
 

LAMPIRAN 
PROFIL PROGRAM STUDI DAN JURUSAN KELOMPOK IPS  

 (SOSIAL ‐ BAHASA) 
 
 

No. Jurusan Yang Dipelajari Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Lapangan Kerja PTN 

1 

Psikologi 
• Industri 
• Sosial 
• Klinis 
• Pendidikan 
• Pengembangan 

Tingkah laku manusia. 

Tertarik menganalisis berbagai jenis 
tingkah laku manusia, mampu 
mengendalikan diri dan mampu 
memegang kode etik profesi. 

RSJ, Biro Konsultasi Psikologi, 
personalia, staf  ahli, 
pimpinan, BP7, dll. 

UGM, UI, UNPAD. 

2 Filsafat 

Gejala yang ada di dunia 
baik secara logika, 
metafisika, etika, dll, yang 
dituangkan dalam konsep 
yang mendasar. 

Mempunyai sifat ingin tahu yang 
kuat terhadap suatu permasalahan, 
suka mengadakan penelitian yang 
kemudian dipecahkannya masalah-
masalah yang ditemuinya itu. 

BP7, Lemhanas, Deppen, 
Depsos, Depdagri, Dewan 
Riset, Nas, LIPI. 

UGM, UI. 

3 Sejarah 
Indonesia 

Sejarah Indonesia, 
sejarah Asia, sejarah 
Eropa, metode sejarah, 
sosiologi dan komunikasi. 

Menghafal fakta yang ada, memberi 
inspirasi tentang data dan kritis. Dinas Pariwisata, LIPI, dll. 

UGM, USU, UNIV. 
ANDALAS, UI, UNPAD, 
UNS, UNUD, UNHAS, Univ. 
Sam Ratulangi. 

4 Arkeologi 
Indonesia 

Aspek kehidupan 
sosekbud manusia masa 
lampau berdasar fakta 
yang ada dari masa Pra-
Sejarah sampai sekarang. 

Harus ahli pada berbagai disiplin 
ilmu seperti : bahasa, sejarah, 
geomorfologi dan sosiologi. Memiliki 
fisik dan mental yang kuat dalam 
menghadapi kondisi alam. 

Pus. Lit Arkeologi, dinas 
pariwisata, pertambangan, dll. UI, UGM, UNUD. 

5 Antropologi 

Tentang fisik manusia 
baik itu manusia purba 
maupun manusia 
sekarang. Kebudayaan 
manusia di masa lampau, 
kebutuhan manusia. 

Harus mampu membuat kesimpulan 
dan perubahan yang ada dan 
sekaligus meneliti. 

Konsultan perusahaan, 
peneliti, dinas pariwisata, dll. 

UNCEN, UGM, UNHAS, UI, 
USU, UNPAD, Univ. Sam 
Ratulangi. 

6 Sastra Arab 

Penyusunan bahasa, 
khususnya bahasa Arab, 
kesusastraan tentang 
karya seni yang 
diwujudkan dalam bahasa 
manusia. 

Harus mampu menulis dan 
membaca huruf Arab. 

Dosen, peneliti, penulis, 
pennerjemah, Deplu, Depag, 
Museum, Pariwisata, dll. 

USU, UI, UNPAD, UGM, 
UNHAS. 



 

7 Sastra Perancis 

Kemampuan dalam 
bahasa Perancis, 
penekanan bahasa 
Perancis dan teori sastra 
Perancis. 

Minat dan ketekunan harus tinggi, 
punya perhatian khusus untuk 
belajar sastra Perancis, tidak ragu 
dan berpendengaran yang baik. 

Penterjemah, guru, Deplu, 
Dept. Pariwisata, Humas, 
Guide. 

UGM, UI, UNPAD, UNHAS. 

8 Sastra 
Indonesia 

Sastra Modern : karya 
sastra yang terbit dari 
tahun 1920 sampai 
sekarang, teori yang 
dipakai sastra barat, 
linguistik (ilmu bahasa), 
Filologitek sastra 
Indonesia yang belum 
terkaji lainnya : sosiologi, 
psikologi, filsafat, 
antropologi. 

 

Dirjen pendidikan, taman 
budaya, dewan kesenian, LIPI, 
balai penelitian bahasa, 
wartawan, penerbit, penulis, 
kritikus, dosen, dll. 

UGM, USU, UNPAD, 
UNDIP, UNUD, UNAIR, 
Univ. Sam Ratulangi. 

9 Sastra Inggris 
Linguistik dan 
kesusastraan Inggris serta 
bahasa. 

Harus terampil, hafal, menganalisis 
ilmu yang diajarkan. Minat baca 
yang tinggi, daya ingat yang kuat, 
tidak ragu dan pendengaran harus 
bagus. 

Deplu, penerjemah, 
pariwisata, pendidik biro travel, 
wartawan, dosen. 

