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Objectives Memilih dan Menetapkan Profesi

Mampu menjelaskan KRITIKALnya menetapkan profesi sejak awal masa 
kuliah.

Bisa menjelaskan kerugiannya apabila menjalani masa kuliah 4 tahun
sampai lulus tanpa punya profesi yang telah ditetapkan.

Mampu menerangkan pentingnya membangun career plan 
sejak semester awal masa kuliah.

Bisa mendeskripsikan perbedaan profesi dan pekerjaan

Bisa menerangkan apa yang diharapkan para pemilik perusahaan
terhadap terhadap para fresh graduate yang akan mereka rekrut.

Mampu menjelaskan pentingnya self development 



Outline Memilih dan Menetapkan Profesi
• Keprihatinan pada pola pikir yang salah para 

mahasiswa dan fresh graduate

• Self development dan ciri-ciri leader 

• Perjuangan masa kuliah 4 tahun adalah masa 
penentu hidup anda selanjutnya.  Berikan prioritas.

• Memilih profesi

• Apa itu profesi?

• Kapan paling tepat memilih profesi?

• Mengenal diri sendiri

• Visualisasikan profesi

• Menetapkan profesi

• Sedini mungkin, paling lambat semester 2

• Pahami betul pekerjaan profesi pilihan anda

• Kenali skill dan pengalaman pendukung profesi
anda

• Pahami harapan para pemilik perusahaan dari
para fresh graduate

• Identifikasi dan incar perusahaan idola pemakai
profesi anda

• Tetapkan figur idola untuk profesi anda

• Career Plan

• Buat yang rinci dan terukur

• Masukkan plan training dan pengalaman
pendukung untuk profesi anda.

• Kejar dan capai semua training dan 
pengalaman pendukung

• Lulus kuliah tepat waktu

• Ingat, semua ini akan menjadi isi CV anda nanti.



Dua Faktor Sukses

Mampu

Mau
(Attitude)

(Knowledge and Skill)



LEADERSHIP

Ciri-Ciri Leader
1. Disiplin

2. Go beyond

3. Kreatif, inovatif

4. Tumbuh beradaptasi

5. Close the loop

“Leader itu mengembangkan diri”

Tahu: “Unsur MAMPU dan unsur MAU apa yang harus dibangun pada dirinya”



Skill yang dibutuhkan sekarang

CAN and DO

LEARN and ADAPT

Skills CAN and DO expire. Now organizations need people who can continually 
LEARN and ADAPT.



Concerns (Keprihatinan)

• Dengan ijazah sarjana melamar kerja sekenanya

• Ketika diwawancarai banyak yang tidak tahu mengapa kuliah memilih jurusan itu

• Banyak yang sampai lulus belum ada gambaran akan berprofesi apa

• Banyak yang lulus sarjana tidak punya keahlian yang bisa dibanggakan

• Ada yang mendapat kesempatan tugas akhir di perusahaan besar disia-siakan

• Masih banyak yang memakai CV sapu jagad

• Tapi ada yang baru lulus sudah pasang tarif



Untuk apa hidup di dunia ?

“Tidaklah Kami mengutusmu, melainkan
untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam” 
[21:107].

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling 
bermanfaat bagi manusia”



HIDUP

Mae West
Aug 17, 1893 – Nov 22, 1980

“ You only live once, but if you do it
right, once is enough.”

“Anda hanya hidup sekali, tetapi kalau
anda isi dengan benar, sekali cukup”.



HIDUP

Lillian Dickson
29 Jan 1901 – 14 Jan 1983

“Life is like a coin. You can spend it any way
you wish, but you only spend it once.”

Hidup itu seperti koin. Anda bisa
memakainya untuk membeli apa saja, tetapi
hanya sekali.



MASA KULIAH



Diterima di jurusan pilihan

• Syukuri

• Visualisasi lebih dalam profesi itu

• Identifikasi figur ideal profesi itu

• Perusahaan ideal untuk profesi itu



Diterima di jurusan lain

• Ada 2 pilihan

• Tidak diterima.  Mengikuti

UMPTN lagi tahun berikutnya.

• Diterima.  Komit beralih profesi



Memilih Jurusan

• Mata kuliah

• Jumlah peminat

• Perguruan
tinggi

• Kota

• Syarat

• Nilai minimum

• Biaya



Memilih Jurusan

61% 
menyesal



Memilih Jurusan



Memilih Jurusan

1. Tahu minat dan hobi

2. Kenali potensi diri

3. Peluang karier

4. Sesuaikan jurusan dengan keunggulan PT

5. Sesuaikan dengan kekuatan finansial

6. Personality Test

7. Minta pendapat dari orang-orang terdekat



Contoh informasi Memilih Jurusan

Psikologi

• Jurusan Psikologi mempelajari tentang mental, pikiran, dan perilaku
manusia. Jurusan ini juga meneliti alur pemikiran dan alasan di balik
perilaku dan tindakan kita, mulai dari pemikiran persepsi, pengakuan
kognitif, dan hubungan interpersonal. 

