembaga Pelatihan atau Kursus harus memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, baik pimpinannya, 
stafnya serta tenaga pengajar profesional yang disesuaikan dengan kompetensi dan program yang di 
berikan kepada peserta pelatihan atau kursus. 
4. Hal/lokasi kegiatan/pelatihan 
 hal ini terkait dengan poin pertama yaitu biaya. semakin jauh dari letaknya dari tempat kalian 
tinggal atau lokasinya harus ditempuh dengan dua kali naik angkot misalnya atau jauh (sulit) dari 
tempat kost. tentu ini semakin banyak mengeluarkan biaya. 
5. Memiliki Akreditasi yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk pelatihan dan Dinas Pendidikan 
untuk kursus. Akreditasi ini suatu bentuk pengakuan yang diberikan kepada lembaga kursus atau 
pelatihan setelah dilakukan penilaian terhadap segala aktivitas di lembaga tersebut oleh pihak yang 
berkopenten baik tingkat kabupaten/propinsi/nasional. 



6. Memiliki program kerja dan Kurikulum yang jelas. Program kerja dan kurikulum didesain oleh 
lembaga kursus/pelatihan sesuai materi atau kursus yang dibidanginya,selain itu juga disesuaikan 
dengankebutujan pasar. 
7. Banyak lulusan dari lembaga Pelatihan tersebut yang diterima di masyarakat atau dunia kerja. 
lembaga yang memberikan kualitas lulusan yang  baik Anda jadikan sebagai kriteria dalam memilih 
LPK. 
8. Lemnaga pelatihan / kursus memiliki Jaringan yang luas (lembaga tidak hanya memberikan materi 
kursus / pelatihan, tapi memiliki bursa kerja khusus yang membantu peserta dalam penempatan kerja 
dengan pihak pengguna / buyer). 
9. Tidak menjanjikan penempatan kerja 100%, tetapi membantu dalam penempatan kerja. Anda harus 
hati-hati terhadap Lembaga Pelatihan / kursus yang memberikan jaminan kerja 100%. Anda jangan 
menjadi korban penipuan. 
10. Harus secara terang memasang Papan Nama sebagai bukti eksistensi suatu lembaga yang legal. 
11. Tidak pernah memungut biaya untuk penempatan kerja. 
12. Pengakuan masyarakat sekitar. 
 Selain ulumni atau pada peserta yang sedang menempuh pelatihan tanyakan juga pada 
orang-orang sekitar tentang eksistensi lembaga kursus / pelatihan tersebut 
 
F. Program Pelatihan atau Kursus 
Program dan jenis pelatihan atau kursus dapat dikelompokkan sebagai berikut : 
No.  
 

Bidang Pelatihan/Kursus Jenis Kursus/Pelatihan 

1 
 

Elektronika a. Komputer  
b. Teknisi Komputer/Printer 
c. Elektronika 
d. Handphone 

2 Otomotif a. Mekanik Otomotif 
b. Montir 

3 Bahasa a. Komputer 
b. Mandarin 
c. Jepang 
d. Korea 

4 Tata Busana dan Boga a. Menjahit 
b. Bordir 
c. Tata rias/Tata busana 
d. Boga dan Kuliner 

5 Bimbingan Belajar a. Bimbingan belajar SD-SMP-SMA 
b. Mental Aritmatika 
c. Baca Tulis  
d. SEMPOA 

6 Ekonomi & Administrasi a. Akuntansi Komputer  
b. Ekonomi Syari’ah  
c. Perbankan  
d. Eksoprt Import  
e. Adm. Perkantoran 



7 Ekonomi & Administrasi a. Olah vocal  
b. Seni Musik 

8 SDM a. Pengembangan diri dan Kepribadian 
b. Pendidikan Satpam  
c. Pramugari  
d. Ticketing & Reservation  
e. Medical Representative  
f. Public Relation  
g. Sekretaris  
h. Staff Airlines, Cargo 

9 Kesehatan a. Asisten perawat  
b. Baby sister  
c. Asisten Bidan  
d. Asisten Gizi  
e. Senam Aerobik  
f. Akupuntur 

10 Perhotelan a. Perhotelan kapal pesiar  
b. Bertanding  
c. Perhotelan dan Pariwisata 

11 Tekhnologi Informasi a. Broadcasting  
b. Aplikasi Multimedia, Internet. 

12 Kewirausahaan a. Sikap & Mental pengusaha  
b. Teknis berwirausaha bidang tertentu 

13 Lain-lain a. Sikap & Mental pengusaha  
b. Teknis berwirausaha bidang tertentu 

 
Untuk lebih jelas tentang apa, bagaimana dan direktori lembaga, Anda bisa lihat di website : Direktorat 
Jendral Pendidikan Luar Sekolah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

PANDUAN MEMASUKI DUNIA KERJA 
A.   Prinsip Dasar dalam Penempatan Tenaga Kerja 

Beberapa hal sebagi prinsip dasar dalam penempatan tenaga kerja, baik di dalam maupun di 
luar negeri yang harus diketahui, khususnya bagi pencari kerja adalah sebagai berikut; 

1.  Setiap tenaga kerja mempunyai hak  dan kesempatan yang sama untuk memilih, 
mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau 
di luar negeri. 

2.  Penempatan  bagi  tenaga  kerja  dilaksanakan   berdasarkan   azas  terbuka,  bebas, 
obyektif, serta  adil, dan setara tanpa diskriminasi. 

3.   Penempatan tenaga kerja terdiri dari : 
a.   Penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan  
b.   Penempatan tenaga kerja di luar negeri.  

4.   Pemberi  kerja  yang memerlukan  tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang 
dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.  

5.  Penempatan tenaga kerja oleh pelaksana dilakukan dengan memberikan pelayanan 
penempatan tenaga kerja. 

6.  Pelayanan penempatan tenaga kerja bersifat terpadu dalam satu sistem   penempatan tenaga 
kerja yang meliputi unsur-unsur : 
a.  Pencari kerja; 
b.  Lowongan pekerjaan; 
c.  Informasi pasar kerja; 
d.  Mekanisme antar kerja;dan 
e.  Kelembagaan penempatan tenaga kerja.  

7.    Pelaksana penempatan tenaga kerja terdiri dari : 
a.  Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga-kerjaan; dan 
b.    Lembaga swasta berbadan hukum.  

8.  Setiap pencari kerja berhak memperoleh pelayanan yang sama untuk memperoleh pekerjaan 
yang meliputi pemberian informasi, bimbingan dan penyuluhan jabatan, pelatihan untuk 
penempatan serta tindaklanjut penempatan. 



9.  Pencari kerja yang memerlukan pelayanan penempatan tenaga kerja harus mendaftarkan diri 
secara langsung ke pelaksana (dinas yang membidangi ketenagakerjaan) dengan membawa 
persyaratan: Foto copy ijazah yang dimiliki, foto copy sertifikat yang dimiliki, pas foto , Kartu 
Tanda Penduduk yang masih berlaku, dll. 

10. Pencari kerja yang telah mendaftar memperoleh tanda bukti pendaftaran dari pelaksana 
dengan menggunakan formulir AKI atau dikenal dengan istilah KARTU KUNING dan masa 
berlaku 2 tahun  

11. Setiap pencari kerja mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi lowongan pekerjaan. 
12. Untuk mengisi lowongan pekerjaan harus memenuhi kualifikasi persyaratan jabatan yang 

dibutuhkan. 
 