UGM, USU, UI, UNAND, 
UNPAD, UNDIP, UNAIR, 
UNEJ, UNUD, UNHAS, 
Univ. Sam Ratulangi. 

10 Sastra Jerman 
Linguistik dan 
kesusastraan Jerman 
serta bahasa. 

Harus terampil, hafal, menganalisis 
ilmu yang diajarkan. Minat baca 
yang tinggi, daya ingat yang kuat, 
tidak ragu dan pendengaran harus 
bagus. 

Deplu, penerjemah, 
pariwisata, pendidik biro travel, 
wartawan, dosen. 

UI, UNPAD, UNSRAT. 

11 Sastra Jepang 
Linguistik dan 
kesusastraan Jepang 
serta bahasa. 

Harus terampil, hafal, menganalisis 
ilmu yang diajarkan. Minat baca 
yang tinggi, daya ingat yang kuat, 
tidak ragu dan pendengaran harus 
bagus. 

Deplu, penerjemah, 
pariwisata, pendidik biro travel, 
wartawan, dosen. 

UI, UGM, UNPAD. 

12 Sastra Rusia 
Linguistik dan 
kesusastraan Rusia serta 
bahasa. 

Harus terampil, hafal, menganalisis 
ilmu yang diajarkan. Minat baca 
yang tinggi, daya ingat yang kuat, 
tidak ragu dan pendengaran harus 
bagus. 

Deplu, penerjemah, 
pariwisata, pendidik biro travel, 
wartawan, dosen. 

UI, UNPAD. 

13 Sastra Belanda 
Linguistik dan 
kesusastraan Belanda 
serta bahasa. 

Harus terampil, hafal, menganalisis 
ilmu yang diajarkan. Minat baca 
yang tinggi, daya ingat yang kuat, 
tidak ragu dan pendengaran harus 
bagus. 

Deplu, penerjemah, 
pariwisata, pendidik biro travel, 
wartawan, dosen. 

UI. 



 

14 Sastra Cina 
Linguistik dan 
kesusastraan Cina serta 
bahasa. 

Harus terampil, hafal, menganalisis 
ilmu yang diajarkan. Minat baca 
yang tinggi, daya ingat yang kuat, 
tidak ragu dan pendengaran harus 
bagus. 

Deplu, penterjemah, 
pariwisata, pendidik biro travel, 
wartawan, dosen. 

UI 

15 Sosiologi 

Mempelajari tentang 
sosial (sosiologi). Gejala-
gejala kelainan yang ada 
dalam masyarakat serta 
cara 
penyembuhan/penanggul
angan. Gejala tersebut 
antara lain di bidang 
sosial, perubahan dalam 
masyarakat dan sumber 
daya manusia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depdagri, Depsos, BKKBN, 
Deptrans, Depnaker, lembaga 
peneliti 

UGM, Univ. Mulawarman, 
Univ. Sam Ratulangi. 

16 Administrasi 
Negara 

Teori Administrasi terdiri 
dari teori administrasi, 
sistem dan prosedur 
administrasi. Ilmu 
perbandingan 
administrasi. Pelaksanaan 
kebijaksanaan teori 
organisasi, teori 
manajemen. Hubungan 
manusia dalam organisasi 
admnistrasi perusahaan, 
penyusunan program 
anggaran dll. 
Pelaksanaan administrasi 
Negara, system informasi 
dalam administrasi dll. 

 Depdagri, pemda, Bappeda, 
BPS, Bank, dll. 

UNIBRAW, UNCEN 
UNHALO, UNHAS, UI, 
UNEJ, Univ. Lambung 
Mangkurat, UNMUL, Univ. 
Nusa Cendana, UNPAD, 
UNPATTI, UNRI, UNS, 
USU, UNTAD, Univ. Tanjung 
Pura. 

17 Sosiologi 

Sosiologi ekonomi, 
Sosiologi masyarakat 
desa, sosiologi 
kriminalitas. 

Suka mengamati masalah-masalah 
sosial dan memiliki hasratuntuk 
meneliti atau memahami fakta-fakta 
sosial. Menyukai statistika 
karenasosiologi dalam analisisnya 
menggunakan pendekatan 
kualitas/kuantitas. 

Ahli riset, LIPI, BPPT, LP3ES, 
LP3Y, Konsultan pemerintah, 
konsultan bank, pabrik, dll. 

UNLAM, UNHAS, UNMUL, 
UNAIR, UGM, UNPATTI, 
Univ. Nusa Cendana, UNRI, 
UNHALO, UI, UNPAD, Univ. 
Sam Ratulangi, UNAND, 
USU, Univ. Tanjung Pura. 



 

18 Hubungan 
Internasional 

− Teori dan politik 
internasional, 

− Organisasi dan 
administrasi 
internasional, 

− Hubungan 
internasional, 

− Sejarah diplomasi 
sebagai konflik 
internasional. 

