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 Poin Pembahasan Pertama : 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gimana cara nyari kerjaan setelah lulus kuliah? 

Ketika membicarakan kerjaan pasti banyak banget pilihannya, kalau istilahnya 

Nadiem “mix & match” yaitu tentang bagaimana kita bisa mengaitkan antara yang kita 

bisa dengan peluang kerja yang ada. Jadi pertanyaan yang pertama kali harus ditanyakan 

ke diri kita adalah kita bisa apa aja ? 

 

Ambil satu contoh, misalkan dari aspek pedagogik. Kan kita belajar banyak tuh ya 

selama 4 tahun? Coba deh pikir-pikir lagi aspek pedagogik kan sebenernya nggak cuma 

cara ngajar aja, tapi di dalamnya banyak banget yang bisa kita eksplorasi. 



 

 

  Kenapa penting untuk bisa eksplorasi apa aja yang kita bisa? Tujuannya untuk mix 

& match tadi, supaya kita tahu kita bisa apply di kerjaan apa aja. Contohnya kita belajar 

tentang asesmen pas kuliah dan suka ngelakuinnya. Satu cabang dari aspek pedagogik ini 

aja bisa ngebuka banyak peluang kerja. Contohnya kita bisa jadi asesmen kurikulum online 

(Cambridge, IB) atau jadi freelance enumerator survey di lembaga riset.        

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Apa aja peluang kerja yang ada? 

  Berikut merupakan peluang-peluang kerja yang bisa kita eksplore dan kita coba. 

Tentunya masih sangat banyak lagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gimana caranya dapet kerjaan? 

Selain tahu apa aja yang kita bisa, kita juga mesti tahu apa yang pasar cari dari 

ribuan lulusan2 sarjana di luar sana. Berikut merupakan Trending Skills dari WEF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makin kesini kemampuan kita berpikir (analyse, innovate, problem-solvingi)tu makin 

dicari daripada kemampuan ngejalanin manual/SOP (memory, management). 

Pertanyaannya, apakah kita sudah punya ini? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mau nggak mau harus punya. Kalau belum punya gimana? Ya kitanya yang harus 

aktif nyari, jangan cuma berdoa minta dikasih kerjaan tapi seharian cuma scroll Instagram 

atau ngeliatin Tokped/Shopee. 

 

  Coba liat lagi deh Trending Skills di 2022 diatas. Di kuliah kan kita seringnya dapet 

ready-made knowledge ya, bukan diajarin mikir gimana cara dapet pengetahuannya itu 

sendiri. Nah karena ada ‘kecenderungan’ ini kadang kemampuan seperti analytical thinking, 

originality, problem-solving, reasoning gitu kurang eksplisit.  

 

  Mumpung lagi di rumah aja, ikutan online course tentang kemampuan-kemampuan 

yang nggak didapat pas kuliah tapi dicari di pasar kerjaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Poin Pembahasan Kedua 

Bagaimana sih caranya diterima di 2022? 

1. Belajar 

 

   

Nanti coba deh lihat satu-satu, banyak banget pembelajaran yg bagus, berkualitas dan gratis 

2. Membuka diri ke Pasar Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ini contoh website yang bisa jadi pintu kita buat tahu ada kerjaan apa aja di luar sana. Kita 

tinggal atur di setting webnya kemampuan kita apa, pengennya kerja apa dan di mana, 

terus subscribe nanti setiap hari kita bakal dapet notification peluang kerja yang ada. 

 

 



 

3. Attitude 

 

 Yg pertama kali dilihat sama recruiter pasti bukan IP kita berapa tapi attitude kita. 

Attitude harus dijaga sejak pertama kali mau masuk ke dunia kerja. Nulis CV yang benar, 2 

halaman aja ya maksimal. Kalau 10 halaman itu nanti jadinya biografi bukan CV. Nulis 

email application juga yg bener dan lengkap, jangan cuma asal attach CV sm sama surat 

lamaran aja.Ini beneran terjadi ya, dan banyak pelakunya. 

      Oiya disclaimer dikit, semua poin td akan jauh lebih mudah kalau bisa Bahasa Inggris 

ya. Kenapa penting? Kalau kita bisa Bahasa Inggris, peluang kerja yang bisa kita apply 

pun otomatis jadi jauh lebih banyak daripada cuma bisa Bahasa Indonesia. 

 Sesi Tanya Jawab 

 

Pertanyaan 1: 

Disampaikan oleh Wiwied Ishartuti dari Matematika B 19 

“Ketika seorang lulusan Sarjana Jurusan Matematika tidak terjun langsung untuk bekerja 

dan memilih untuk melanjutkan studi, dan studi yg diambil kurang linear dengan 

matematika itu sendiri, bagaimana? Ataukah matematika bisa cocok dengan semua study 

?” 

 

Jawaban : 

“Kalau pas nyari kerjaan sih linear/nggak antara S1 & S2 nggak masalah ya, tapi mungkin 

ditanya kenapa tidak linear, asal jawabannya logis mah gapapa. Tapi kadang kan malah 

ada jurusan-jurusan tertentu di S2 yg mewajibkan S1 nya harus linear ya. Kalau buat cari 

kerja sih nggak masalah, cuma siap-siap aja ditanya kenapanya.” 