B.  Mencari Sumber Informasi Lowongan Pekerjaan 
         Ada beberapa hal tentang cara mendapatkan sumber informasi lowongan pekerjaan, misalnya; 
 
1.   Memanfaatkan Lembaga Bursa Kerja 
     Pencari  Kerja  untuk  dapat   memanfaatkan  Lembaga Bursa  Kerja maka sebaiknya  mengetahui 

tentang lembaga bursa kerja, yang terdiri dari: 
a. Bursa Kerja Pemerintah yang berada di kantor-kantor pemerintah yang membidangi 

ketenagakerjaan, yang berfungsi memberikan pelayanan terhadap pencari kerja maupun 
pengguna tenaga kerja melalui proses pendaftaran, wawancara, bimbingan jabatan ( 
konseling ), pemberian informasi lowongan pekerjaan  dan lain sebaginya. Bursa Kerja 
Swasta  yang diselenggarakan oleh swasta dan mendapatkan ijin pendirian dan operasional  
dari pemerintah.  Lembaga Bursa kerja Swasta saat sekarang dengan istilah LPPS (Lembaga 
Pelayanan Penempatan Swasta) untuk pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri 
dan LPTKIS  (Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) untuk 
pelayanan penempatan Luar Negeri.  

b. Bursa Kerja Khusus, yang dibentuk oleh lembaga pendidikan (satuan pendidikan SMA/SMK, 
Perguruan Tinggi)  atau Lembaga Pelatihan kerja yang khusus melayani alumninya dan 
mendapatkan persetujuan pemerintah dalam hal ini yang membidangi ketenagakerjaan. 
Dengan mengetahui lembaga bursa kerja pencari kerja dapat memanfaatkannya agar tidak 
menjadi  korban  orang  yang  tidak  bertanggung jawab.   

 
2. Aktif dan Selektif 
 Kondisi saat ini, perbandingan antara jumlah lowongan pekerjaan dengan pencari kerja tidak 

seimbang. Jumlah pencari kerja lebih besar dibandingkan dengan jumlah lowongan pekerjaan 
yang ada, hal ini ditandai dengan masih banyaknya jumlah penganggur yang ada dibandingkan 
dengan jumlah lowongan pekerjaan yang ada. Hal ini ditandai dengan masih banyak jumlah 



penganggur yang ada. Banyak cara perusahaan menyampaikan informasi  lowongan kerja  
diantaranya; 

 
1.     Media Massa 
  Media massa merupakan sumber lowongan pekerjaan yang paling banyak 

dimanfaatkan pencari kerja. Di media ini biasanya perusahaan yang membutuhkan tenaga 
kerja memasang pengumuman dalam bentuk iklan. Jenisnya antara lain ; koran, majalah, 
tabloid, radio dan televisi. 

  Koran menyediakan informasi lowongan kerja yang lebih banyak dibandingkan 
dengan media massa yang lain. Pada koran yang berskala nasional, iklan lowongan yang 
tertera disana umumnya bersifat nasional. Jika Anda membutuhkan pekerjaan yang lokasinya 
tidak jauh dengan rumah, maka sebaiknya carilah pada koran-koran lokal. 

   
2.     Internet 
  Banyak sekali situs-situs yang menyajikan lowongan pekerjaan di internet, baik situs 

yang mengkhususkan diri sebagai situs lowongan kerja atau situs-situs resmi perusahaan 
yang juga menyajikan lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan mereka. Misalnya situs 
www.kompas.com, selain memuat berita-berita juga menampilkan iklan lowongan pekerjaan. 
Ada juga situs yang khusus menawarkan lowongan pekerjaan, seperti lowongankerjas.com. 
Berikut contoh situs yang berisi mengenai lowongan pekerjaan sebagai berikut ; 

 
Tolong dimasuk contoh situnya .... ya pak 
 

 SITUS-SITUS LOWONGAN KERJA 
http://www.jogja.go.id 
http://www.markplusnco.com/career 
http://www.iconwork.com/job_seeker 
http://www.lowongankerja.com 
http://www.informasikerja.com 
http://www.experd.com  
http://www.karir.com 
http://www.jobsdb.com 
http://www.ekarir.com  
http://www.lowongan.biz  
http://www.indonesia-headhunter.com/ 
http://www.its.ac.id/semualowongan 
http://www.jobnetOK.com  



http://www.ruangkerja.com 
http://www.buletinlowongan.go.to 
http://www.indonesia-co.com 
http://www.suaramerdeka.com 
http://www.sidoarjo.go.id/infoker http://www.lowongankarir.com  
http://www.pendidikan.net/lowongan. 
http://www.nakertrans.go.id/ 
http://www.tvri.co.id/info_kerja 
http://www.lowongan.kafedago.com 
http://www.indo-karir.com  
http://www.lowongan.org 
http://www.syariahmandiri.co.id 
http://www.bursakerja-jateng.com 
http://www.lapangankerja.com 
http://www.kerjalepas.com 
http://www.infokerja.web.id http://www.nakertrans.go.id/ 
http://www.yellowpages.co.id/job.asp 
http://www.kerja.com 
http://www.disnakertransdiy.go.id 
http://www.ruangkerja.com 
http://lowongan.kpt.co.id/ 
http://www.jobsdb.com 
http://www.gawean.com 
http://www.suaramerdeka.com 
http://www.kerjalepas.com 
http://www.lapangankerja.com 
http://www.pikiran-rakyat.com 
http://www.lowongankerja.com 
http://www.indojobmart.com 
http://www.jobkarier.com 
http://www.indobiz.com 
http://www.komunikarir.com 
http://www.disnakerkarawang.go.id 
Http://www.google.co.id 
http://www.bursakerja-jateng.com/ 
http://www.disnakertransdiy.go.id/ 
http://www.nakertrans.pemda-diy.go.id/ 



http://www.tki.or.id/lbg/sipptki2006.htm 
http://www.nakertrans.go.id/penempata 
http://www.Lowongankerjas.com 
http://www.lokerindonesia.blogspot.com 
http://www.datalowongankerja.com/ 
http://www.bursa-kerja.ptkpt.net/ 
http://www.lowongankerjas.com/ 
http://www.lowongan-pekerjaan.com/ 
http://infopekerjaan.blogspot.com/ 
http://www.lowongan-kerja.info/ 
http://www.lowongan-pekerjaan.net/ 
http://www.karir.com/ http://www.datakarir.com/ 
http:/www.loker.web.id/ 
Http://www.carikerja.net/ 
http://www.jobkita.com/ http://jasainformasikerja.blogspot.com/ 
http://www.blogger.comh 
http://www.blogcatalog.com/ 
http://www.infokerja.web.id 
Http://www.bursa-kerja.ptkpt.net/ 
http://www.lowongankerja.com 
http://www.indojobmart.com 
 

C.  Kriteria Lowongan Yang Benar 
Lowongan pekerjaan yang benar, kiranya sulit untuk dipahami, mengingat hampir semua 

informasi lowongan pekerjaan baik melalui media cetak atau media lainnya hampir sama. Berbagai 
ungkapan menarik ditampilkan agar pencari kerja tertarik untuk mengetahui dan memenuhi apa yang di 
informasikan. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan dalam 
mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sehingga perlu ditindak lanjuti. 

Seperti halnya informasi yang lain dimaksudkan untuk menyampaikan pesan yang mudah dan 
dapat diterima oleh yang membutuhkan informasi. Sebagai patokan bagi para pencari kerja bahwa 
lowongan pekerjaan yang  didapat itu benar, maka perlu gambaran yang sesuai dengan ketentuan yang 
ada. Informasi lowongan kerja itu sekurang-kurangnya memuat ; 

 
1. Identitas Perusahaan 
 Suatu perusahaan yang benar-benar membutuhkan tenaga kerja biasanya sudah membuat 

rencana kebutuhan tenaga kerja baik jumlah maupun kualifikasi, dan kapan kebutuhan itu 
harus dipenuhi.   



2.   Jumlah jabatan 
 Dalam informasi lowongan pekerjaan secara jelas disebutkan jumlah  jabatan yang 

dibutuhkan.  
3.    Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada setiap jabatan 
 Dengan jabatan yang belum terisi, sehinga perusahaan telah menentukan berapa jumlah 

tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi jabatan yang belum terisi. 
4.   Syarat  Jabatan 
      Umumnya, setiap jabatan memerlukan kualifikasi atau persyaratan tersendiri agar 

perusahaan tersebut dapat menempatkan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi jabatan, 
minat dan bakat seperti: jenis kelamin, usia, pendidikan, IPK/nilai raport rata-rata, 
pengalaman kerja, ketrampilan/keahlian tertentu sesuai jabatan yang dibutuhkan. 

