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KATA PENGANTAR 

 

Allhamdulillah, Segala Puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam, yang telah 

memberikan Hidayah kepada Tim Pusat Karir &Tracer Study STKIP Muhammadiyah 

Sorong dalam melakukan berbagai kegiatan pada tahun 2016. 

Pelaksanaan layanan karirdi STKIP Muhammadiyah Sorong dilaksanakan 

sebagai upaya untuk meningkatkan dan mendekatkan dunia kerja kepada mahasiswa dan 

lulusan sebagai bentuk pendidikan yang berkesinambungan. 

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penulisan laporan ini, terutama kepada: 

1. Para seluruh Stakeholders STKIP Muhammadiyah Sorong, yang telah membantu 

layanan karir di STKIP Muhammadiyah Sorong 

2. Seluruh para Mahasiswa dan Alumni STKIP Muhammadiyah Sorong yang telah 

berpartisipasi dalam berbagai kegiatan layanan karir ini. 

3. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan laporan ini. 

Akhir kata,  PKTS STKIP Muhammadiyah Sorong berharap Laporan ini 

memberikan kontribusi dan masukan bagi semua pihak, khususnya Pusat Karir &Tracer 

Studi sebagai lembaga pendidikan di dalam merancang program dan kurikulum serta 

menciptakan lingkungan akademis maupun non akademis yang lebih mendukung 

terciptanya lulusan yang berkualitas dari segi hard skill, soft skill, dan life skill. 

 

 

Sorong,   Desember 2016 

 

 

Team PKTS 
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BAB IPENDAHULUAN 

1.1.Informasi Umum 

Sekolah  Tinggi Keguruan  Dan  Ilmu  Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah 

Sorong berdiri berdasarkan SK. Mendiknas  No. 124/D/O/2004 Tanggal 19 Agustus 

2004, yang merupakan satu-satunya Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) 

satu-satunya di Sorong Raya mengemban tugas persyarikatan sebagai Amal Usaha 

Muhammadiyah, juga berperan sebagai mitra pemerintah yang membantu pemerintah 

dalam bidang pendidikan tinggi.  

STKIP  Muhammadiyah  Sorong  sebagai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), 

memiliki spirit yang sama dengan visi dan misi persyarikatan. Visi STKIP 

Muhammadiyah Sorong ialah “STKIP Muhammadiyah  Sorong Menjadi  LPTK yang 

Terdepan dan Unggul dalam Pengembangan Kecerdasan Intelektual, Emosional, dan 

Spiritual Se-Papua pada tahun 2025”, sedangkanMisi STKIP Muhammadiyah Sorong 

adalah   1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, 

dan pembinaan sivitas akademika dalam lingkungan dan suasana keislaman dengan 

tetap bertumpu pada ciri pendidikan Muhammadiyah, 2) Mengembangkan jiwa 

kewirausahaan dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, dan seni, 3) Menyelenggarakan 

kerjasama dengan berbagai pihak (stakeholders) yang saling menguntungkan, 4) 

Mewujudkan semua kegiatan STKIP Muhammadiyah Sorong sebagai gerakan dakwah. 

1.2.Pusat Karir PT 

Dalam mengkoordinir dan menghimpun Alumni, STKIP Muhammadiyah Sorong 

memberikan tanggung jawab penuh kepada Biro Kemahasiswaan, Bimbingan Karir dan 

Alumni. Dalam struktur kerjanya, Biro Kemahasiswaan Bimbingan Karir dan Alumni 

dibantu oleh  Ketua Bimbingan Karir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan 

berikut : 

 

 

 

 

 



2 
 

Untuk mempermudah STKIP Muhammadiyah Sorong dalam mendata alumni, 

maka Ketua STKIP Muhammadiyah Sorong membentuk Ikatan Alumni STKIP 

Muhammadiyah Sorong yang fungsinya selain sebagai Forum Silaturahmi antar alumni, 

juga sebagai informan tentang aktivitas para alumni dan penghubung antara Alumni dan 

Pihak Kampus. 

Adapun  Visi  dari  Pusat  Studi  dan  Bimbingan  Karir  STKIP  Muhammadiyah  

Sorong adalahMenjadi pusat pengembangan karir yang adaptif dan responsif terhadap 

dunia kerja di era global, sedangkan Misi dari Pusat Studi dan Bimbingan Karir STKIP 

Muhammadiyah Sorong adalah 1) Meningkatkan kapasitas SDM mahasiswa dan alumni 

melalui pelatihan, seminar, lokakarya, dan lain-lain, 2) Mengelola informasi 

ketenagakerjaan untuk memenuhi  kebutuhan mahasiswa dan alumni, 3) 

Menyelenggarakan konsultasi dan bimbingan  pengembangan diri bagi mahasiswa dan 

alumni untuk memasuki dunia kerja, 4) Mempercepat bertemunya mahasiswa dan 

alumni dengan industri dan institusi yang membutuhkan tenaga kerja serta dengan 

bidang usaha yang akan dirintis menjadi lapangan pekerjaan untuk dirinya dan orang 

lain, 5) Membangun jejaring kerja sama dengan dunia kerja. 