 

 



 

 

Pertanyaan 2 : 

Disampaikan oleh Siti Uminasiah dari Matematika E 

“Pertanyaan saya bagaimana mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah dengan 

kondisi di lapangan? Setelah membaca materi dari Mbak Cici , saya sambil menganalisis, 

potensi, keinginan , tapi muncul satu yang masih belum dapat yaitu kemampuan di bidang 

matematikanya merasa sangat tidak mumpuni untuk dipraktekka.” 

 

Jawaban : 

“Sebenernya pertanyaan apa guna ilmu matematika itu kayaknya dari aljabar di SMP pun 

selalu kita pertanyakan ya faedahnya apa di dunia ini. Ini agak sok tahu sih sesungguhnya, 

bisa jd pertanyaan2 itu muncul dari anak SMP sampe kuliah karena kita kebiasa dapet 

langsung “ready-made” knowledge, jadi kita nggak tahu sebenarnya proses dapetnya 

gimana. Misalkan ya, aljabar kan itu sebenernya esensinya ada di hubungan antar variabel, 

nemuin pola terus jadi formulanya. Tapi seringnya kan kita langsung dapet ke formulanya, 

skip di nyari hubungan sama nemuin polanya. Padahal nyari hubungan antara apa yg kita 

tahu/pelajari sebelumnya, dengan apa yg terjadi di lingkungan kita itu applicable baget 

buat di dunia kerja. Jadi coba deh liat lagi proses-proses yang terjadi di belakang konsep-

konsep matematika yang dipelajarin selama ini, cari underlying principles nya apa. 

Selamat mencari !” 

 

Pertanyaan 3 : 

Disampaikan oleh M Abdullah dari Matematika B 2019 

“Apabila kita sudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita buat, namun 

pendapatan dari segi baik itu materi ataupun ilmu, kita merasa stag hanya disitu situ aja, 

nah setelah itu kita menemukan pekerjaan ini seperti kaya lebih cocok dan disitu bisa 

mengembangkan ilmu dan  skill kita, namun ada beberapa yangg dibutuhkan dalam 

pekerjaan tersebut, namun kita tidak memilikinya, apakah kita harus belajar dulu, nyambi 

kerjaan lama, atau semisal keterima masuk ke pekerjaan baru lalu nyambi belajar hal hal 

yang dibutuhkan dalam pekerjaan baru tersebut ya Mbak ?” 

 

Jawaban : 

“Belajar kan bisa dari mana aja salah satunya yang paling terkenal di pendidikan 

matematika kan “learning by doing” tuh. Perlu juga kita tahu ya, kita tuh nggak harus 

punya semua kemampuan yang dituntut suatu kerjaan kok. Jadi jangan takut apply karena 

ada 2 dari 7 kemampuan yang diminta yg kita nggak bisa misalnya. Coba aja, kemampuan 

bisa dipelajarin sambil jalan asal mau banyak tanya, ngeliatin orang lain kerjanya gimana 

& belajar. Ini dari pengalamanku aja ya, dulu aku jg cm ngajar aja tapi sekarang bisa design 

sama ngelakuin program pengembangan pendidikam semuanya belajar sambil jalan.” 



 

 

 

 Pertanyaan Tambahan : 

 

Pertanyaan : 

Disampaikan oleh Leli Anggita Putri dari PMA19 

“1. Selain kemampuan yang kita bisa, tentu banyak aspek yang menjadi pertimbangan saat 

 kita memilih pekerjaan dan dipilih menjadi seorang pekerja. Salah satunya peluang. 

2. Bagaimana pendapat Mbak Cici mengenai peluang bekerja yang sering kali menjadi 

hambatan beberapa orang dalam mencari pekerjaan? Terimakasih.” 

 

Jawaban : 

“Peluang selalu bisa dicari dengan selalu terbuka ke pasar dunia kerja, caranya: 

1. Subscribe ke platform2 lowongan kerja (JobStreet, LinkedIn, NGOVacancy) 

2. Networking, banyak2in kenal sama orang dan tanya ttg kemungkinan lowongan kerjaan 

yang mereka tahu.” 

 

Pertanyaan : 

Disampaikan oleh Ratih Kusuma Millennium dari Matematika E 2016 

“Assalamu'alaikum Wr.Wb temen-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang 

diberikan untuk bertanya dan terima kasih juga kepada Mbak Cici yang telah 

menyampaikan materi yang sangat menarik ini. Ada 2 pertanyaan Mbak Cici : 

1. Untuk top 10 job tersebut, apakah itu top nasional atau internasional ya Mbak? Dan jika 

itu internasional, data terupdate untuk nasional apakah ada laman yg resmi untuk kita bisa 

mengetahuinya? 

 

2. Berbicara mengeni CV, Ini mungkin ada keberagam dilema Mbak setelah lulus itu mau 

kerja dulu atau kuliah lagi, nah kalau pandangan Mbak Cici bagaimana ya Mbak mengenai 

ini? 