Membiasakan diri mengikuti 
perkembangan internasional melalui 
media masa dalam dan luar negeri. 
Penguasaan bahasa asing terlebih 
lagi bahasa Inggris akan sangat 
membantu. 

Deplu, lembaga sosial, dosen, 
wartawan, perusahaan swasta 
internasional, dll. 

UNRI, UI, UNPAD, UGM, 
UNAIR, UNEJ, UNHAS. 

19 Ilmu Komunikasi 

Jurnalistik : 
Menitikberatkan pada 
aspek-aspek media dalam 
masyarakat, seperti : 
pers, radio, TV, film. 
Humas : 
Komunikasi antarlembaga 
perusahaan ataupun 
pemerintah seperti : public 
relation, advertensi, 
human relation, 
manajemen periklanan, 
dll. 
Penerangan : 
Meliputi retorika, 
propaganda, dasar-dasar 
penerangan, komunikasi 
sosial, dll. 

Mampu menganalisis masalah-
masalah social. 

Jurnalistik, pers, SK, majalah, 
TV, radio, dll. 
Hubungan masyarakat : 
Lembaga baik swasta maupun 
pemerintahdi bagian public 
relation. 
Penerangan : 
Bidang informasi dan 
komunikasi secara umum. 

UNS, UNDIP, UGM, 
UNHAS, UI, Univ. Sam 
Ratulangi, USU, UNAIR, 
UNPAD. 

20 Ilmu Sosial/ 
Pemerintah 

Kebijaksanaan umum 
(public policy) analisis 
proses, mulai dari 
mengidentifikasi, 
memonitor, sampai 
mengevaluasi, sehingga 
diperoleh analisis 
kekuatan politik dan 
dampak-dampaknya. 
Politik nasional : 
Menganalisis masalah 
politik tingkat 
lokal/pemerintah daerah 

Menyukai dan memiliki kepekaan 
terhadap masalah politik khususnya 
pemerintahan. Selalu mengikuti 
perkembangan dinamika masyarakat 
lewat media atau terjun langsung ke 
masyarakat. 

Lembaga-lembaga tingkat 
pusat hingga tingkat daerah, 
Orpol, Ormas, staf pengajar, 
peneliti, pengamat politik, 
media massa. 

UNLAM UNDIP, UGM, 
UNPAD, Univ. Lambung 
Mangkurat, UI, Univ. Sam 
Ratulangi, UNRI, UNAIR, 
UNHAS, UNSOED. 



 

21 Ekonomi 
Pembangunan 

Teori ekonomi terdiri dari : 
makro dan mikro ekonomi 
Indonesia membahas 
tentang pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia 
yang dihubungkan 
dengan perekonomian 
dunia. Ekonomi 
pembangunan mencakup 
Studi kelayakan dan 
evaluasi proyek. 

Mau mengamati masalah-masalah 
ekonomi nasional dan internasional 
serta kebijaksanaan dari pemerintah. 

Depkeu, Badan Pendapatan 
Daerah, Badan Pendapatan 
Daerah, peneliti, LIPI, LSM. 

UGM, UNS, UNAIR, 
UNAND, Univ. Bengkulu, 
UNIBRAW, UNDIP, 
UNHALO, UNHAS, UI, Univ. 
Jambi, UNEJ, UNSOED, 
UNLAM, Univ. Mataram, 
UNMUL, UNPAD, Univ. 
Palangkaraya, Univ. 
Pattimura, UNRI, UNSRI, 
USU, Univ. Sam Ratulangi, 
UNUD, UNSYIAH, Univ. 
Tanjung Pura, UNCEN, 
UNTAD. 

22 Ekonomi 
Manajemen 

Manajemen produksi : 
manajemen pemasaran, 
manajemen personalia, 
manajemen keuangan, 
manajemen 
umum/organisasi 
perusahaan. 

 
Semua perusahaan baik 
BUMN, BUMD, maupun 
BUMS. 

UGM, UNS, UNAIR, 
UNAND, UI, Univ. Bengkulu, 
UNDIP, UNEJ, UNHALO, 
UNHAS, UNUD, UNRI, Univ. 
Jambi, UNLAM, Univ. 
Lambung Mangkurat, 
UNPATTI, USU, Univ. 
Palangkaraya, USU, Univ. 
Sam Ratulangi, UNSYIAH, 
UNTAD, Univ. Tanjung Pura. 

23 
Ekonomi 
akuntansi 
Keuangan 

Pengolahan data 
akuntansi perusahaan. 
Untuk menyusun laporan 
keuangan. Pengolahan 
data akuntansi untuk 
melakukan perencanaan 
dan koordinasi untuk 
pengendalian 
perusahaan. Pemeriksaan 
terhadap kewajaran. 