Selain memiliki visi dan misi Pusat studi dan bimbingan karir STKIP 

Muhammadiyah Sorong memiliki tujuan, diantaranya: a) Meningkatkan keterserapan 

lulusan STKIP Muhammadiyah Sorong dalam dunia kerja dengan masa tunggu untuk 

memperoleh pekerjaan yang relatif pendek dan dunia kerja yang diciptakannya secara 

mandiri dengan menyediakan informasi ketenagakerjaan bagi mahasiswa dan alumni, b) 

Melaksanakan campus recruitment bagi lembaga yang membutuhkan, c) Menyediakan 

layanan konsultasi dan bimbingan karir bagi mahasiswa dan alumni dalam menghadapi 

pasar kerja, d) Menyediakan program-program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas 

sumberdaya mahasiswa dan alumni. 

1.3.Program Kerja Pusat Karir 

Adapun program Kerja Pusat Karir STKIP Muhammadiyah Sorong adalah : 

1. Pelayanan informasi ketenagakerjaan 

2. Pelayanan pelatihan dan pengembangan karir (Workshop Persiapan Karir) 
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3. Pelayanan rekruitmen 

4. Pelayanan bimbingan dan konsultasi karir 

5. Pelayanan pengembangan dan kerjasama 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II PELAYANAN PUSAT KARIR 

 

2.1. Pelayanan Informasi Ketanagakerjaan 

Di era modern ini, sosial media sangat mempunyai peran penting terhadap kemajuan 

digital life style. Untuk memeperluas publikasi dan informasi, PKTS STKIP 

Muhammadiyah Sorong memiliki beberapa akun di Sosial Media, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Facebook : PKTS STKIP Muh Sorong 

2. Instagram : @PKTSSTKIPMuhSorong 

3. Line  : pktsstkipmuhsorong 

4. Twitter  : @pkts_STKIPmuhsorong 

Dengan berbagai akun sosial media yang dimiliki PKTS STKIP Muhammadiyah 

Sorong, diharapkan dapat memudahkan para stake holder jika ingin berkomunikasi dua 

arah dengan pihak PKTS STKIP Muhammadiyah Sorong 

2.2. Pelayanan pelatihan dan pengembangan karir (Workshop Persiapan Karir) 

PKTS STKIP Muhammadiyah Sorong memberikan pelatihan karir bagi pencari kerja, 

khususnya bagi mahasiswa dan alumni STKIP Muhammadiyah Sorong.Pelatihan ini 

dikemas dalam bentuk Career Training atau Workshop. Pelatihan meliputi berbagai hal 

seperti bagaimana membuat surat lamaran (cover letter) dan Curriculum Vitae (CV) 

yang baik, pengetahuan etika dalam bekerja dan persiapan berkarir di dunia kerja 
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professional, serta sesi sharing/motivasi dari para alumni UDINUS yang telah sukses 

berkarir dibidangnya. 

Pada tahun 2016, STKIP Muhammadiyah Sorong telah menyelenggarakan kegiatan 

Career Training / Workshop dengan agenda sebagai berikut : 

Workshop Persipan Karir 

Workshop Persiapan Karir diselenggarakan dengan tujuan untuk mengemembangkan 

kualitas mahasiswa maupun alumni STKIP Muhammadiyah Sorongdalam 

mempersiapkan diri menjalani real life setelah lulus kuliah kelak.Adapun kegiatan yang 

dilakukan adalah workshop penulisan lamaran kerja dan Curiculum vitae (CV). 

Workshop ini dilaksanakan di Auditorium STKIP Muhammadiyah Sorong dengan 

peserta  terdiri dari mahasiswa dan Alumni STKIP Muhammadiyah Sorong, yang 

dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2016. Adapun dokumentasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Workshop persiapan Karir 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Sesi Tanya Jawab dalam Workshop Persiapan Karir 
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2.3.Pelayanan Rekruitmen 

Pelayanan Rekruitmen  adalah sebuah kegiatan rutin yang diadakan oleh STKIP 

Muhammadiyah Soronguntuk memfasilitasi pelaksanaan rekrutmen berbagai sekolah 

baik negeri maupun swasta ataupun perusahaan lainnya. Layanan ini mempertemukan 

Pihak Sekolah/yayasan dan para pencari kerja (job seeker) lulusan perguruan tinggi.Hal 

ini memudahkan para pencari kerja khususnya dari STKIP Muhammadiyah Sorongdan 

sekitarnya mengikuti rekrutmen perusahaan di lokasi yang dekat sehingga menghemat 

waktu, tenaga, biaya, dan lain sebagainya. 

Pada tahun 2016, STKIP Muhammadiyah Sorongmengadakan kegiatan Pelayanan 

Rekruitmen bersama stakeholder yang bertempat di STKIP Muhammadiyah Sorong. 