Karna ada beberapa stigma jg kalau misal kuliah lagi itu perusahaan agak selektif (re: 

mengenai outcomingnya). Nah apakah benar ya mba demikian?Terima kasih” 

 

Jawaban : 

“1. Ini top 10 yg mana ya, yg skills 2020 kah? Kalau iya, follow aja akun World Economic 

Forum. Itu levelnya internasional tp Indonesia sendiri kan bagian dari internasional juga, 

jadi ya kita harus siap-siap juga untuk bisa bersaing di internasional, kalau nggak akan 

banyak kerjaan di negara kita yang mau nggak mau harus memperkerjakan orang LN 

karena di sini belum ada yang mampu, kan sayang. Makin kesini yg dibutuhkan itu bukan 

cuma jadi doer tp harus bisa jadi conceptor. 



 

2. Tergantung prioritas masing2. Makanya perlu tahu tujuan hidupnya mau kemana, nanti 

dari situ kira-kira mana yang paling mendukung, kuliah atau kerja ? Sesederhana itu. Dua 

tahun aku ikutan jd recruiter nggak pernah mempermasalahkan apakah candidate habis 

lulus kuliah/kerja.” 

 

Pertanyaan : 

Disampaikan oleh Bagaskara Priyambodo dari PMA 2019 

“Terimakasih atas waktunya, materi yang diberikan sangat menarik serta bisa menambah 

wawasan dan mengubah pola pikir saya. Pertanyaan dari saya yaitu bagaimana cara kita 

menemukan, meyakinkan diri kita, atau bahkan tahu apabila potensi itu adalah kelebihan 

kita dibanding orang lain? selama ini saya masih merasa belum memiliki sesuatu yang 

bisa/harus dimaksimalkan. To be honsest, yang membuat saya kadang minder itu karena 

beranggapan bahwa potensi yang saya miliki pasti ada yang melebihi dari apa yang saya 

punya.” 

 

Jawaban :  

“Kenapa kita harus punya potensi yang lebih daripada orang lain? Kalau di awal kita 

mikirnya harus lebih yang ada malah minder atau stress sendiri. Sebisa mungkin fokus aja 

sama diri sendiri dulu, cari tahu selama ini yang kita bisa itu apa. Ini kalau nggak bisa 

dijawab sendiri, tanya aja sama orang-orang di sekeliling kita. Coba deh baca buku Growth 

Mindset dari Carol Dweck atau Grit dari Angela Duckworth, disitu nanti banyak banget 

cerita-cerita kalau yang paling penting itu bukan potensi awal, tapi usaha kita buat 

berkembang atau berhasil.” 

 

Pertanyaan : 

Disampaikan oleh Syaifullah Yusuf dari Statistika2018 

“Di Trending 2022 terkait innovation. Banyak sekali orang memikirkan berbagai inovasi 

bahkan juga didukung dengan fokus ke solusi permasalahan. Akan tetapi nyatanya banyak 

juga orang yang tidak dapat mengimplementasikannya secara sendiri atau dapat dibilang 

harus berkolaborasi. Lantas dimanakah kita harus mencari orang-orang yang dapat kita 

ajak berkolaborasi? atau adakah platform mengenai itu ? Lantas apabila tidak ada mau 

dibawa kemana ide-ide besar kita ?” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jawaban : 

 
 

 

“Walaupun ini aku kurang jelas juga inovasi seperti apa yang dimaksud, tapi apapun 

inovasinya gunain aja social media sebagai jalan masuk untuk kenalan sama orang-orang 

di luar sana & ngerjain project bareng2. Untuk langkah awal outline aja dulu idenya apa, 

share ke orang-orang/institusi yang berhubungan sama ide tadi, ajak untuk diskusi bareng 

kira-kira kerja sama apa yang bisa dilakuin. Kalau idenya ternyata nggak ada yang 

nanggepin, ya gak papa itung-itung networking sama at least kita udah usaha. Mulai suatu 

inovasi kan bisa aja dari yang kecil dulu dari yang ada di lingkungan yang bisa kita kontrol 

& pengaruhi.” 

 

Pembicara II (Basic Matematika) 

Kak Wahyu Riyanjono –  IT Analyst at PT. BANK BPD BIY 

 Judul : “Lulusan S1 Matematika Sebagai IT Profesionals” 

 



 
 

 Pembahasan :  

Bisa tidak sih anak matematika menjadi IT Profesional ? Bisa banget. 

 

1. Pentingnya Penguasaan IT Bagi Lulusan S1 Matematika 

 

Sebelum itu, kita review dulu penting gak sih anak matematika tau IT ? Jawabannya, 

penting sekali lulusan matematika mengetahui IT. Jangankan matematika, anak biologi 

pun penting mengetahui IT. Bahkan bisa dibilang semua anak matematika harus bisa 

coding, terserah apapun bahasa pemrograman yang digunakan. Coding dapat melatih 

seseorang untuk berpikir sitematis, solutif, dan kreatif. Jadi, satu poin penting disini bahwa 

penguasaan IT itu penting meskipun nantinya kita tidak sebagai IT Profesional. 

2. Keunggulan Lulusan S1 Matematika Untuk Menjadi Seorang IT Profesianals 



 

Anak matematika itu terbiasa menyelesaikan permasalahan secara sistematis. Sebagai 

contoh, permasalahan persamaan kuadrat saja dicari solusinya, akar dua saja harus 

dibuktikan bahwa bilangan tersebut irasional. Dua hal tersebut merupakan proses berpikir 

secara sistematis. Meskipun sebagian dari kita pernah berpikir “Kok kurang kerjaan 

banget.” Tapi itulah yang membedakan lulusan matematika dengan lulusan prodi IT 

lainnya. Itu semua nanti ada gunanya.  

