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6. Jika jawaban pertanyaan 4 adalah Ya,  menurut Bapak/Ibu unsur-unsur
apa saja yang harus dimasukan?

......................................................................................................................

....................................................................

7. Jika jawaban pertanyaan 4 adalah Tidak,  apa yang seharusnya dilakukan
guna menjembatani kurikulum PS TP dengan kebutuhan dunia kerja?

......................................................................................................................

.................................................................................

C. Hubungan Kerja

1. Apakah ada hubungan kerjasama antara Institusi Bapak/Ibu dengan
Program Studi Teknik Perkapalan Fakultas Teknik Unpatti?

a. Ada                         b.  Tidak ada
2. Jika jawaban pertanyaan 1 adalah a,  menurut Bapak/Ibu dalam bentuk

apakah kerjasama dimaksud?
a. Research & Development (R&D)
b. Pengabdian Masyarakat
c. Studi ekskursi mahasiswa
d. Lainnya : .......................

3. Jika jawaban pertanyaan 1 adalah b,  menurut Bapak/Ibu apakah perlu
dibangun kerjasama dimaksud?

a. Perlu                        b.  Tidak perlu
4 Bentuk kerjasama apakah yang seharusnya dikembangkan antara institusi

Bapak/Ibu dengan Program Studi Teknik Perkapalan Fakultas Teknik
Unpatti? (jawaban boleh lebih dari satu)

a. Research & Development (R&D)
b. Pengabdian Masyarakat
c. Studi ekskursi mahasiswa
d. Lainnya : .......................

YTH.
Bapak Bupati
Kabupaten MTB
Di
T e m p a t

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan relevansi Perguruan Tinggi dengan tuntutan pasar kerja,
perkembangan ilmu, teknologi dan seni (IPTEKS), serta upaya peningkatan proses
pendidikan, maka Program Studi Teknik Perkapalan (PS TP) sedang melakukan studi
Kebutuhan Pasar Kerja (Labor Market Demand study) terhadap lulusan Teknik
Perkapalan.

Tujuan studi ini adalah :
1. Mendapatkan gambaran mengenai Kebutuhan Pasar Kerja terhadap profil lulusan

Teknik Perkapalan dari berbagai stakeholder.
2. Sebagai umpan balik bagi Program Studi untuk menyesuaikan kurikulum dengan

tuntutan keahlian di tempat kerja.

Terkait kebutuhan ini, kami memohon dengan sangat, kiranya Bapak/Ibu berkenaan
membantu mewujudkan tujuan tersebut dengan mengisi kuesioner ini.
Dengan mengisi yang sebenarnya dan mengembalikan kuesioner ini kepada kami,
berarti Bapak/Ibu telah ikut berperan serta dalam pengembangan Program Studi
Teknik Perkapalan Universitas Pattimura.

Terima Kasih

Ketua Program Studi TP.
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A. SPESIFIKASI CAKUPAN KERJA

1. Dalam penempatan kerja di institusi tempat kerja Bapak/Ibu; apakah seorang
sarjana teknik Perkapalan (jika ada) telah ditempatkan sesuai dengan
keahliannya?

a. Sangat sesuai
b. Sesuai
c. Cukup sesuai

d. Kurang sesuai
e. Tidak sesuai

2. Berdasarkan cakupan kerja institusi ini,  apakah masih dibutuhkan sarjana
teknik perkapalan?

a.  Sudah mencukupi b.  Belum mencukupi
3. Selain sarjana teknik perkapalan, sarjana teknik dengan spesifikasi apa yang

dibutuhkan institusi ini? (jawaban boleh lebih dari 1)
a. Teknik Sistem Perkapalan
b. Teknik Mesin
c. Teknik Industri
d. Lainnya : ...................................

B. Relevansi Program Studi Teknik Perkapalan
Dengan Kebutuhan Pasar Kerja

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah Profil Lulusan PS Teknik Perkapalan yang bekerja di
institusi ini mampu menyelesaikan beban kerja yang dihadapi dengan baik?

a. Sangat mampu
b. Mampu
c. Cukup mampu

d. Kurang mampu
e. Tidak mampu

2. Dalam upaya menjawab tantangan dunia kerja khusus di institusi ini,
seharusnya seorang sarjana teknik perkapalan perlu dilengkapi dengan
kemampuan apa saja (jawaban boleh lebih dari satu)?

a. Ekonomi Manejerial
b. Manajemen Industri
c. Manajemen Ekspor/Impor
d. Kemampuan komunikasi dan bahasa inggris
e. Kemampuan Kepemimpinan
f. Lainnya : ............................

3. Berkaitan dengan kemampuan teknis yang dimiliki,  bagaimana daya dukung
kurikulum PS TP yang Bapak/Ibu ketahui terhadap kebutuhan kerja?

a. Sangat baik
b. Baik
c. Cukup baik
d. Kurang baik
e. Sangat kurang baik

4. Berkaitan dengan kemampuan teknis yang dibutuhkan (lihat pertanyaan 2),
apakah harus dimasukan sebagai bagian kurikulum?

a.  Ya b.  Tidak

5. Jika jawaban pertanyaan 3 adalah c, d atau e,  apakah kurikulum yang
diterapkan saat ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja?

a. Ya. b.  Tidak

Nama : ……………………………........................................................….

Pekerjaan :  …………………………………………..…….................................…….

Jabatan :  ………………………………...................................................…….

Instansi :  ……………………………….……………....................................…….

Alamat :  ………………………………………..….............................................

..........................................................................................

 ................................................................................
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D. Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Kerja

1. Apakah perlu dibentuk semacam Forum Komunikasi antara PS Teknik
Perkapalan Fakultas Teknik Unpatti dengan alumnus yang sudah bekerja?

a. Sangat perlu b.  Perlu c.  Tidak perlu

2. Jika jawabannya sangat diperlukan atau diperlukan pembentukan Forum ini,
apa saran anda menyangkut orientasi program Forum?
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

................................................................

........................,   .................................. 20..

R e s p o n d e n

( ...................................................... )
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