Memiliki mental yang kuat, 
menyenangkan, jujur, bersikap 
konstruktif, mampu menganalisis, 
menguasai peraturan perpajakan 
dan memiliki pengetahuan tentang 
organisasi dan operasi perusahaan 
serta selalu menjaga kepercayaan 
orang/perusahaan terhadap 
profesinya. 

Depkeu, Dirjen pajak, BPK, 
BPKP, Konsultasi, Akt. Publik 
bank, dll. 

USU, UI, UNPAD, UGM, 
UNAIR, UNIBRAW, UNS, 
UNAND, UNDIP, UNHAS, 
UNSOED, UNRI, Univ. Sam 
Ratulangi, UNSYIAH 

24 Sastra Daerah 
Sastra Jawa 

Mempelajari karya-karya 
sastra daerah Jawa dan 
hubungannya dengan 
masyarakat 

Menguasai bahasa daerah yang 
dimaksud 

Ahli bahasa di Depdikbud, 
Dept. Pariwisata, editor, 
wartawan daerah, dosen. 

UI, UGM ,UNS. 

25 Sastra Jawa 
Kuno 

Mempelajari karya-karya 
sastra Jawa kuno dan 
hubungannya dengan 
masyarakat 

Menguasai bahasa daerah yang 
dimaksud 

Ahli bahasa di Depdikbud, 
Dept. Pariwisata, editor, 
wartawan daerah, dosen. 

UNUD. 



 

26 Sastra Melayu 

Mempelajari karya-karya 
sastra Melayu dan 
hubungannya dengan 
masyarakat 

Menguasai bahasa daerah yang 
dimaksud 

Ahli bahasa di Depdikbud, 
Dept. Pariwisata, editor, 
wartawan daerah, dosen. 

USU. 

27 Sastra Batak 

Mempelajari karya-karya 
sastra Batak dan 
hubungannya dengan 
masyarakat 

Menguasai bahasa daerah yang 
dimaksud 

Ahli bahasa di Depdikbud, 
Dept. Pariwisata, editor, 
wartawan daerah, dosen. 

USU. 

28 Sastra 
Minangkabau 

Mempelajari karya-karya 
sastra Minangkabau dan 
hubungannya dengan 
masyarakat 

Menguasai bahasa daerah yang 
dimaksud 

Ahli bahasa di Depdikbud, 
Dept. Pariwisata, editor, 
wartawan daerah, dosen. 

Univ. Andalas. 

29 Sastra Bali 

Mempelajari karya-karya 
sastra Bali dan 
hubungannya dengan 
masyarakat 

Menguasai bahasa daerah yang 
dimaksud 

Ahli bahasa di Depdikbud, 
Dept. Pariwisata, editor, 
wartawan daerah, dosen. 

UNUD. 

30 Sastra Bugis 

Mempelajari karya-karya 
sastra Bugis dan 
hubungannya dengan 
masyarakat 

Menguasai bahasa daerah yang 
dimaksud 

Ahli bahasa di Depdikbud, 
Dept. Pariwisata, editor, 
wartawan daerah, dosen. 

UNHAS. 

31 Sastra Sunda 

Mempelajari karya-karya 
sastra Sunda dan 
hubungannya dengan 
masyarakat 

Menguasai bahasa daerah yang 
dimaksud 

Ahli bahasa di Depdikbud, 
Dept. Pariwisata, editor, 
wartawan daerah, dosen. 

UNPAD. 

32 Ilmu Hukum 

Spesialisasi hukum : 
− Hukum perdata, 
− Hukum pidana, 
− Hukum Tata Negara, 
− Hukum Administrasi 

Negara, 
− Hukum Internasional. 

Pengetahuan tentang hukum aturan 
dan konsekuensinya antarmanusia, 
antarNegara, dll. Banyak membaca 
bidang hukum, politik, dan ilmu-ilmu 
sosial lainnya. 

Pemda, Depdagri, Dept. 
Kehakiman, LBH, dosen, dll. 

Hampir semua PTN kecuali 
IKIP. 

33 Kriminologi 

Hal-hal yang 
berhubungan dengan 
kejahatan dari gejala, latar 
belakang, dll. 

Kejelian dan kepekaan terhadap 
masalah sosial, lingkungan sosial, 
karakter manusia dan lain-lain. 

Kepolisian, kejaksaan, LIPI, 
wartawan, dosen, dll. UI. 

34 Ilmu 
Perpustakaan 

Secara umum : 
Pencarian dan 
penyimpanan informasi 
dalam bentuk buku. 

Ketekunan dan ketelitian sangat 
mendukung di samping kemampuan 
bidang bahasa, matrikulasi, dll. 
harus kuat. 

Perpustakaan pemerintah, 
sekolah, PT. maupun 
perusahaan jenis lainnya. 

UNPAD, UI. 

 