Jadi, sedikit sharing pengalaman, katakan ada suatu aplikasi yang sering down kemudian 

akan dicari penyebabnya. Jika lulusan-lulusan lain mungkin hanya akan menduga-duga 

dan dugaannya bisa saja salah. Sedangkan anak matematika akan benar-benar mencari 

bukti dan ada kesimpulan yang dapat memastikan bahwa itu bukan hanya dugaan tapi itu 

benar.  

3. Kelemahan Lulusan S1 Matematika Untuk Menjadi Seorang IT Profesianals 

 

Di matematika, ada banyak mata kuliah yang sangat mendukung, salah satunya adalah 

kriptografi asimetrik. Kriptografi asimetrik adalah algoritma yang menggunakan kunci yang 

berbeda untuk proses enkripsi dan deskripsi. Itu sangat penting digunakan dalam dunia IT. 



Sebagai anak matematika, sementara hanya bisa coding, hanya bisa memakai dan paham teori 

antrian. Tetapi ada dua kelemahan lulusan matematika untuk menjadi IT Profesional, yaitu :  

1. Kurang update 

2. Kurang praktik 

Berarti solusinya adalah harus perbanyak update  dan praktiknya. 

4. Lulusan Matematika di Dunia Kerja Bidang IT 

 

Mulai masuk dunia kerja, kita sharing pengalaman saja. Dulu 13 tahun lalu, saya melamar 

pekerjaan ingin menjadi programmer. Tes seleksi masuknya yaitu : 

1. Psikotes 

2. Tes potensi akademik 

3. Kesehatan 

4. Wawancara 

5. Praktik IT 

Yang menarik adalah nomor 2, karena banyak soal-soal matematika. Bahkan setau saya tes 

masuk Google juga menggunakan tes matematika. 

 

 

 

 

 

 



5. Posisi yang Pas Untuk Lulusan Matematika di Bidang IT 

 

Nah yang cocok jadi apa? 

Jadi IT profesionals itu banyak, misalnya : 

1. System Analyst yang bertugas mendesain supaya sistem efektif dan efisien. 

2. Programmer yang bertugas untuk melakukan coding 

Masalahnya adalah jarang anak lulus S1 langsung jadi system analyst. Tidak akan dipercaya 

jika bisa coding. Bill Gates, Steve Job itu ya awalnya bisa coding juga. Kalau sudah sukses 

tinggal perintah. Membuat sistem dan arsitekturnya seperti apapun. 

6. Masukkan  

 

Masukkan dari saya, beberapa mata kuliah, sempatkan membuat aplikasi yang berkaitan 

dengan mata kuliah tersebut. 

Sebuah cerita, tapi jangan dicontoh ya. Dulu ada kakak senior sedang skripsi. Minta tolong 

dibuatkan aplikasinya, algoritmanya gini gini (djikstra). Nah berarti saat itu dia jadi system 



analystnya dan saya programmernya. Nah lumayan lah uang SPP 1 semester dibayain plus 

saya dapat materi untuk skripsi. Kalo dia djikstra, saya algoritma yang lain. Kalo dia 

aplikasinya text base, saya grafis. Tidak ada ruginya belajar. Kemudian gunakan software 

populer. Ini antara penting dan tidak penting. Kemarin saya diskusi dengan salah satu Bu 

dosen yang juga senior saya 1 tahun. Kalau beliau berpendapat bahasa pemrograman apa saja 

bisa, yang penting kan teori. Saya antara setuju dan tidak. Seandainya anda menggunakan 

software yang populer, saat lulus mahasiswa tidak akan kesulitan beradaptasi. Misalnya, di 

kuliah pakainya Pascal, sementara dunia kerja kebanyakan JAVA. Teorinya sama, tapi dari 

Pascal pindah ke JAVA butuh waktu paling tidak 1 tahun. 

7. Materi yang Perlu Dipelajari (Baik si dalam Kuliah, Maupun di luar Kuliah) 

 

 
 

Berikut daftar yang populer, meskipun di dunia kerja ada kejutan. Saya masuk 2017. 

Beberapa tahun sata programming ATM horotoyoh. Tidak ada di kuliah. Bahkan teman 

lulusan jurusan IT juga tidak dapat kuliahnya. Akhirnya “learning by doing”. 

 

 Sesi tanya jawab : 

Pertanyaan 1 : 

Disampaikan oleh Syaifullah Yusuf dari Statistika 2018 

“Berarti yang mendasari seorang system analyst apakah harus berkemampuan koding yang 

tinggi? Saya mempunyai banyak sekali gagasan mengenai aplikasi mas kalo boleh jujur, 

tapi bingung buat merealisasikannya?hehe saran aja sih mas buat saya, soalnya di 

perkuliahan juga terkesan terbatas harus melakukan perkuliahan dan ngga semata mata 

buat ngoding.” 

 

Jawaban : 

“Kemampuan dasar system analyst bukan coding tapi analisa. Tapi biasanya orang yang 

analisanya tinggi (pernah) bisa coding. Meski ga harus sih. Tapi beneran nih, kalau anda 

codingnya sering salah, jangan-jangan analisanya kurang. Teruslah berlatih.” 