• Cocok untuk kamu yang suka pelajaran: Sosiologi. 

• Prospek kerja: Psikolog Konseling, psikolog klinis, psikolog organisasi
industri , terapis Pernikahan/Keluarga/Anak serta HRD.



Contoh informasi Memilih Jurusan

Hubungan Internasional

• Hubungan Internasional dianggap merupakan salah satu jurusan
bergengsi. Para mahasiswanya mempelajari segala sesuatu
berhubungan dengan aktivitas interaksi lintas batas antar negara, 
seperti seni diplomasi, politik luar negeri, perdagangan luar negeri, 
ekonomi internasional, hukum internasional, dan globalisasi. 

• Cocok untuk kamu yang suka pelajaran: PPKN, Bahasa Inggris atau
bahasa asing lain. 

• Prospek kerja: Konsultan Politik, diplomat, wartawan internasional, 
konsultan Imigrasi



Contoh informasi Memilih Jurusan
Fashion Bisnis

• Fashion Bisnis. Buat kamu yang suka fashion dan bercita-
cita punya bisnis di bidang itu, jurusan ini adalah jurusan
yang tepat buat kamu. Program studi Fashion bisnis
mempelajari bagaimana mengatur bisnis dalam dunia
fashion dan perilaku konsumen pada tren fashion saat ini.

• Cocok untuk kamu yang suka pelajaran: Ekonomi, Seni
Budaya.

• Prospek kerja: Visual merchandiser, wirausaha fashion,
fashion stylist.

https://edukasi.kompas.com/read/2019/11/27/08400271/25-pilihan-jurusan-kuliah-
terbaik-bagi-anak-ips-lengkap-dengan-prospek-kerja?page=all.

https://edukasi.kompas.com/read/2019/11/27/08400271/25-pilihan-jurusan-kuliah-terbaik-bagi-anak-ips-lengkap-dengan-prospek-kerja?page=all


PROFESI



Apa itu profesi?

“A paid occupation, especially one 
that involves prolonged training and a 
formal qualification”.

“Pekerjaan yang dibayar, terutama
yang melibatkan pelatihan yang
panjang dan kualifikasi formal”.



Profesi dan Pekerjaan

• Profesi: pilihan sendiri atau
sudah dipilih

• Pekerjaan: bukan pilihan
sendiri atau belum dipilih



PROFESI

Conventional

1. Dokter

2. Guru

3. Lawyer

4. Akuntan

5. Insinyur Sipil

6. dst

Unconventional

• Youtuber

• Cartoonist

• Acessory Designer

• Fitness Trainer

• Stand up comedian

• dst



Kapan waktu yang tepat mulai memilih profesi

• Makin dini makin baik

• Sebaiknya memilih profesi

sebelum kelas 12 SMA/SMK

• Kenali diri sendiri

• Pilih 3-5 pilihan profesi



Kapan harus Menetapkan Profesi

• Menetapkan profesi paling lambat
Semester 2

• Tinggal tersisa 3 tahun untuk mengisi
dengan Skill dan Pengalaman
Pendukung

• Waktu emas yang menentukan
kualitas sisa hidup anda

• Berikan prioritas 20 pada teori
Pareto 80:20.



PROFESI

• Pahami betul pekerjaan profesi itu

• Incar perusahaan terbaik untuk profesi anda
• Multinasional, nasional
• 10 besar, 25 besar, 50 besar

• Tetapkan figur idola untuk profesi anda

• Kenali kehidupan, komunitas, lokasi kerja, dan 
visualisasikan profesi itu

• Ikuti perkembangan perusahaan dan figur profesi 
itu

• Visualisasikan lebih lanjut



ketika ia dilahirkan

mengapa ia dilahirkan.

Dua hari paling penting dalam
hidup manusia adalah hari
ketika ia dilahirkan dan hari
ketika ia menemukan
mengapa ia dilahirkan.

Mark Twain



Gunakan hukum Pareto 20:80

20 80:



VISUALISASI 
PROFESI



Visualisasi Profesi

• Identifikasi Perusahaan idola 

untuk profesi anda

• Kenali lokasi kerja

• Lingkungan kerja

• Roster kerja

• Komunitas profesi itu



Visualisasi Profesi

MIGAS



Visualisasi Profesi

PANAS BUMI



Visualisasi Profesi

PERKANTORAN



Visualisasi Profesi

PERTAMBANGAN



Fasilitas di Site



Kegiatan Meeting



Suasana Kerja



RISIKO



Harapan Pemilik
Perusahaan pada 
Fresh Graduate?