Berikut adalah rekapitulasi sekolahdan perusahaan rekanan yang melaksanakan kegiatan 

rekrutmen di STKIP Muhammadiyah Sorong tahun 2016 : 

No Nama sekolah/Perusahaan Waktu 

Pelaksanaan 

Tempat 

Kegiatan 

1 Majelis Dikdasmen PDM Kab Sorong 25 Februari 2016 Auditorium 

2 Majelis Dikdasmen PDM Kota Sorong 13 April 2016 Auditorium 

3 Bank Bukopin 27 Juni 2016 Foodcourt 

4 Bank Mu’amalat 13 Agustus 2016 Foodcourt 

5 Bank Mandiri 16 Oktober 2016 Foodcourt 

6 Bank BNI 21 November 2016 Auditorium 

Dibawah ini dokumentasi kegiatan pelayanan rekruitmen Tahun 2016: 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Pelayanan Rekruitmen oleh Bank BNI 

 

 

 

 

 

Gambar: Pelayanan Rekruitmen oleh Bank Muamalat 
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Gambar: Pelayanan Rekruitmen oleh Majelis Dikdasmen Kota Sorong 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Pelayanan Rekruitmen oleh Majelis Dikdasmen Kab. Sorong 

2.4.Pelayanan bimbingan dan konsultasi karir 

Pelayanan  bimbingan dan konsultasi merupakan serangkaian kegiatan pekerjaan 

berkelanjutan dan mengikutsertakan pilihan dari berbagai kesempatan yang terjadi sebab 

adanya interaksi Alumni dengan organisasi Alumni dan lingkungan sosialnya. 

Kegiatan bimbingan Konseling dan Karir merupakan kegiatan yang 

membantu/menolong mahasiswa dari berbagai permasalahan termasuk membantu 

pengembangan karir bagi mahasiswa dan alumni STKIP Muhammadiyah Sorong.Hal ini 

bertujuan untuk memberikan bekal pelatihan menghadapi dunia kerja dan kewirausahaan 

bagi mahasiswa dan alumni sehingga dapat memberikan motivasi dalam menentukan 

pilihan sebagai mahasiswa dan alumni yang mandiri dan sukses di berbagai bidang 

keilmuan.   



7 
 

Dalamrangka peningkatan kualitaslayanan mahasiswa dan alumni sertasebagai 

bentuk dukungan terhadap penertiban dokumen perguruan tinggi, perludisusunprogram 

dan implementasilayananKonselingKarir bagi 

mahasiswadanalumni.Olehkarenaterbatasnyatenaga konselorpsikologdiSTKIP 

Muhammadiyah Sorong,upayaoptimalisasilayanan BimbinganKaririni 

melibatkanDosenPenasehatAkademik(PA) semua Prodi. 

 

2.5.Pelayanan pengembangan dan kerjasama 

Pelayanan pengembangan dan kerjasama merupakan salah satu bagian internal STKIP 

Muhammadiyah Sorongyang mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan 

akademik dalam bidang kerjasama baik domestik maupun internasional.Dalam 

pelayanan akademik internal bekerjasama dengan Lembaga, Biro, Fakultas dan Program 

studi untuk menjalin mitra kerja/ stakeholder yang sesuai dengan keilmuan dan 

kesesuaian bidang. Adapun pelayanan akademik eksternal pelayanan Kerjasama dengan 

pihak eksternal baik domestik dan internasional dengan tujuan untuk membangun relasi 

dengan pihak terkait dengan dasar visi dan misi yang sama dalam perencanaan dan 

pengembangan kualitas layanan pembangunan di bidang pemerintahan, perusahaan dan 

pendidikan dengan mengacu pada Catur Dharma Perguruan Tinggi.  

Dalam pelakasanaan pelayanan pengembangan dan kerjasama PKTS menjalin mitra 

degan biroHumas dan Kerjasama dan  dalam melaksanakan  mengembangkan kerjasama 

membagi dalam 5 cluster, yaitu cluster internasioanal, cluster pemerintahan, cluster 

perusahaan, cluster perguruan tinggi dan cluster binaan. Cluster internasional adalah 

cluster yang fokus kerjasama dengan institusi/ instansi luar negeri, cluster pemerintahan 

adalah cluster yang fokus kerjasama dengan pemerintahan yang meliputi pemerintah 

daerah (Kabupaten dan Kota), pemerintah propinsi dan pemerintah pusat, cluster 

perusahaan adalah cluster yang fokus kerjasama dengan perusahaan swasta, Badan 

Usaha (BUMN dan BUMD), cluster perguruan tinggi adalah cluster yang fokus 

kerjasamanya dengan perguruan tinggi yang meliputi universitas, institut, akademi, dan 

sekolah tinggi dan cluster binaan adalah cluster yang fokus kerjasama dengan lembaga 

pendidikan tingkat SLTA, SLTP dan Dasar.Untuk data lebih lengkap terkait 

pengembangan dan kerjasama terdapat dalam biro Humas dan Kerjasama. 
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BAB III PENUTUP 

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya dan dapat 

dipertanggung jawabkan. 

 

Dibuat di : Sorong 

Pada Tanggal : 11 Desember 2016 

 

Mengetahui,  

Ka. Biro Kemahasiswaan dan Alumni 

  

Ketua PKTS,  

 

 

 

Sirojjuddin, M.Pd. 

NIDN. 1418068701 

  

 

 

Solehun, M.Pd. 

NIDN. 1415108701 
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