 

Pertanyaan 2 : 

Disampaikan oleh Adelia Damayanti dari Matematika B 2018 

“Selamat malam. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan cukup 

ilmu dan penjelasannya. Saya izin bertanya, utk menjadi seorang IT profesional pastinya 

harus memiliki skill olah data dan aplikasi menggunakan pemrograman tertentu. 

Sementara di Jurusan Pendidikan Matematika menurut saya untuk belajar pemrograman 

seperti itu masih terbatas (kurang praktek). Lalu bagaimana cara kita mengasah skill utk 

dapat menguasai pemrograman tersebut ? Setidaknya mencoba mengolah data dengan baik 

dan benar menggunakan pemrograman tersebut lebih dalam lagi ( trial and error ) 

sehingga dapat dikatakan berpengalaman. Terima kasih.” 

 

Jawaban : 

“Justru menurut saya temen PMAT punya banyak masalah yang bisa di-softwarekan. Anda 

belajar dulu dasarnya terus anda lihat nih. Hmm..gini aja, teman-teman seangkatan saya 

banyak yang bikin software pembelajaran lho. Temen-temen yang PMAT, itu salah satu 

contoh. Anda juga bisa latihan misal masukkan data ke database' terus pake ilmu untuk 

olah data dan keluar output yang anda inginkan. Intinya itu anda harus nemuin masalah 

yang ingin anda cari solusi dengan software tersebut. Apa aja pasti ada. Oiya satu lagi, 

temukan teman-teman yang berhasrat juga. Saya dulu punya temen buat belajar bareng 

namanya Angga Kristiyajati. Sekarang di PPPG matematika. Kita selalu diskusi bikin 

program yang aneh-aneh.” 

 

Pertanyaan 3 : 

Disampaikan oleh Ratih Kusuma Millennium dari Matematika E 2016 

“Assalamu'alaikum Wr.Wb temen2 semua. Terima kasih atas kesempatan yg diberikan 

untuk bertanya dan terima kasih jg kepada Mas Wahyu yg telah menyampaikan materi yg 

sangat menarik ini.. 

Ada 3 pertanyaan Mas, yaitu : 

1. Mengenai IT Professional sepertinya banyak macamnya ya mas, kemudian apakah data 

science termasuk kedalamnya jg mas?  

2. Untuk mengenai bahasa dalam pemrograman, mostly yg digunakan itu java dan C++ 

(seperti yang mas sebutkan). Nah itu alasannya kenapa ya mas? Apakah memang 

bahasa pemograman lain memiliki kekurangan lebih mas? 

3. Apakah semua software pemrograman itu ada librarynya atau documentation nya mas? 

Terima kasih.” 

 

 

 

 



Jawaban : 

“Penjelasannya begini, 

1. Bisa ya, bisa tidak. sebenarnya saya kurang kompeten untuk mengklasifikasikannya. 

Kalo saya pribadi, misal saya sebagai syst. Analyst dapat projek tentang data science 

dan misalnya saya gk paham, ya saya cari orang yang paham 

2. Sebenarnya bukan kekurangan, tapi masalahnya gini lho, saya punya perusahaan,punya 

karyawan 50. Kan saya harus punya standar. Kalo semuanya suka-suka pake bahasa 

pemrograman yang dia sukai wah pusing nanti leadernya. Sebagai info, perusahaan 

saya pakainya powerbuilder. Bahasa pemrograman yang sangat tidak populer tapi 

waktu saya masuk ditesnya pake C++, Delphi yang populer saat itu. Nanti pas kerja  

suruh belajar powerbuilder. Sekarang udah ganti lagi. Sekarang kami fokus ke depan 

pake JAVA mobile app misal android studio,dsb. Saya gak bilang pascal jelek, saya 

aja masih pake Delphi (base on pascal) dan saya akui lumayan powerfull. 

3. Kalo software developernya bagus ada. Kami awal2 dulu memang rada males bikin 

documentation. Setelah jalan baru tau nih penting juga, terus mulai bikin.” 

 

 Pertanyaan tambahan 

 

Pertanyaan : 

Disampaikan oleh Immanuel Abita M dari PMA18 

“Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan bertanya, Apakah 

tingkat kemampuan pengetahuan kita di bidang Matematika berimplikasi langsung 

terhadap kemampuan pemrograman? Jika iya, kiranya apa contoh materi Matematika yang 

dapat mendukung? Sekian, terima kasih.” 

 

Jawaban : 

“Ini jelas, contoh 

1. Yang paling ada kaitannya adalah Logika Matematika 

Pengalaman saya pernah membongkar suatu source code yang rumit dan Panjang, 

logikanya panjang (a dan b dan c dan d dan e) atau (a dan b dan c dan d dan f) atau (a dan 

b dan c dan d dan g) atau (a dan b dan c dan d dan h). Nah sebagai anak matematika tahu 

nih, halah logika ini harusnya bisa jadi lebih sederhana dan pendek. saya gak begitu yakin 

cuma lulusan IT 'terbiasa' menyederhanakan logic seperti itu. (kecuali emang pinter 

logika). 

 

2. Kalo menjadi IT analyst,  lebih banyak lagi pengetahuan matematika yang dibutuhkan. 

Menjadi IT analyst itu lebih susah daripada jadi programmer.  

