
Jurusan Paling Prospek 5 Tahun Mendatang 

 

Sekarang, sedang booming nya ujian ujian masuk perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, 

Sudah banyak yang membahas tentang tips tips agar lolos ujian, tetapi, dalam kesempatan kali ini 

saya akan menelaah tentang prospek beberapa jurusan, yang mungkin (jangan) dijadikan pedoman 

bagi Sampeyan untuk memilih jurusan 

1. Sampai saat ini bidang perminyakan masih akan menjadi primadona karena gajinya yang 

menggiurkan.Pembukaan lapangan baru di Cepu dan Ujung pangkah serta lapangan gas besar di 

perairan Natuna menjanjikan lapangan kerja yang besar untuk jurusan Perminyakan, Geologi dan 

Geofisika (Fisika MIPA konsentrasi Fisika Bumi). Jangan lupa, jurusan2 itu masih sangat sedikit. 

Sementara kebutuhan banyak. Mau anda lulusan Minyak ITB, Trisakti atau UPN ‘V’ Yogya, anda akan 

tetap dibutuhkan. Jangan takut tidak dapat kerjaan. Untuk Geologi dan Geofisika peluang lebih besar 

lagi. Geologis Indonesia saat ini sedang diburu untuk mengisi kekosongan di Timur 

Tengah.Mengapa?? Sejak isu teroris muncul, ekspatriat dari Barat tidak berani lagi kerja di TimTeng. 

Alhasil mereka kekurangan Drilling engineer. Nah, berhubung track record geologis Indonesia cukup 

hebat, mereka mengalihkan pandangan ke indonesia. Permintaan sangat besar. Gaji?? jangan tanya, 

kerja 15 tahun mungkin sudah cukup untuk membiayai pensiun anda. 

Pembukaan lapangan batubara juga membuat peluang lulusan pertambangan ckup besar. Hanya 

saja, lulusan tambang cukup besar sekitr 2000 setiap tahun. Anda harus masuk 4 tambang pilihan 

yaitu Teknik Tambang ITB, Unsri, Trisakti, dan UPN ‘V’ Yogya untuk sedikit memberi kepastian masa 

depan. Setahu saya, Tambang ITB 50% sudah dipesan sebelum lulus (data tempo 2007, komentar 

dari pak rektor itb). Dan ini beneran. Di UPN Yogya, jika anda 5 besar lulusan terbaik di Minyak dan 

tambang,kerjaan sudah menanti (tapi ya tetep harus berusaha, ini cuma data dari beberapa 

alumninya upn). Sekali lagi, kebutuhan banyak lulusan sedikit. Cuma, kuliahnya berat banget. Di 

Geologi UGM ospeknya 1 semester lamanya. Tiap sabtu sore disuruh lari muter fakultas berkali-kali. 

Kuliah lapangan naik gunung dan ke pantai Tertarik?? 

 

2. Proyek pembangunan jalan tol ribuan kilo yang dicanangkan pemerintah membuat bidang 

konstruksi berprospek cerah. Selain itu pembangunan tentu makin cepat dengan lancarnya 

transportasi. Catat : Teknik Sipil masih sangat prospektus!! Hanya saja yang perlu diingat, 

penghasilan di kontraktor tidak terlalu besar. Setara dengan PNS golongan 4A. 

 

3. Telekomunikasi. Dijamin, bidang Telkom sangat prospek sampai 10 tahun mendatang. Baik untuk 

Vendor maupun operator. Pertimbangkan baik-baik untuk masuk Teknik Elektro konsentrasi 

Telekomunikasi. Elektro telekomunikasi terbaik masih dipegang STT Telkom dan ITB. UI, UGM dan 

ITS juga cukup bagus. 

 



4. Pemerintah mecanangkan percepatan rasio kelistrikan dengan membangun PLTU yang total 

berkapasitas sekitar 10000 MW sampai 5 tahun mendatang. jika 1 PLTU berkapasitas 300 MW maka 

dibutuhkan 30 engineer pembangkitan maka akan ada lowongan untuk sekitar 1000 engineer 

pembangkitan dari jurusan Teknik Elektro konsentrasi Power, Teknik Fisika dan Teknik Mesin. Gaji 

besar. Sangat prospek!! 

 

5. PLTU bukan cuma operasi tapi juga konstruksi. Kerjaan lagi buat Elektro, Teknik Fisika dan Teknik 

Mesin. Teknik kimia juga terlibat. 

 

6. Pengembangan Energi Terbarukan butuh banyak insinyur. 

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) : Teknik Sipil 

PLT Mikrohidro : Teknik Sipil, Teknik Fisika 

PLT Matahari, Angin : Teknk Fisika dan Teknik Mesin 

PLT Biodiesel dan Bioethanol : Teknologi Pertanian, Teknik Kimia 

PLT Panas Bumi : All engineering 

Ingat bidang energi : Gaji besar !! 

 

7. Teknologi Informasi. Jelas, kita butuh orang IT baik Fasilkom, IF atau yang ekuivalen. Tenang, 

lapangan kerjanya tidak akan pernah habis. Terlebih lagi, kesempatan nyari proyek cukup besar. 

Contohnya sebagai web developer. Banyak instansi yang mulai peduli membuat web. Rate cukup 

tinggi, di Jogja rate untuk pembuatan web full sekitar 2,5 juta sampai 3 juta. Ini belum ditambah 

maintanance. Peluang lebih besar jika anda menguasai Linux, karena sekarang banyak instansi 

beralih ke Linux. Tips, terus update kemampuan. Yang sangat prospek saat ini dot net developer. 

8. Petrokimia. Teknik Kimia masih terus berjaya. Yang recommended, UGM, ITB, UI, UNDIP, dan ITS. 

9. Teknik Nuklir. Ingat, PLTN segera dibangun. 

10. Bidang kedokteran 

Bidang ini tidak pernah sepi lapangan kerja. Bukan cuma Kedokteran Umum tapi juga keperawatan 

dan kebidanan. setiap tahun untuk Arab Saudi saja dibutuhkan 2000 perawat Indonesia. Tapi masih 

sulit dipenuhi. Ini peluang yang bagus. Kebidanan?? Jangan salah, saya justru sangat 

merekomendasikan jurusan ini. Setahu saya, tidak ada Bidan yang tidak kaya alias lebih dari cukup. 

prospek jelas bagus. 

 