5. Batas waktu pemenuhan lowongan 
 Batas waktu pemenuhan lowongan pada umumnya jelas dengan menyebutkan tanggal, bulan 

dan tahun  sehingga diketahui bahwa lowongan kerja itu masih berlaku atau sudah lewat. 
6. Alamat pemberi kerja 
 Dengan terbukanya lowongan pekerjaan yang betul-betul perusahaan tersebut 

membutuhkan, maka perusahaan tersebut secara jelas mencantumkan alamat perusahaan.  
  
Contoh Lowongan Kerja 
 
 
Tolong contoh lowongan di tempatkan disini tidak harus semuanya. Yaa.... ngak apa2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

D.  Teknik Buat Surat Lamaran Kerja 
Siapapun yang akan memasuki dunia kerja  pada suatu perusahaan atau organisasi harus 

membuat surat lamaran kerja ( Job application letter ) terlebih dahulu. Surat lamaran kerja merupakan 
gerbang pertama yang harus dilalui oleh seseorang ketika memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, 
dalam menulis surat lamaran kerja seseorang harus mampu menyampaikan daya tarik bagi perusahaan 
atau organisasi yang menawarkan pekerjaan tersebut. Daya tarik tersebut diawali dari bentuk dan cara 
surat lamaran kerja, isi surat lamaran kerja, serta penulisan resume atau CV (Curriculum vitae) yang 
dibuat. 

Di dalam bab ini akan dijelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan surat lamaran Kerja, 
diantaranya Pengertian surat lamaran kerja, persiapan sebelum membuat surat lamaran kerja, cara 
menulis surat lamaran kerja serta beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh setiap pelamar 
kerja. 
 
a.   Definisi Surat Lamaran Kerja 

Definisi atau pengertian surat lamaran kerja (job application latter) adalah surat resmi yang 
ditulis oleh pelamar baik melalui media kertas atau elektronik untuk memperkenalkan dirinya serta 
kompetensi yang dimiliki, dengan harapan agar perusahaan atau organisasi dapat menerimanya 
sebagai karyawan. 

Surat lamaran kerja yang baik harus menyesuaikan antara informasi yang anda terima dari 
perusahaan atau organanisasi yang membutuhkan serta kemampuan (kompetensi) yang anda miliki 
untuk posisi pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Agar surat lamaran memiliki nilai jual 
yang lebih baik, maka isi surat lamaran tersebut harus memiliki daya tarik yang mampu menyakinkan 
perusahaan bahwa Anda dapat bekerjasama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan pada perusahaan 
tersebut.  

Surat lamaran kerja pada dasarnya bukanlah surat yang berdiri sendiri, melainkan dilengkapi 
dengan sejumlah lampiran, seperti  

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
2. Resume (daftar riwayat hidup),  
3. Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian 
4. Surat keterangan kesehatan   
5. Kartu kuning dari Dinas Tenaga Kerja 



6. Pas foto tertentu.  
7. Lampiran-lampiran, seperti ; Ijazah, Sertifikat, Referensi pengalaman kerja 

 
 
 
 
b.  Jenis-jenis Surat Lamaran 

Sebelum memahami teknis dalam pembuatan surat lamaran kerja, Anda harus mengetahui 
terlebih dahulu informasi yang dijadikan dasar Anda membuat surat lamaran kerja. Ada beberapa  
macam dasar pengajuan Surat Lamaran Kerja, yaitu ; 

1 Surat lamaran berdasarkan iklan lowongan pekerjaan baik media cetak atau elektronik ( 
termasuk internet ). 

2. Surat lamaran berdasarkan inisiatif sendiri yang dikirimkan langsung ke kantor atau 
perusahaan. 

3.   Surat lamaran berdasarkan informasi dari teman, kenalan radio atau televisi 
4.   Surat lamaran melalui kantor penempatan tenaga kerja atau bursa kerja 
5.  Surat berdasarkan tempat kursus, Sektretariat akademik atau lembaga manajemen 
6. Surat lamaran dari pengumuman yang digantungkan pada toko atau   kantor yang 

bersangkutan. 
 

Lalu, bagaimana agar surat lamaran Anda tidak dibuang percuma, terutama bila Anda membuat 
surat lamaran jenis kedua. Oleh karena itu, penting bagi Anda mengetahui karakteristik perusahaan, 
seluk beluk posisi yang diincar. Hal ini berguna untuk menyakinkan perusahaan  tersebut bahwa apa 
yang Anda katakan dan tawarkan ini berharga untuk waktu dan perhatian yang telah mereka berikan. 
Dengan demikian, surat Anda akan menjadi salah satu yang dipertimbangkan bila  sewaktu-waktu ada 
lowongan kerja. 
 
c. Pembuatan Surat Lamaran Kerja 

Untuk membuat surat lamaran kerja yang baik Anda harus mengetahui tentang teknis dalam 
pembuatan surat lamaran termasuk bagian-bagian yang penting dalam surat lamaran kerja agar surat 
dapat runtut atau berkesinambungan. surat lamaran kerja dibuat tidak panjang dan bertele-tele karena 
akan membuat jenuh orang yang membacanya. 

Dalam penulisan surat lamaran kerja yang baik, ada beberapa hal teknis yang perlu 
dipersiapkan terlebih dahulu, diantaranya : 
 

1. Menyiapkan Kertas HVS  



 Pilihlah kertas yang berkualitas baik, bersih dan tidak berwarna (putih). Gunakan HVS Kuarto 
atau A4 dengan ketebalan standar 70 gram (maksimum 80 gram). 

2. Amplop 
 Gunakan amplop berukuran standar dengan warna yang serasi dengan kertas surat. Pastikan 

nama dan alamat perusahaan sudah benar.  
3. Siapkan Persyaratannya. 
 Perhatikan lagi butir-butir persyaratan dalam iklan lowongan kerja.   
4. Siapkan Dokumen Pendukung 
 Jangan lupa, sertakan juga dokumen-dokumen pendukung yang dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi perusahaan yang Anda tuju. 
 
Setelah mempersiapkan hal penting sebelum membuat surat lamaran, selanjutkan  bagaimana 
membuat Surat Lamaran. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam membuat surat lamaran sbb. : 
 
1. Lamaran  dibuat  sesingkat mungkin 
 Lamaran yang dibuat harus sesingkat mungkin, namun tetap bisa memasukkan semua unsur yang 

diperlukan. Soalnya, pemeriksaan sebagai seleksi administrasi terhadap surat lamaran  biasanya 
dilakukan cepat, serta pemeriksa hanya melihat hal-hal yang dibutuhkan atau yang  jadi  
persyaratan.   

2. Bentuk surat harus rapi 
 Apabila surat lamaran tersebut diketik dengan menggunakan computer, pilihlah jenis huruf (font) 

yang lazim digunakan dalam berkorespondensi, misalnya Times New  Roman, Arial, atau Verdana, 
dengan jarak 1,5 spasi,dengan ukuran 12. Hindari penulisan surat lamaran kerja dengan jenis 
huruf yang terlalu berseni ( sulit dabaca ), seperti Webding, Wingdangs, MS Outlook, atau Marlet. 

 Apabila ditulis dengan tangan, usahakan ditulis sendiri dengan tulisan yang rapi. Hindari coretan 
atau penggunaan cairan penghapus dalam penusan surat lamaran kerja. Kerapian serta bentuk 
surat ternyata menjadi bagian sangat penting. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa 
wawacara merupakan bagian paling menentukan, tidak peduli apakah surat lamarannya baik/jelek. 

