
STUDI KELAYAKAN KERJA MAHASISWA EKONOMI SYARIAH IAIN 

PALANGKA RAYA DALAM MENGHADAPI DUNIA KERJA 

PERTANYAAN 

1. Kesiapan kerja  

a. Apa target setelah lulus? (bekerja, s2 atau membuka usaha) Pilih salah satu 

atau lebih sertakan alasan. 

b. Misalnya (bekerja, s2 atau membuka usaha) Kira-kira ingin bekerja apa? 

Lanjut s2 pengennya ngambil jurusan apa? Kalo membuka usaha, usaha apa 

yang ingin dijalani? Jawab sertakan alasan. 

c. Sejauh mana wawasan atau pengetahuan anda tentang dunia kerja? (bekerja, s2 

atau membuka usaha), Jawab sertakan alasan. 

d. Apa saja persiapan yang anda siapkan dalam menghadapi dunia kerja? 

2. Kelayakan kerja  

a. Bagaimana anda me-manage waktu ? 

b. Bagaimana cara anda dalam menyelesaikan sebuah masalah?  

c. Bagaimana cara atau strategi anda dalam mengelola keuangan?  

d. Dengan adanya potensi yang di miliki seperti pengetahuan, pengalaman dan 

keterampilan, apakah anda yakin sudah menjadi penunjang anda dalam dunia 

kerja?  

e. Dalam tim atau kelompok bagaimana sikap anda agar tim tersebut dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan? 

f. Bagaimana komunikasi anda terhadap orang sekitar? 

g. Bagaimana anda memaksimalkan kelebihan dan meminimalkan kelemahan 

yang anda miliki saat ini? 

h. Bagaimana cara anda menggunakan peluang yang ada dan mengatasi berbagai 

macam kendala yang menghambat anda kedepannya?  
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