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Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kian tersebarnya
kiprah alumni di seluruh wilayah Kalsel dan sekitarnya di
dunia kerja, namun bagaimana dan sejauh apa kontribusi
alumni tersebut belum terekam dengan baik. Oleh karena itu,
studi pelacakan alumni diperlukan selain untuk identifikasi
penyebaran dan keterserapan di dunia kerja, juga untuk bahan
evaluasi jurusan menghadapi tantangan persaingan dunia kerja
yang makin kompetitif. Studi ini merumuskan masalahnya
mencakup: Bagaimana keterserapan alumni prodi Akidah
Filsafat di dunia kerja Kalimantan Selatan dan bagaimana
jurusan mempersiapkan alumninya dalam menghadapi
persaingan dunia kerja. Dengan demikian tujuan penelitian ini
mencakup dua hal tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field
reseach), di mana data dihimpun dalam wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Subjek penelitian ini
adalah para alumni prodi Akidah Filsafat yang tinggal di
Kalsel dan objek penelitian adalah keterserapan mereka di
dunia kerja. Data pokoknya adalah data tentang sebaran
alumni di wilayah Kalimantan Selatan yang mencakup jumlah
alumni, tempat alumni bekerja/berkiprah dan kinerja alumni,
sedangkan data pelengkap adalah data yang menunjang
penelitian ini seperti gambaran lokasi penelitian, dokumen
serta dokumen dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan
dengan objek kajian penelitian. Tehnik pengumpulan data
melalui observasi, wawancara, angket dan dokumen. Analisa
data dilakukan secara deskriptif kualitatif sesuai kerangka
teori SDM dan tracer study.
Temuan penelitian ini adalah: pertama, keterserapan
alumni jurusan Akidah Filsafat di dunia kerja Kalimantan
Selatan sangat baik karena seluruh responden telah
mendapatkan pekerjaan di berbagai bidang dan tempat
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pekerjaan mereka. Kedua, dalam rangka menghadapi
persaingan dunia kerja, maka jurusan melakukan pembaharuan
kurikulum. Tujuannya untuk mendekatkan kurikulum dengan
tuntutan dunia kerja yang semakin kompetitif.
Kata kunci: tracer study, alumni, dunia kerja
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SAMBUTAN
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah swt. atas
limpahan karunia-Nya kepada kita. Kita menyambut gembira
dan rasa bangga atas dipublikasikannya hasil penelitian
Saudari Dr. Fatrawati Kumari, M. Hum dan kawan-kawan
yang berjudul: “Study Pelacakan (Tracer Study) Alumni
Prodi Akidah Filsafat Di Kalimantan Selatan”.
Penelitian ini terselenggara dengan adanya dukungan
dana yang bersumber dari DIPA IAIN Antasari Banjarmasin
tahun 2015.
Sesuai dengan fungsinya, Pusat Penelitian IAIN Antasari
terus berupaya melakukan pengkajian dan pengembangan
melalui serangkaian riset terhadap masalah-masalah sosial
budaya dan keberagamaan masyarakat, guna menentukan
konsep-konsep dan teori-teori aplikatif untuk pengembangan
masyarakat dan keberagamaan seiring dengan perubahan
sosial yang begitu cepat.
Hasil penelitian ini tentunya dapat lebih memperkaya
khazanah ilmu pengetahuan bagi IAIN Antasari dengan
visinya menjadikan Perguruan Islam terdepan dalam aspek
informasi ilmiah keislaman kawasan Kalimantan.
Kami berharap agar kiranya temuan-temuan dan
rekomendasi penelitian ini dapat dipergunakan oleh berbagai
pihak yang relevan, agar karya ilmiah ini dapat berfungsi
secara efektif. Semoga dapat bermanfaat dan bukan hanya
bagi masyarakat Kalimantan Selatan, tetapi juga bagi bangsa
Indonesia.
Banjarmasin, 30 Desember 2015
Kepala,
Dr. H. Ridhani Fizi, M. Pd
NIP. 19551030 198303 1 002
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