3. Materi / Isi / Pengorganisasian surat lamaran 
          Secara umum, pengorganisasian penulisan surat lamaran kerja memiliki beberapa bagian, yaitu : 

salam pembuka alinea pembuka, alinea pertengahan, alinea penutup, salam penutup 
 

         Berikut ini penjelasan dari masing-masing paragraph. 
1.   Salam pembuka 
      Dengan hormat, 
   Bapak yang terhormat, 



   Assalamu’alaikum wr. Wb. 
2.   Alinea Pembuka 
     Surat lamaran kerja, seperti surat bisnis lainnya, harus dibuat sebaik dan semenarik mungkin 

(attention). Surat lamaran kerja harus menyatakan secara jelas bahwa seseorang sedang melamar 
pekerjaan. Oleh karena itu, dalam surat lamaran tersebut perlu dijelaskan jenis pekerjaan yang 
diminati. Untuk menarik perhatian pembaca, pada paragraf pembuka perlu dicantumkan salah satu 
dari beberapa hal berikut in : rangkuman, nama pemberi informasi, sumber publikasi 
a.   Berdasarkan iklan Tuan pada hari Kedaulatan Rakyat tanggal ….. 
b.   Saya telah membaca iklan Tuan dalam Republika tanggal …. 
c.  Saya memperoleh iklan dari seorang rekan saya Bapak Iskandar yang bekerja di perusahaan 

bapak, bahwa perusahaan Bapak membutuhkan ... 
d.   Saya adalah  lulusan SMA tahun  2008  dan saya bermaksud  mengajukan lamaran untuk 

lowongan seperti yang dalam iklan Bapak .... 
3.   Alinea Pertengahan 
 Paragraf  pertengahan adalah paragraf dimana Anda menerangkan kualifikasi diri Anda yang 

relevan dengan jabatan yang diinginkan. Jangan mengulang-ulang sebuah pernyataan dalam 
resume dan usahakan agar penjelasan Anda dalam paragraf tersebut benar-benar menarik minat 
(interest) dan sangat diharapkan( desire) oleh pembaca. Dalam paragraf pertengahan ini pelamar 
perlu menjelaskan hal-hal berikut : pendidikan,  pengalaman kerja, sikap, minat, aktifitas dan 
kualitas.  
a. Saya adalah lulusan SMK, saya pernah bekerja sebagai staff Administrasi di PT. Maju 

Mundur…. 
b. Saya adalah lulusan SMA, memiliki sikap percaya diri, jujur bertanggung jawab, pernah 

mengikut oranisasi sekolah ..... 
4. Alinea Penutup 
 Paragraf terakhir ( penutup ) surat lamaran kerja umumnya berisi suatu harapan akan tindakan ( 

action ). Dalam paragraph tersebut perlu dinyatakan dengan jelas keinginan atau harapan seorang 
pelamar kerja untuk menghadiri wawancara sesuai waktu yang disediakan oleh pihak perusahaan 
atau lembaga.  
a.   Saya sangat menantikan jawaban dari Bapak 
b.  Atas perhatian Bapak pada surat lamaran ini, saya ucapkan ... 
c.  Saya sangat senang untuk bertemu dengan Bapak pada waktu ... 

5.   Salam penutup   
    Salam penutup ini mengakhiri isi surat, yaitu ; 
    Wassalamu’alaikum wr. wb. 
 Hormat kami         
 Kemudian diikuti tanda tangan si pembuat surat. 



 
 
e.  Contoh Surat Lamaran Kerja 
 
 Surat lamaran kerja berdasarkan Inisiatif Sendiri 
 

 
29 Juni 2005 
Kepada Yth 
Bapak Pimpinan 
PT. PARAMITRA Group 
Jl. Kaliurang km 10,4 no. 333 Sleman  Yogyakarta 
 

 Dengan hormat, 
 Saya bermaksud melamar pekerjaan pada bagian Akunting di perusahaan Bapak. 
 Saya adalah lulusan SMK tahun 2008 Jurusan Otomotif. Saya belum memiliki pengalaman 

kerja akan saya yakin dapat bekerja sesuai dengan harapan pimpinan perusahaan karena 
saya telah mengikuti berbagai pendidikan tambahan atau kursus keterampilan yang sesuai 
dengan keahlian yang saya miliki. 

 Bersama ini saya lampirkan satu lembar daftar riwayat hidup beserta lampiran salinan ijazah 
yang saya miliki sebagai bahan pertimbangan Bapak  selanjutnya. 

 Saya sangat berharap untuk bertemu dengan Bapak pada saat wawancara. 
 
 
 Hormat saya, 

 
 
 
Riana Amalia Dewi   
 
 

 
 
Surat lamaran berdasarkan informasi lowongan kerja 
                                                                                                                                      
Yogyakarta, 21 Oktober 2008 
 



Kepada Yth. 
Pimipinan Paramitra Finance 
Jl. Kaliurang km 10,4  no.333 Sleman YK 
 
 
Dengan hormat, 
Menunjuk iklan Bapak pada harian Kedaulatan Rakyat tanggal 20 juni 2008, saya ingin melamar pada 
jabatan Sales Marketing seperti yang dimakdud dalam iklan tersebut. 
Bersama ini saya lampirkan satu lembar daftar riwayat hidup dan data pendukung lainya sebagai bahan 
pertimbangan Bapak selanjutnya. Bila dikehendaki, saya bersedia memenuhi panggilan untuk dites dan 
diwawancarai. 
 
Demikian surat lamaran ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih. 
 
Hormat kami, 
 
 
Aldy Muhammad Zulkifl   
 
 
Yogyakarta, 26 Oktober 2008 
 
General Manager 
Paramitra Training Center 
Jl. Kaliurang km 10 Yogyakarta 
 
 
Dengan hormat, 
 
Dalam harian KOMPAS tanggal 25 Juni 2008, saya membaca iklan Anda yang menyatakan bahwa 
perusahaan Anda membutuhkan tenaga sales promotion girl 
Saya lulusan SMK tahun 2008 dan saya menguasai Microsoft Office. Saya pernah bekerja sebagai 
promotion girl selama 2 tahun di PT. Mitra Batik 
Berdasarkan syarat yang dicantumkan dalam iklan Anda saya bermaksud untuk mengisi jabatan 
tersebut. Bila dikehendaki, saya bersedia memenuhi panggilan untuk di tes dan di wawancarai. 
Atas perhatian Anda dan kesempatan yang Anda berikan, saya ucapkan terima kasih. 
 



       Hormat kami  
        
       Fanji Wardana 
 
Yogyakarta, 26 Oktober 2008 
 
General Manager 
Paramitra Training Center 
Jl. Kaliurang km 10 Yogyakarta 
 
 
Dengan hormat, 
 
Dalam harian KOMPAS tanggal 25 Juni 2008, saya membaca iklan Anda yang menyatakan bahwa 
perusahaan Anda membutuhkan tenaga sales promotion girl 
Saya lulusan SMK tahun 2008 dan saya menguasai Microsoft Office. Saya pernah bekerja sebagai 
promotion girl selama 2 tahun di PT. Mitra Batik 
Berdasarkan syarat yang dicantumkan dalam iklan Anda saya bermaksud untuk mengisi jabatan 
tersebut. Bila dikehendaki, saya bersedia memenuhi panggilan untuk di tes dan di wawancarai. 
Atas perhatian Anda dan kesempatan yang Anda berikan, saya ucapkan terima kasih. 
 
       Hormat kami  
        
       Fanji Wardana 
 
 
 
 
30 Agustus 2008 
 
Kepada Yth. 
General Manajer  PT. EXELLINDO MEDIA UTAMA 
Jl. Pelajar Pejuang No.234 Bandung 
 
 
Dengan hormat, 



 Berdasarkan iklan Anda di Harian Jogjam 25 Agustus 2008 bahwa perusahaan Anda 
membutuhkan tenaga operator mesin potong, saya bermaksud untuk mengajukan surat lamaran. 
 Saya adalah lulusan SMK dan telah bekerja belajar sebagai tenaga operator mesin potong 
selama 3 tahun. Bersama ini saya lampirkan satu lembar daftar riwayat hidup sebagai bahan 
pertimbangan Bapak selanjutnya. 
 Bila dikehendaki, saya bersedia memenuhi panggilan untuk dites dan diwawancarai. 
 