IT Analyst: Desainer 

programmer: Tukang jahit 

mana yang lebih keren, lebih susah, lebih terkenal, lebih banyak gajinya? 



banyak banget pengetahuan matematika yang dibutuhkan seorang IT Analyst 

 

contoh ada suatu permasalahan seperti berikut : 

 

 
1000 job, ada 10 proses setiap job nya. Kalau disainnya seperti itu maka untuk 

menyelesaikan semua job butuh 10.000 detik. Tapi, kalau desainnya seperti ini : 

 
Hanya akan memakan waktu sekitar 1011 detik, efisiensi hampir 1000% dan untuk 

mendesain sistem seperti itu harus memiliki pengetahuan matematika yang lengkap. 

 

Contoh lain anda mau mendesain sistem yang aman masalahnya seperti ini : 

 
Anda ingin mengirim pesan ke mitra anda melalui 3 perantara, tapi anda tidak ingin pesan 

anda dan pesan mitra anda diketahui oleh perantara dan anda tukar-tukaran key pun semua 

lewat perantara. Caranya bagaimana? 



Kalo anak matematika tahu lah konsepnya, kalo programmer biasa mungkin cuma tau cara 

codingnya. coba belajar 'kriptografi asimetris' 

contoh lain : 

Tau google maps ? Saya mau ke UNY dari rumah saya lewat mana? kok bisa tau jalur 

tercepat? itu silahkan belajar teori graph. 

Kesimpulan: 

1. kalo cuma pingin jadi programmer: mata kuliah Logika matematika 

2. kalo pingin jadi IT analyst: matematika diskret, teori bilangan, kriptografi, sistem 

dinamis,matematika terapan, SEMUANYA.” 

 

Pertanyaan : 

Disampaikan oleh Aditya Wisnugraha dari Mat B 2016 

“Selamat malam, saya ingin bertanya Mas. Untuk memulai bekerja sebagai programmer 

bagi seorang lulus S1 Matematika bagaimana ya? karena saya mencari di internet, job fair 

dsb. kebanyakan itu kualifikasi pendidikannya yaitu lulusan IT sedangkan lulusan 

matematika tidak termasuk dalam kualifikasi tersebut." 

 

Jawaban : 

“Kita sharing saja ya, bisa jadi saya salah, atau sok tau. saya tidak punya banyak referensi, 

semua dari pengamatan saya saja. setahu saya, Ada beberapa Tipe Perusahaan : 

 

1. Perusahaan yang lebih mementingkan Potensi dari pada kemampuan saat itu. 

Perusahaan ini biasanya membuka lowongan untuk semua lulusan, namun saat rekruitmen 

soal soal yang diberikan lebih ke potensi calon karyawan. Biasanya perusahaan tipe ini 

punya dana lebih untuk mendanai pelatihan pegawai baru. 

 

2. Perusahaan yang butuh karyawan 'langsung jadi' Perusahaan ini tentunya membatasi 

jurusan calon karyawan ATAU langsung meng-hire tenaga berpengalaman. 

 

3. Perusahaan yang tidak peduli dengan latar belakang pendidikan, ijazah, namun 

mementingkan Skill (no degree jobs). Sudah banyak perusahaan besar yang tidak butuh 

ijazah namun lebih membutuhkan skill dan potensi. 

Contoh : 

Google, Ernst and Young (EY), Penguin Random house, Costco Wholesale, Whole Foods, 

Hilton, Publix, Apple, Starbucks, Nordstrom, Home Depot, IBM, Bank of America, 

Chipotle, Lowe's. 

 

 

 

 



4. Tipe campuran dari nomor 1 dan nomor 2 dan 3. 

Kadang jurusan ditentukan, kadang tidak. Kadang dalam pengumuman disyaratkan dari 

jurusan tertentu, namun pelaksanaannya masih bisa meloloskan diluar jurusan yang 

ditentukan tersebut 

 

Lalu apa yang bisa kita lakukan : 

1. Carilah perusahaan tipe 1 atau nomor 3. Anda bisa apply pada perusahaan Besar, 

ataupun perusahaan yang sedang berkembang. Jika anda yakin dengan potensi dan skill 

anda, silahkan mendaftar ke perusahaan besar. Jika anda tidak yakin dengan kemampuan 

anda saat lulus, anda dapat mengasah skill anda dengan mencari 'batu loncatan' di 

perusahaan kecil seperti software house kecil yang sebenarnya di Jogja sangat banyak 

sekali. 

 

2. jika dalam pengumuman sudah ditentukan harus lulusan dari jurusan mana saja, ANDA 

masih bisa mencoba mendaftar (tidak ada ruginya). ada beberapa yang sudah 

menggunakan system online. Isi dengan JUJUR hal hal dalam form online tersebut. Jika 

anda lolos seleksi Administrasi, berarti sebenarnya syarat jurusan yang ditentukan di awal 

tidak Mutlak. kita berharap perusahaan yang mencantumkan syarat sebenarnya masuk 

kategori 4. 

 

3. Jika nomor 1 dan 2 masih susah, rintis saja software house, atau rintis startup. Bangun 

portofolio anda mulai dari projek kecil. buat reputasi yang baik, dan kembangkan bisnis 

anda.  

