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KUESIONER PROFIL ALUMNI PROGRAM MAGISTER
JURUSAN BIOLOGI

FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Yang terhormat Alumni Program Magister Jurusan Biologi FMIPA Universitas Brawijaya Malang,
dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan sesuai standar kompetensi level 8 Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) maka diperlukan perbaikan antara lain Kurikulum
secara periodik dan berkelanjutan. Oleh karena itu Program Magister Jurusan Biologi FMIPA UB
sangat memerlukan umpan balik informasi dari Para Alumni. Dengan rendah hati kami mohon
kesediaan Para Alumni untuk mengisi kuesioner ini dan mengirimkannya kepada kami. Ucapan
terima kasih dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada Saudara yang peduli bekerja
sama untuk mengisi kuesioner ini dan mengirmkan kepada kami.

Petunjuk pengisian:
1. Beri tanda silang (x) pada kotak pada jawaban yang Anda pilih.
2. Pada pertanyaan dengan tanda (*), pilih satu jawaban.
3. Pertanyaan tanpa tanda (*), jawaban boleh lebih dari satu. Jika jawaban Anda lebih dari

satu, berilah angka di belakang jawaban sesuai skala prioritas Anda.

No Pertanyaan Jawaban
1 Setelah lulus dari Program Magister Jurusan

Biologi FMIPA UB, Saudara memutuskan untuk
…….

 Studi Lanjut
 Bekerja,
 Tidak bekerja

2 Kompetensi selama kuliah yang dapat mendukung
pengembangan karir Saudara adalah ……….

 Pengalaman organisasi
 Kemampuan manejerial
 Bahasa asing
 Tenik komunikasi (lisan/tulisan)
 Teknik presentasi
 Teknologi laboratorium terbaru
 Leadership
 Teknologi Informatika
 Lainnya, ..............................

3 Jika Saudara bekerja di luar Bidang Biologi,
alasannya adalah ….

 Lowongan kerja Bidang Biologi kurang
 Gaji lebih besar
 Sesuai minat
 Kualifikasi terpenuhi
 Fasilitas lebih banyak
 Lainnya, .............................................

4 Apakah ilmu dan pengalaman yang diperoleh
selama kuliah bermanfaat sebagai bekal untuk
berwirausaha?

 Sangat cukup
 Cukup
 Ragu-ragu
 Kurang cukup
 Tidak cukup

5 Kompetensi yang mendukung Saudara dalam
berwirausaha adalah (Pilihan dapat lebih dari satu)

 Kemampuan menejerial
 Leadership
 Bahasa asing



No Pertanyaan Jawaban
 Kemampuan komputer
 Hobi/minat
 Kreativitas
 Pengalaman berwirausaha
 Pengalaman organisasi
 Lainnya, ...........................................

6 Kesesuaian kurikulum Program Magister Biologi
untuk pengembangan karir di tempat Saudara
bekerja adalah ….

 Sangat sesuai
 Sesuai
 Ragu-ragu
 Kurang sesuai
 Tidak sesuai

7 Menurut Saudara, usaha yang perlu dilakukan
untuk perbaikan kurikulum Program Magister
Biologi adalah … (Pilihan dapat lebih dari satu)

 Modul kuliah
 Aplikasi teori dalam praktek
 Mata kuliah pilihan up to date..............
 Fasilitas (alat bantu/ peraga)
 Pustaka terbaru dan terlengkap
 Kuliah tamu dari pihak luar yang kualified
 Lainnya, ............................

8 Menurut Saudara, metode pembelajaran yang
efektif dapat meningkakan kompetensi mahasiswa
Program Magister Biologi dan pengembangan
karir di tempat kerja adalah … (Pilihan dapat lebih
dari satu)

 Ceramah

 Diskusi kelompok

 Presentasi Mahasiswa

 Kuliah Tamu/Praktisi
 Kuliah Lapang
 Small research project
 Lainnya ……………………………………

9 Menurut Saudara, Materi Ajar yang mendukung
dan meningkatkan pengembangan kompetensi dan
karir lulusan Program Magister Biologi adalah
(Pilihan dapat lebih dari satu)

 Power point Dosen

 Hand out
 Diktat

 Buku Ajar/Modul

 Text book

 Lainnya …………………..
10 Menurut Saudara, bentuk evaluasi yang baik untuk

menentukan capaian komptensi mahasiswa
Program Magister Biologi adalah … (Pilihan dapat
lebih dari satu)

 Ujian tertulis

 Ujian lisan

 Ujian praktikum
 Keaktifan dalam kelas

 Tugas terstruktur

 Presentasi dan diskusi

 Lainnya…………………………….
11 Menurut Saudara, bentuk praktikum yang efektif

untuk meningkatkan kompetensi dan
pengembangan karir lulusan Program Magister
Biologi adalah … (Pilihan dapat lebih dari satu)

 Praktikum laboratorium secara mandiri

 Praktikum laboratorium secara kelompok

 Praktikum lapang secara mandiri

 Praktikum lapang secara kelompok
 Small project research secara mandiri
 Small project research secara kelompok
 Lainnya ………………………………….



No Pertanyaan Jawaban
12 Menurut Saudara, kompetensi Kurikulum Magister

Biologi yang perlu ditambahkan sesuai dengan
perkembangan IPTEK dan kebutuhan stakeholder
adalah …….(Pilihan dapat lebih dari satu)

 Integritas (etika dan moral)

 Kahlian bidang ilmu/profesionalisme
 Keluasan wawasan antardisiplin ilmu

 Kepemimpinan

 Kerjasama dalam tim

 Bahasa asing

 Komunikasi

 Penggunaan teknologi nformasi

 Pengembangan diri

 Lainnya ……………………………..
13 Menurut Saudara, bentuk kerjasma yang perlu

dijalin antara Jurusan Biologi dengan instansi luar
adalah … (Pilihan dapat lebih dari satu)

 Penelitian bersama
 Beasiswa
 Pertukaran teknologi
 Jaringan informasi yang kuat
 Open recruitment
 Ikatan dinas
 Ada kesempatan magang/ PKL/ kunjungan
 Lainnya, ...................................

14 Menurut Saudara, bentuk kerjasama atau
kontribusi yang dapat diberikan oleh Alumni untuk
meningkatkan kualitas lulusan Program Magister
Jurusan Biologi FMIPA UB adalah ….(Pilihan
dapat lebih dari satu)

 Informasi lowongan kerja
 Informasi teknologi industri
 Kerjasama penelitian
 Informasi wirausaha
 Informasi sekolah lanjut
 Beasiswa
 Kerjasa PKL/ kunjungan
 Kuliah Alumni
 Lainnya, ..............................

Saran:

1. ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….........

3. ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

4. ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….........