 
        Hormat saya, 
 
        Randy Sulaeman 
 
Berdasarkan Informasi dari seseorang 
 
Yogyakarta, 27 Oktober 2008 
 
    Personal Manager  
    PT. Mitra Utama 
    Jl. Rajawali No.333 Yogyakarta 
 
Perihal : Lamaran Kerja 
 
Dengan hormat, 
  
 Saya memperoleh keterangan dari seorang rekan saya, Bapak Iskandar, yang bekerja di 
perusahaan Bapak bahwa perusahaan bapak membutuhkan Operator Mesin. 
 Saya adalah lulusan SMK Jurusan Grafika dan telah lulus dan memiliki pengalaman dalam 
posisi yang sama di PT. Jaya Abadi Yogyakarta 
 Bersama ini saya lampirkan satu lembar ijazah, lembar daftar riwayat hidup, surat referensi, 
pas foto sebagai bahan pertimbangan bapak selanjutnya. 
Saya sangat menantikan jawaban dari Bapak 
 
 
Hormat kami, 
 
Aldy Muhammad Zulkifl   
 



 
Informasi dari Dinas Tenaga Kerja 
 
Yogyakarta, 22 Nopember 2008 
 
Perihal  : Surat Lamaran  
Lampiran : 5 (lima) eksemplar 
 
 Kepada Yth. 
 Kepala Dinas  
 Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sleman 
 
Dengan hormat, 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 Nama :  Budi Sugiharto 
 Usia : 19 Tahun 
 Alamat : Jl. Malioboro No.21 Yogyakarta 
 Bermaksud untuk mengajukan lamaran kerja sebagai Staff Administrasi pada dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman. Saya lulusan SMK (SMEA) Jurusan Administrasi tahun 
2005 
 Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan foto copy ijazah, surat kelakuan 
baik, kartu kuning, daftar riwayat hidup, surat referensi dan foto. 
Atas perhatian dan pertimbangan Bapak, saya ucapkan terima kasih.  
 
 
      Hormat saya, 
 
      Budi Sugiharto 
 
Surat lamaran lewat internet 
 
To : retailbank. recruits@citigroup.com 
Cc : - 
Subject : Operator Komputer 
 
Dengan hormat, 



 
Sesuai dengan informasi di Harian KOMPAS, 25/06/08, bahwa PT. PARAMITRA membutuhkan 
beberapa operator komputer. 
 
Berikut ini adalah data pribadi saya: 
Nama  :  Faditya Putra Nur Rizki Fadilah 
Alamat  : Jl. Sukses no.27 Sleman Yogyakarta 
Umur  : 19 Th 
Pendidikan  : SMK Paramitra (Teknik Informatika) 
 
Berdasarkan syarat yang ditentukan dalam iklan perusahaan, saya bermaksud untuk mengisi lowongan 
pekerjaan tersebut.  
Bersama ini saya lampirkan satu lembar daftar riwayat hidup data pendukung lainnya sebagai bahan 
pertimbangan. 
 
Bila dikehendaki, saya bersedia memenuhi panggilan untuk dites dan diwawancarai. 
 
Hormat saya, 
 
 
 
Faditya Putra N.    

 
 
E.  Daftar Riwayat Hidup ( Curriculum Vitae ) 

Hal penting lainnya selain pembuatan surat lamaran adalah pembuatan Daftar Riwayat Hidup. 
Apabila surat lamaran kerja memuat keinginan pelamar untuk bekerja, riwayat hidup memuat informasi 
tentang pelamar. Informasi yang disampaikan harus tertulis dengan jelas dan benar. Daftar riwayat 
hidup berperan penting juga dalam menentukan dapat atau tidaknya mengikuti tahap selanjutnya. Di 
dalamnya harus menjelaskan siapa diri Anda, apa yang Anda ketahui, apa yang Anda dapat lakuka, 
apa yang telah Anda kerjakan dan apa pekerjaan Anda. Hal ini mungkin akan menjadi pertanyaan pada 
saat Anda di wawancarai dan dapat membantu Anda untuk mengikuti wawancara. Ada tiga hal yang 
harus diperhatikan dalam penyusunan daftar riwayat hidup; 

1. Menjelaskan diri Anda  
2. Latar belakang pendidikan Anda 
3. Pengalaman yang Anda miliki  



     Ciri riwayat hidup yang baik adalah rapi, simpel, jujur dan akurat sehingga pihak perusahaan 
mengetahui diri Anda, pengetahuan yang dimiliki, tujuan yang ingin dicapai, langkah-langkah yang ingin 
diraih bila diterima bekerja di perusahaan yang bersangkutan serta kontribusi yang dapat diberikan 
kepada mereka. Secara ringkas isi daftar riwayat hidup  meliputi :   
1.     Keadaan diri : 

a. Nama lengkap 
b. Umur dan tempat tanggal lahir 
c. Domisili atau tempat tinggal, nomor telepon  
d. Pengalaman kerja, termasuk tanggung jawab yang Anda lakukan di perusahaan sebelumnya, 

serta keahlian-keahliannya 
2. Pendidikan : 

a. Pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir 
b. Keterampilan atau pendidikan kejujuran, misalnya menguasai komputer, berpengalaman 

dalam bidang tertentu 
c. Mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan posisi yang dicari 
 
Contoh Currivulum Vites 
Referensi 
Kartu Kuning 

 
 
Kiat Sukses Psikotes 
 
Bagi Anda yang dipanggil untuk menjalani psikotes, sebaiknya Anda memperhatikan beberapa hal 
berikut ini : 

 
Sebelum Test 
1.   Anda harus yakin terlebih dulu, bahwa posisi pekerjaan yang akan dimasuki lewat psikotes itu 

benar-benar sesuai dengan kemampuan Anda dan keinginan Anda 
2.  Persiapkan diri dengan Istirahat yang cukup. Seringkali, seseorang sebenarnya mampu 

mengerjakan test. Namun, ketegangan atau kondisi tubuh yang tidak prima, dapat membuat hasil 
test menjadi jelek. Oleh karena itu, Anda harus beristirahat satu atau dua hari sebelumnya agar 
kondisi fisik menjadi prima. 

3.   Pastikan anda sudah tahu tempat test. Disarankan beberapa hari ebelum test, Anda sudah 
mengetahui tempatnya, bahkan sudah melihatnya. 



4.   Baca kembali surat lamaran dan CV. Anda, karena ada beberapa tes yang menanyakan hal-hal 
yang terkait dengan surat lamaran dan CV Anda. Jangan sampai jawabannya berbeda dengan CV 
yang Anda buat. 

5.   Sebaiknya Anda berlatih berbagai soal psikotes, sehingga Anda menjadi benar-benar siap 
menghadapi psikotes dengan hasil maksimal. 

6.   Sebelum berangkat ke tempat test, berdo’alah terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan Anda. 
7.   Usahakan untuk tiba sepuluh menit lebih awal, dan jangan sampai terlambat. Sebelum berangkat, 

jangan lupa untuk makan dan minum secukupnya agar kondisi fisik tetap prima. 
8.   Walaupun tidak diminta, jangan lupa untuk membawa peralatan alat tulis (pensil, penghapus, dan 

sebagainya) dan membawa jam (petunjuk waktu) 
 
Metode Psikotes 

Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari seseorang, yaitu ; 
a.  Wawancara dan observasi, ini merupakan metode yang dasar dan utama. Wawancara ditunjukan 

untuk melihat dan mengetahui tentang ide-ide, wawasan, pengalaman, sikap, minat, komunikasi 
dan kepribadian seseorang. 

b.  Daftar Riwayat Hidup ( Curricullum Vitae ), digunakan untuk melihat bagaimana gambaran 
seseorang tentang pengalaman hidupnya (life story), baik di lingkungan keluarga, masyarakat, 
pendidikan dan pekerjaan yang telah dilalui dan dilakukannya. 

c.  Test psikologi, digunakan serangkaian tes (test battery) untuk counter check memerikasa 
kecocokan. 