10 Skill dasar yang dicari dari fresh graduate

Tuntutan Pengusaha

1. Leadership

2. Inisiatif, kreatif, inovatif

3. Manajemen Waktu

4. Continually learning

5. Fleksibel, mudah beradaptasi

6. Problem solving

7. Communication

8. Ability to plan and organize

9. Teamwork

10. Business manner



Jenjang Jabatan di Organisasi Industri

PEKERJA
(Clerk, Operator, Mekanik, Juru listrik, Helper, 
Welder)

SUPERVISOR
(Pengawas, Foreman, Engineer, Supervisor)

MIDDLE MANAGEMENT
(Superintendent, Kepala Seksi, Coordinator)

TOP MANAGEMENT
(Manager, Kepala Departemen, General 
Manager)

Level
Non Staf/Pekerja

Level
Staf/Manajemen

Entry Level



CAREER PLAN



Masa Emas Masa Kuliah

• Hidup hanya sekali, tetapkan prioritas memakai konsep Pareto 20:80

• Porsi 20 ada di masa kuliah, hanya 3-4 tahun, dampaknya seumur hidup

• Jangan sampai masih belum punya gambaran akan jadi apa, akan berprofesi

apa, ketika lulus sarjana nanti.

• Jangan sampai ketika lulus, baru tahu kalau belum punya skill pendukung, atau

sudah punya, tapi salah atau tidak sesuai

• Tetapkan PROFESI anda sekarang, dan ketahui skill dan pengalaman

pendukungnya apa yang dibutuhkan.



Q & A



“The best way to predict your future is to 

create it.”

“Cara terbaik untuk meramal masa depan

anda adalah menciptakannya”
Abraham Lincoln

Career Plan



Career Plan

Skill Utama + Skill Pendukung

Masa SMA/SMK Masa Kuliah Masa kerja



Career Plan

Skill Utama + Skill Pendukung

• Kenali bidang-bidang profesi
• Pilih bidang profesi
• Identifikasi dan pilih perguruan tinggi (PT) jurusan itu
• Kunjungi Perguruan Tinggi itu
• Usahakan sebelum kelas 3 SMA/SMK



Career Plan

Skill Utama + Skill Pendukung

• Bersyukur kalau diterima di jurusan sesuai pilihan profesi
• Siap beralih profesi kalau diterima di jurusan lain
• Di sini perlu keputusan besar



Career Plan

Skill Utama + Skill Pendukung

• Keputusan profesi di sini
• Dari sini baru tahu akan menjadi apa, seperti apa, butuh apa.
• Kenali betul bidang pekerjaan profesi itu
• Tetapkan skill dan pengalaman pendukung untuk profesi itu
• Masukkan ke dalam plan yang akurat dan terukur



Career Plan

Skill Utama + Skill Pendukung

• Targetkan kuliah selesai on time
• Ikuti dengan ketat jadwal training atau kegiatan untuk

mendapat skill dan pengalaman yang telah anda tetapkan.



Career Plan

Skill Utama + Skill Pendukung

• Ikuti pelatihan atau pelajari skill untuk mencari kerja: 
• Bangun mindset benar tentang bekerja
• Cara membuat strong CV, aplikasi kerja
• Teknik wawancara
• Sukses masa percobaan



Curriculum Vitae (CV)

Rencanakan CV Mengisi CV Jual CV



Career Plan

Skill Utama + Skill Pendukung

• Sukses interview kerja
• Sukses adaptasi masa percobaan
• Buat plan karier sesungguhnya



Training dan Pengalaman Pendukung Profesi itu penting

• Training

• Pengalaman

• Persyaratan khusus di 

perusahaan itu



Training

• Memenuhi tuntutan legal

• Kalau di tambang adalah pelatihan untuk

ujian POP

• Tuntutan pekerjaan supervisi

• Dasar-dasar supervisi

• Bahasa bisnis perusahaan

• Bahasa Inggris atau Bahasa Mandarin

• Aplikasi pendamping keahlian utama

• Aplikasi MyYob untuk bagian Keuangan



Pengalaman

• Tugas akhir atau magang

• Pengalaman berorganisasi di 

posisi tertentu

• Pengalaman kegiatan lapangan, 

terjun di masyarakat



Pengalaman

Skill Utama + Skill Pendukung

Masa SMA/SMK Masa Kuliah Masa kerja

Perangkat
Pencari Kerja

Persyaratan
Legal

Bahasa Inggris

Basic Supervisi

Organisasi



Rangkuman

• Memilih profesi itu sangat penting, dan sedini mungkin.

• Menetapkan profesi itu mutlak WAJIB, agar anda bisa
mempersiapkannya dengan baik.

• Hidup hanya sekali, masa kuliah adalah masa EMAS nya.

• Masa kuliah masuk prioritas “20” dalam hukum Pareto 20:80.

• Pahami betul profesi pilihan anda, incar perusahaan idaman,
pilih figur ideal profesi itu.

• Buat Career Plan secara cermat ketat selama 3-4 tahun kuliah,
untuk mencapai Skill UTAMA dan Skill PENDUKUNG

• Ingat yang anda lakukan di bangku kuliah adalah MENGISI CV.
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