 

4. Masukan untuk Pengurus Jurusan: Perlunya sosialisasi ke Perusahaan-perusahaan 

bahwa lulusan matematika juga memiliki kompetensi di bidang IT, atau bidang bidang lain 

seperti analis Perbankan, dan sebagainya. Untuk sosialisasi ini akan lebih efektif jika 

dilakukan oleh perserikatan prodi matematika se-Indonesia, Jika ADA. Harapannya adalah 

nantinya perusahaan-perusahaan bisa mencantumkan prodi/jurusan matematika sebagai 

salah satu prodi/jurusan yang berhak apply untuk posisi IT, analis perbankan, dsb.  

 

Sharing Pengalaman: 

Dalam perusahaan saya bekerja memang ada kalanya merekrut 'hanya' jurusan IT, Ilmu 

komputer, dsb. Namun ada kalanya juga bersifat Open untuk semua jurusan. Hal ini 

tergantung pada situasi dan kondisi, misal apakah ada projek yang harus diselesaikan 

secara mendesak atau tidak.” 

 

 



Pembicara III (Basic Statistika) 

Udhi Sapto Vilanata –  Digital Marketing & Data Analyst at Hipwee 

 Judul : “Sharing Pengalaman yang Dialami dan Tips Mencari Passion serta Pekerjaan 

yang Cocok”  

 Poin-poin pengalaman-pengalaman yang dialami beliau : 

Sekitar semester 4, saya mulai galau tentang masa depan saya terutama tentang 

pekerjaan. Oh ya, FYI saya ini termasuk mahasiswa yang gak pinter2 amat dan gak 

mempunyai passion dalam mengajar. Jadi jelas ya. Cita-cita saya bukan utk meneruskan 

S2 lalu jadi dosen. 

Saya pun mulai rajin googling 'lulusan matematika jadi apa'. Sayangnya isinya banyak 

yang kurang valid. Sebagian ditulis dengan ngambang, sebagian lainnya terjemahan dari 

luar negeri. Tentunya tidak relevan dengan yang terjadi di Indonesia. 

Sebagai seorang yang kuliah dengan tujuan untuk dapat kerja yang asik dan bergaji 

besar, saat itu saya berfikir, 'hm.. jangan2 saya salah jurusan?'. Hayo ngaku siapa yg 

sampai sekarang juga berfikiran seperti ini? 

Ikhtiar selanjutnya, saya mulai mencari kontak2 alumni matematika. Saya hubungi 

satu2, saya curhat dan berharap dapat pencerahan dari mereka. 

 

Hasil dari wawancara2 itu, saya dapat beberapa kesimpulan: 

1. Banyak alumni yg pekerjaannya gak benar2 berhubungan dgn matematika. Ada 

yg jadi programmer, pengusaha, designer, dsb dan mereka juga bahagia. 

2. Beberapa menempatkan besar gaji bukan diprioritas utama. Yang penting bekerja 

sesuai passion. 

3. Beberapa ada yang cita2nya jadi PNS (apapun itu). Sambil menunggu pendaftaran 

dibuka, ngerjain yang lain begitu. 

Sejak itu pemikiran saya jadi lebih terbuka. saya jadi lebih fokus untuk “Mencari apa 

passion saya dulu daripada hanya memikirkan pekerjaan yg harus related dan bergaji 

besar.” 



 

Setelah mencoba banyak hal, singkat cerita saya akhirnya menemukan apa passion saya. 

yaitu dibidang2 yg berhubungan dengan website & data analysis. 

Syukur Alhamdulillah di matematika UNY ada beberapa mata kuliah sangat 

berhubungan dengan passion saya tersebut. Lalu untuk kekurangannya, saya tutup dengan 

beli beberapa buku, ikut workshop, serta belajar otodidak. Mungkin ada pertanyaan, "kalau 

passion saya tidur, mancing, koprol, atau bikin dalgona gimana dong? kan gak dapat 

duit".Pertanyaan yang bagus! Belakangan ini saya baru menyadari, apa yang sebetulnya 

selama ini saya perjuangkan itu bukan hanya passion. Tapi Ikigai. 

 

Ikigai artinya tujuan hidup. Ada 4 Aspek Ikigai : 

1. Apa yang kita suka ?  

2. Apa yang kita bisa ?  

3. Apa yang dibutuhkan oleh dunia / orang banyak ? 

4. Apakah bisa mendapatkan imbalan ? 

 



 
 

Lalu apakah teman-teman harus langsung cari Ikigai? jawabannya Tidak. 

 

Silakan pilih mana yang harus didahulukan sesuai kebutuhan masing-masing. Misal, 

teman-teman lagi butuh duit banget, mungkin bisa difokuskan di profesi atau pekerjaan 

dulu. Atau misal, temen2 orang yang sangat idealis, mungkin bisa diprioritaskan untuk 

passion atau misi dulu.  Jadi jelas ya, saya tidak mengharuskan teman-teman untuk jadi 

apa ? Jadilah apa saja sesuai kata hatimu. 

Kalau saya sudah berusaha cari passion saya dan pekerjaan yang cocok tapi masih 

ngeblank gimana mas?  

Berikut Tips yang dapat membantu : 

1) Perbanyak info mengenai pekerjaan2 dengan mendaftar di situs-situs lowongan 

kerja. 