Dasar teori tes psikologi adalah keadaan jiwa atau psikologi seseorang dapat diperiksa atau 
diukur dari prilakunya yang kasat mata (over), karena perilaku adalah ekspresi (perwujudan) jiwa 
seseorang. Dalam menghadapi psikotes, jenis tes yang akan dihadapi berupa ; 
a.  Tes Prestatif, populer disebut dengan tes inteligensi. terdiri atas serangkaian persoalan yang 

sudah teruji validitas (kesahihan) dan reliabilitas (keandalan)-nya untuk mengukur kemampuan 
umum (general factor) maupun kemampuan khusus (specific factor) seseorang. tes yang 
digunakan bisa berupa tes verbal (menggunakan bahasa), non verbal (tidak menggunakan 
bahasa, tetapi biasanya memakai gambar-gambar) dan performance atau hasil kinerjanya. 

b.  Tes proyektif, dapat berupa tes gambar orang, tes gambar pohon, tes melengkapi gambar delapan 
kotak, test cerita, tes melengkapi kalimat, yang dasarnya adalah teori proyeksi (psikoanalisis) yang 
menyatakan kondisi kejiwaan seseorang dapat diproyeksikan kepada rangsan (stimulus) di luar 
dirinya. 

c.  Tes inventori atau daftar pertanyaan. Dasarnya adalah anggapan bahwa yang paling tahu tentang 
kepribadian seseorang adalah orang itu sendiri. Oleh karena itu, dibuat serangkaian pertanyaan 
yang jawabannya telah disediakan. 

 



Sikap Pada Saat  Tes 
1.    Umumnya,  pada setiap lembar jawaban atau soal psikotes, Anda diminta mengisi isian nama, 

tanggal, dan sebaginya. Begitu Anda diperbolehkan untuk mulai mengisi, jangan lupa dan jangan 
menunda untuk  mengisinya, serta isilah dengan lengkap dan rapi.  

2.    Dengarkan baik-baik setiap “ucapan atau pengarahan” dari pengawas tes, dan ikuti semua arahan 
atau petunjuknya. Demikian juga petunjuk yang ada di setiap soal tes, jangan lupa untuk membaca 
petunjuk tersebut terlebih dulu, barulah Anda mengerjakan soal tes-nya.  

3. Jangan enggan untuk bertanya ke pengawas tes. Bila ada sedikit saja yang Anda tidak mengerti 
mengenai soal tersebut, maka langsung tanyakan ke pengawas tes yang ada. Dan jangan pernah 
bertanya ke peserta di kanan-kiri Anda, tetapi bertanyalah ke pengawas tes.  

4. Jangan melihat jawaban orang lain, karena akan membuat hasil Anda bertentangan dengan 
kondisi pribadi yang sesungguhnya. Isilah apa adanya. 

 
WAWANCARA  KERJA 
 
Setelah Anda mengetahui cara mempersiapkan surat lamaran, mempersiapkan pada psikotes, 

selanjutnya mempersiapkan menghadapi wawancara kerja. Anda harus mengetahui dan memahami 
tentang arti pentingnya wawancara, persiapan wawancara, bagaimana mengenali pekerjaan dan 
perusahaan, pertanyaan-pertanyaan penting dalam wawancara dan ucapan terima kasih setelah 
wawancara. 

Wawancara kerja merupakan kesempatan yang sangat diharapkan oleh pelamar saat mengikuti 
proses rekrutmen tenaga kerja. Persiapkan diri Anda sebaik mungkin, karena jika gagal tak akan ada 
lagi yang namanya wawancara ulang. 

Berikut beberapa langkah yang harus dipersiapkan untuk menghadapi situasi wawancara  
1. Persiapan 
 Persiapan dalam wawancara sangat menentukan pelaksanaan wawancara. Tampil apa adanya 

berarti tidak mempersiapkan diri dengan baik. Menyiapkan pakaian yang akan dipakai dalam 
menghadapi pewawancara, tentunya yang formal. Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan 
pada waktu wawancara sangat berpengaruh pada pelaksanaan wawancara, 

2.   Pelaksanaan 
 Dalam pelaksanaan wawancara ini masih ada hal-hal yang harus diperhatikan. Hal yang sangat 

mendasar adalah : 
 Datang tepat waktu / Jangan sampai terlambat untuk hadir,  
 Walaupun yang diwawancarai itu cukup banyak. Dengan keterlambatan besar sekali pengaruhnya 

terhadap psikologi. 
      Bersikap sopan saat memasuki ruang wawancara 



 Hal ini dapat memberikan nilai tambah bagi Anda. Ketuklah pintu terlebih dahulu meskipun pintu 
dalam keadaan terbuka. Ucapkan salam sesuai dengan waktu wawancara Anda.  

 Jangan duduk sebelum dipersilahkan. 
 Duduk dengan tenang, kepala tegak dan pandangan lurus ke muka Jangan memperhatikan 

penampilan orang yang mewawancarai Anda, misalnya menyapu pandangan ke arah pakaian 
yang dikenakan, rambutnya atau wajahnya. Selain itu, usahakan untuk tidak menampakkan 
perasaan grogi yang bisa saja sedang Anda rasakan, terutama bagi Anda yang baru pertama kali 
menghadapi wawancara.  

 Tunggu sampai Anda dipersilakan duduk atau minta ijin untuk duduk  
 Apabila dia menjabat tangan Anda, lakukan hal itu dengan pegangan yang erat dan hangat. 

Duduklah di kursi Anda dengan tegap dan pandanglah si pewawancara dengan sungguh-sunguh. 
Selalu tunjukkan sikap tertarik. Saat menjawab atau memberi penjelasan, tataplah mata 
pewawancara hingga akhir penjelasan Anda. 

 Jangan memberikan referensi yang negatife mengenai pimpinan atau majikan Anda yang 
sebelumnya. 

 Cobalah untuk tidak memperlihatkan sikap bahwa Anda belum yakin benar dengan apa 
yang Anda inginkan  

 Dengar dan jawab pertanyaan secara langsung  
 Jawab pertanyaan dengan tegas jelas dan singkat. Jawaban hendaknya singkat, jelas dan tegas 

karena jawaban yang terlalu panjang akan membuat pewawancara bosan dan mencoret dari daftar 
calon favoritnya. Jelas, tegas, dan tepat pada sasaran adalah tujuan yang harus diutamakan. 
Seandainya merasa ada hal yang tidak jelas,  tanyakan langsung untuk klarifikasi. Hal ini juga 
berguna untuk menghindari kesalahpahaman di masa mendatang.  

 Jelaskan prestasi yang pernah didapat. 
 Hal ini juga perlu diungkapkan dan jangan pernah sungkan untuk menjelaskan prestasi apa saja 

yang pernah didapat di perusahaan atau sekolah. Persiapan diri untuk melakukan penjelasan akan 
mempengaruhi bagaimana performa di pekerjaan yang dicari tersebut.  

 Bertanya 
 Pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan tajam sangat dibutuhkan dalam menambah point, karena 

akan memberikan kesan proaktif dan mempunyai visi untuk memajukan perusahaan 
 Kirim ucapan terima kasih  
 Ucapkan terima kasih kepada pewawancara atas waktu dan perhatian yang diberikannya. 

Senyumlah, dan tunjukkan rasa percaya diri yang mantap sebagaimana anda tunjukkan saat 
kedatangan anda. 

 Ucapan terima kasih sebagai rasa syukur dan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk 
dapat mengikuti wawancara walaupun hasil tidak sesuai yang diinginkan. 

 



 
 
Hal-hal yang harus dihindari : 
Datang terlambat, walaupun hanya beberapa menit 
Kelihatan kesal, gundah atau dongkol karena menunggu lama 
Datang ke wawanacara tanpa persiapan 
Berpenampilan seadanya (baju berlengan pendek, bersepatu olah raga  
Mengajak teman atau keluarga untuk menambah rasa percaya diri 
Mengambil kursi dan duduk sebelum dipersilakan duduk  
Meletakan tas anda di atas meja pewawancara 
Membungkuk, Menundukkan atau menengadahkan kepala 
Mempermainkan jari jemari 
Bertopang dagu 
Merokok atau mengulum permen saat wawancara 
Membuka percakapan 
Mengatakan kepada perusahaan apa yang seharusnya mereka lakukan untuk Anda 
Memberikan informasi yang tidak relevan 
Terlalu emosional atau terlalu semangat 
 
 
CONTOH WAWANCARA KERJA (JOB INTERVIEW) 
I. WAWANCARA PEMBUKA 

Pada umumnya wawancara pembuka, pewawancara akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
yang singkat dan ringan saja sifatnya. Atau boleh dikatakan, sebenarnya pada bagian ini pewawancara 
hanya mengajukan pertanyaan untuk sekedar berbasa-basi semata. Tujuan pewawancara dalam hal ini 
adalah untuk mencairkan suasana tegang, gugup atau kaku pada diri pelamar sehingga pelaksanaan 
wawancara akan berlangsung dengan akrab dan santai, tanpa kehilangan keseriusan masalah yang 
akan mereka bahas nantinya. 

Hal ini biasanya dilakukan pewawancara, mengingat rata-rata atau kebanyakan pelamar akan 
merasa tegang, gugup dan nampak kaku pada saat ia memasuki ruangan wawancara dan pada awal 
berlangsungnya wawancara tersebut. Pewawancara yang baik akan berusaha menenangkan pelamar 
sehingga jalannya wawancara akan lancar. 

Adapun contoh-contoh ucapan atau pertanyaan yang kemungkinan diajukan oleh pewawancara 
pada bagian pembukaan ini , diantaranya adalah : 
1. Silahkan masuk. 
 Please, come in 

2. Silahkan duduk 



 Please have a seat 

3. Apakah Anda telah menunggu lama ? 
 Have you been waiting long ? 

4. Jam berapakah Anda tadi berangkat dari rumah pagi tadi ? 
 What time did you leave home this morning ? 
5. Bagaimanakah keadaan cuaca saat Anda meninggalkan rumah ? 
 How was the weather when you left home ? 

6. Apakah Anda mendapat kesulitan untuk menemukan kantor kami ? 
 Did you get any difficult in finding our office ?  

7. Apakah Anda datang kesini dengan naik ( menumpang ) kendaraan umum ?. 
 Did you come here be public transportation ? 

8. Bagaimana keadaan lalu lintas dari rumah anda hingga sampai ke kantor kami? 
 How was the traffic from your house to our office ? 
9. Apakah anda siap untuk diwawancarai sekarang ?.  
 Are you ready to be interviewed now ?. 

II.    WAWANCARA TENTANG LATAR BELAKANG PELAMAR  
Latar belakang pelamar  dapat memberikan informasi atau penjelasan yang bisa semakin jelas 

menggambarkan siapa sesungguhnya pelamar  tersebut. Lewat  jawaban – jawaban, “ apa dan siapa ” 
sesungguhnya diri pelamar akan nampak terlihat jelas, mengingat pertanyaan-pertanyaan 
pewawancara langsung menjurus pada diri pelamar  berikut hal-hal yang melatarbelakangi pelamar 
tersebut. 

Oleh karna itu, tujuan pewawancara dengan menanyakan latar belakang pelamar dalam bagian 
ini adalah untuk mengetahui dan menilai serta memutuskan, apakah pelamar merupakan orang yang 
cocok dengan pekerjaan yang ditawarkan tersebut. Juga, apakah pelamar dapat bekerja dengan baik 
jika ia diterima kelak. 

Pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan oleh pewawancara pada bagian 
latar belakang pelamar ini, diberikan contoh-contohnya seperti berikut dibawah ini : 
A. PERIHAL KELUARGA ( ABOUT FAMILY ) 
1. Siapa nama Anda ? 
 What is your name ?. 
2. Dimanakah Anda bertempat tinggal ?. 
 Where do you live ?. 
3. Apakah Anda masih tinggal bersama orang tua Anda ?.  
 Do you still live with your parents ?. 
4. Apakah anda mempunyai saudara laki-laki dan saudara perempuan ?. 
 Do you have any brothers and sisters ?. 
5. Apakah pekerjaan ayah Anda ?. 



 What does your father do ?. 
6. Apakah pekerjaan ibu Anda ?. 
 What does your mother do ?. 
7. Apakah ibu Anda juga bekerja ?. 
 Does your mother work too ?. 
8. Apakah pekerjaan saudara laki-laki Anda ?.  
 What does your brothers do ?. 
9. Apakah kakak perempuan Anda juga bekerja ?. 
 Does your elder sister work too ? 
10. Dimana adik perempuan Anda bekerja ? 
 Where does your younger sister work ?, 
11. Berapa usia Anda ?  
 How old are you ?. 
12. Dimana Anda dilahirkan?. 
 Where were you born ? 
 
B. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ( EDUCATIONAL  AND TRAINNING ) 

Pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang sekolah formal dari 
pelamar, baik dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah jenjang atau tingkat terakhir yang dimiliki 
pelamar. 

Seorang pelamar yang belum banyak mempunyai pengalaman kerja sebelumnya, tentu akan 
ditanya perihal latar belakang pendidikannya ini, karena itulah sumber informasi berharga yang 
dibutuhkan pewawancara. 

Pelatihan adalah pendidikan non formal yang didapat melalui kursus-kursus keterampilan dan 
lain sebagainya. 

Meskipun sebenarnya pelamar telah menuliskan pendidikan, baik pendidikan formal maupun 
non formal, maupun juga pengalaman kerja yang dimilikinya dalam daftar riwayat hidup ( Curriculum 

Vitae ). Namun hal itu bukan jaminan bahwa pewawacara tidak akan menanyakan hal tersebut. Malah, 
justru hal-hal itulah yang biasanya menjadi bahan pertanyaan pewawancara. 

Pewawancara memang berhak dan sudah seharusnya merasa perlu untuk mengkonfirmasikan 
yang telah ditulis pelamar, baik di dalam surat lamaran kerjanya maupun di dalam daftar riwayat 
hidupnya. 

Berikut ini di berikan contoh-contoh pertanyaan pewawancara yang berhubungan dengan 
pendidikan serta pelatihan yang dimiliki pelamar. 
 
1. Tolong Anda jelaskan kepada saya, perihal latar belakang pendidikan formal Anda. 
 Could you please tell me about your formal educational background. 