2) Daftar Linkedin agar terkoneksi dengan para profesional dan alumni-alumni UNY 

3) Perbanyak teman dan perluas pergaulan. 

Itu dilakukan mulai kapan mas? Secepatnya ! 

Oke mas, lalu ada trik buat biar lebih mudah bisa di terima kerjanya gak mas? Kan 

sebagai fresh graduate, saya minim pengalaman. Di luar ningkatin skill dan pakai jalur 

khusus, klo saya dulu memanfaatkan KKL atau magang sih. Cari tempat KKL sesuai 

bidang yang saya tuju dan bekerja lebih ekstra, daripada cari tempat KKL yg cuma 

disuruh input data atau malah cuma jdi tukang fotokopi. Nah pengalaman KKL itu bisa 

jadi modal atau portofolio buat daftar di tempat kerja pertama. Bahkan di kasus saya, 

setelah KKL saya masih sering dapat project dari tempat itu (tentunya dibayar yak) dan 

langsung ditawari utk bekerja di sana walaupun saya belum lulus. 

 

 Tanya jawab : 

Pertanyaan 1 : 

Disampaikan oleh Risma Nabilah dari Pendidikan Matematika D 2018 



“Selamat malam. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya 

kesempatan untuk bertanya, jadi begini zaman sekarang banyak pekerjaan baru yang 

berhubungan dengan teknologi dan kaitannya dengan matematika dan pemrograman 

seperti data analyst, data scientist, IT programmer, aktuaris, digital marketing dll.  

1. Nah sebagai mahasiswa yang mempunyai background matematika, skill apa yang harus 

dipersiapkan dan diasah agar dimasa yang akan datang dapat apply dengan salah satu 

pekerjaan atau bahkan pekerjaan baru yang lebih menekankan dengan programmer dan 

matematika ?  

2. Bagaimana cara menumbuhkan analytical dan critical thinking sebagai mahasiswa yang 

di zaman 4.0 ?” 

 

Jawaban : 

“1. Skill ini sangat tergantung dengan bidang apa yang akan kita apply. Saran saya, pilih 

satu atau beberapa job yg akan diincer dlu. Lalu, cek di situs lowongan kerja apa aja syarat 

yang di wajibkan. 

2. Sering baca jurnal-jurnal maupun studycase-studycase web-web luar negeri. Atau misal 

males baca, bisa mulai nonton youtube channel yg bahas topik2 agak berat. Misal TED.” 

 

Pertanyaan 2 : 

Disampaikan oleh Syaifullah Yusuf dari Statistika 2018 

“Mas udhi nih berarti termasuk seorang analyst kan ya mas ? dari awal kuliah pun sudah 

mas bangun sesuai passion mas dalam melakukan segala sesuatu. Saya pikir, jadi seorang 

analys pun susah ya mas, tapi asik banget aku yakin. Berbicara tentang data analyst pun di 

sini kita bakal berbicara mengenai society 5.0, nah apa aja sih tantangan bagi data analys 

dalam society 5.0 ini ? dan bagaimana awal mula mas yakin bahwa analyst itu passion dari 

mas sendiri ?” 

 

Jawaban : 

“1. Jujur saya malah belum berfikir sejauh itu tentang society 5.0  sih. Yang jelas teknologi 

bakal semakin mendominasi dan semakin banyak data yg bisa diolah. Jadi mungkin kita 

perlu adaptasi terus dengan prkembangan nanti ya. 

2. Saya yakin karena saya suka banget ngulik data sih. Apalagi yang berhubungan dengan 

internet.” 

 

Pertanyaan 3 : 

Disampaikan oleh Ira H. Sinaga dari Statistika G 2019 

“Selamat Malam Kak, Terima Kasih atas ilmu dan informasinya.  Izin bertanya. Apa hal 

yang wajib banget diketahui oleh seorang data analisis ? Lalu dalam bekerja di data analisis 

apa pengalaman terberat yang pernah kaka alamin? Terima Kasih kak.” 

 



Jawaban : 

“1. Yang paling penting  menurut saya adalah kemampuan menganalisis dan sepertinya 

anak matematika seharusnya punya kemampuan itu semua sih. 

2. Karena kita bekerja dengan data, berarti kita harus memastikan sumber data valid dari 

awal sampai ujung. Nah berarti kita harus mengetahui juga flow kerja dr beberapa divisi. 

Menurut saya ini plg sulit sih. Paling tidak kita paham koding dasar, mengerti kebutuhan 

company, market, dll.” 

 

 Pertanyaan Tambahan 

Pertanyaan : 

Disampaikan oleh Ryan Sidiq Permana dari Statistika G 2018 

“Mahasiswa statistika UNY itu tergolong prodi baru dan condong menggunakan 

pemrograman RStudio. Nah kalo mau jadi data analyst atau data science itu pemrograman 

apa yang perlu dikuasai dan kemampuan apa yang diperlukan selain analitycal dan critical 

thinking ?” 

 

Jawaban : 

“R dan Python trmasuk wajib buat di kuasai, mengenai toolsny bebas. Coba follow 

linkedin Mas Nabih aja https://www.linkedin.com/in/nabihbawazir/ dia alumni 

Matematika UNY yang cukup sukses di bidang ini.” 

 