2. Saya rasa, sekarang mungkin waktu yang tepat untuk menjelaskan kepada saya perihal 
pendidikan Anda . 

 I think, now might be a good time to tell me about educational program. 
3. Dimana dan kapan anda lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan ( SMA ) ?. 
 Where and when did you graduate from Senior  High School ?. 
4. Apa mata pelajaran kesukaan Anda saat di Sekolah Menengah Atas ( SMA ) ? 
 What  was your  favorite subject when you were studying in Senior  High School ?.  
5. Mengapa Anda menyukai mata pelajaran tersebut ? 
 Why did you like the subject ?. 
6. Mengapa Anda tidak melanjutkan pendidikan Anda hingga ke perguruan tinggi?. 
 Why did you not continue your education to a University ?. 
7. Kursus-kursus apa saja yang pernah Anda ikuti ?. 
 What courses did you use to take ?. 
8. Apakah Anda puas dengan hasil kursus-kursus itu ?. 
 Are you satisfied whith the result of your courses ?. 
9. Dimana Anda belajar computer ?. 
 Where did you study computer ?. 
10. Bagaiman pendapat  Anda mengenai lembaga dimana anda kini tengah mengikuti kursus 

computer itu ?. 
 What did you think about institution where you are taking computer course ? 
11. Berapa lama anda belajar bahasa inggris ? 
 How long did you study English ?. 
12. Apakah anda masih tetap belajar bahasa inggris pada saat sekarang ini ?. 
 Do you still study English at the moment  ?. 
13. Apakah Anda merasa bahwa keahlian yang telah Anda dapatkan tersebut akan dapat anda 

terapkan dalam pekerjaan Anda nantinya ?. 
 Do you think that the skill you have got could be implemented in your job latter?  
14. Apakah Anda mengikuti pelatihan kerja ?. 
 Did you use to take job training ?. 
15. Bagaimana pendapat Anda perihal pelatihan kerja itu ?. 
 What do you think of the job training ?. 
16. Apakah Anda merasa bahwa pelatihan kerja itu berguna untuk anda ?. 
 Do you think the job training useful for you ?. 
 
 
INFORMASI BEASISWA 



Bila di masa-masa yang lampau mencari beasiswa ibarat mencari intan di hamparan pasir, kini 
tawaran beasiswa tersedia begitu banyak. Ada cara mudah menelusuri lembaga pemberi beasiswa : 
dengan rajin bertanya kiri-kanan, memelototi iklan di media, maupun berselancar di internet.  

1. BEASISWA PERTAMINA 
Direktorat Manajemen Production Sharing (DPMS) 
Gedung Pratajasa Lantai 14-16 Wing 3, Jl Jenderal Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta 
Selatan. Telepon (021) 52900245-48, pesawat : 5243; 3815243, 3816598. Faks (021) 
3854920, 3523715. 
2. DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, DEPARTEMEN PENDIDIKAN 

NASIONAL 
Jl Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat. Website: www.dikti.org 
3. DOMPET DHUAFA REPUBLIKA 
Jl. Ir H Juanda 50, Ciputat Indah Permai C 28 – 29 Ciputat 15419, Jakarta Selatan. Telepon 
(021) 7416050 (hunting) Faks  : (021) 7416070, PO Box 1996 Jakarta 12000. Website : 
htt[://www.dompetdhuafa.or.id 
4. BEASISWA MONBUKAGAKUSHO 
Menara Thamrin Lt. 7 alamat : Jl. H. Thamrin Kav. 3, Jakarta Selatan. Telepon : (021) 324308, 
Faks : (021) 324820 Website; www. Embjapan.or.id 
5. PUBLIC INTEREST RESEARCH AND ADVOCACY CENTER (PIRAC) 
Panitia Beasiswa PIRAC, Alamat : Jl. Mampang Prapatan XI/39, RT. 005/RW. 004, Kel. Tegal 
Parang, Jakarta 12790. Telepon/Faks : (021) 79190752. Website : www.pirac.or.id 
6. SAMPOERNA FOUNDATION 
Plaza Bapindo Menara Bank Mandiri Lt. 18 Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55. Jakarta 
12190 Website : http://www.sampoernafoundation.org 
7. UNILEVER INDONESIA 
Bagian HRD PT Unilever Indonesia Tbk Graha Unilever, Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto 
Kav. 15, Jakarta 12930, Telepon (021) 562112. 
8. YAYASAN SUPERSEMAR 
Gedung Granadi Lantai 4, Alamat Jl HR. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta 12950. 
Telepon (021) 2522745 Pesawat : 1081 Faks (021) 2521808 website : www.supersemar.or.id 
9. YAYASAN TIFICO 
Yayasan Tifico, Mid Plaza lt 14, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 10-11 Jakarta 10220. Email : 
planning@teijin.co.id 
10. YAYASAN TOYOTA & ASTRA  
Jl. Yos Sudarso, Sunter II. Jakarta 14330 Telepon : (021) 6515904 Faks (021) 6515328 
website http://www.toyota.astra.co.id/YTAWEB/ 
11. UNIVERSITAS INDONESIA http://www.ui.ac.id/beasiswa dan bursakerja 
12. ITB : http://www.itb.ac.id/beasiswa 
13. UNIVERSITAS BRAWIJAYA : http://www.brawijaya.ac.id/beasiswa 
14. THE HABIBIE CENTER : http://www.habibiecenter.or.id 
15. ITS : http://www.its.ac.id/beasiswa.php 
16. PUNDI AMAL SCTV : http://www.sctv.co.id/pundiamal/beasiswa 
17. YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL MUSLIM SOCIETY : http://jimfoundation.com 
18. http://www.infobeasiswa.net 
19. http://www.info-beasiswa.we.id 
20. http://www.forumbeasiswa.com 
21. http://www.infoscholarship.blogsoma.com 
22. http://www.databeasiswa.com



SITUS-SITUS /WEBSITE PENTING 
 
PENDIDIKAN 

1. http://www.google.co.id 31. http://www.distrobisnis.info 
2. http://www.pendidikan-diy.go.id 32. http://kuliah-sabtu-minggu.pktp.net 
3. http://www.ptn-ptsprofil.com 33. www.ruangkerja.com/ruang kerja 
4. http://www.pts.co.id 34. http://www.kpt.co.id 
5. http://www.dikti.co.id 35. http://www.mail-archieve.com 
6. http://www.diknas.co.id 36. http://indonesia-co.com 
7. http://www.sekolahindonesia.com 37. http://www.bursa-kerja-jateng.com 
8. http://www.berita.net 38. Kekayaanonline.com/kerja.php 
39. http://beasiswa.ptkp.net/index.php 
BURSA KERJA/LOWONGAN KERJA 40. http://www.formulabisnis.com 
1. http://www.lowongankerja.com  41. http://www.liputan6.com 
2. http://www.informasikerja.com 42. http://www.indonesia-co.com/indojob 
3. http://www.ekarir.com 43. http://www.jda-harsono.co.id 
4. http://www.ruangkerja.com 44. Jobs.net/locations/id/indonesia.html 
5. http://www.buletinlowongan.net 45. http://www.jobsdb.co.id 
6. http://www.suaramerdeka.com 46. http://www.kari.com 
7. http://www.jobnetok.com 47. http://www.kerjasambilan.com 
8. http://www.lowongankarir.com 48. http://www.sip.co.id 
9. http://www.nakertrans.com 49. http://www.blogcatalog.com 
10. http://www.lapangankerja.com 50. http://www.blogger.com 
11. http://www.kerjalepas.com 51. http://www.carikerja.net 
12. http://www.bursakerja-jateng.com 52. http://www.lowongan-kerja.net 
13. http://www.kerja.com 53. http://www.goggle.co.id 
14. http://www.disnakertransdiy.go.id 54. http://www.jasainformasikerja.com 
15. http://www.gawean.com 55. http://www.datalowongan kerja.com 
16. http://www.google.co.id 56. http://www.indobiz.com 
17. http://www.datakarir.com 57. http://pikiran-rakyat.com 
18. http://www.jobkarir.com 58. http://www.indojobmart.com 
19. http://www.infokerja.web.id 59. http://www.kerjalepas.com 
20. http://www.jasainformasikerja.blogspot.com 60. http://www.jobsdb.com 
21. http://www.bursa-kerja.ptkpt.net 61. http://www.jogja.co.id 
22. http://www.iker.web.id 62. http://www.iconwork.com 
23. http://www.jobkita.com 63. http://syariahmandiri.co.id 
24. http://www.rang kerja.com 64. http://www.indo-karir.com 
25. http://www.tki.or.id 65. http://www.lowongan.org 
26. http://www.bursa.chip.co.id 66. http://www.yellowpage.co.id 
27. http://www.bonet.co.id/kerja 67. http://www.indonetwork.co.id 
28. http://www.pasific.net.id 
29. http://www.pengusahainternet.com 
30. http://www.iklanpromo.com 
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