


KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan

petunjuk bagi setiap umat-Nya di muka bumi ini, sehingga kita semua dapat

menjadi khalifah yang baik yang menebarkan kebaikan dimana saja. Pedoman

Layanan Pusat Karir dan Kewirausahaan merupakan bentuk panduan layanan

kepada mahasiswa sebagai acuan informasi tentang layanan Pusat Karir dan

Kewirausahaan Mahasiswa. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua

pihak yang telah membantu menyelesaikan pedoman ini sehingga pedoman ini

dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa dan alumni. Akhirnya, semoga

Pedoman ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pembacanya dan

menjadi sebuah dokumen untuk menunjang pengembangan mutu di

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar (UNU Blitar).

Blitar, 02 Agustus 2022

Tim Penyusun



SURAT KEPUTUSAN

TENTANG PEDOMAN PELAYANAN PUSAT KARIR DAN
KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR

Adapun peran dan fungsi pusat pengembangan karir dan kewirausahaan
adalah sebagaimana dinyatakan pada pasal berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

(1) Pusat Pengembangan Karir & Kewirausahaan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standart mutu,
pengawasan dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan untuk
pengembangan dan pengkajian pengembangan karir serta kewirausahaan
mahasiswa dan alumni.

(2) Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat
Pengembangan Karir & Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:
a. Pengelolaan, pengkajian, dan pengembangan kompetensi calon

lulusan;
b. Fasilitator calon lulusan untuk berkarir;
c. Penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan penelusuran lulusan

dan kepuasan pengguna lulusan; dan
d. Fasilitator, pelayanan, dan pembinaan kewirausahaan mahasiswa

(3) Pusat Pengembangan Karir & Kewirausahaan dipimpin oleh seorang
kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Wakil
Rektor III.

Pasal 2
Tugas dan Fungsi

(1) Bimbingan Karir memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membimbing
karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan dalam bentuk
Penyebaran Informasi kerja, penyelenggaraan bursa kerja, perencanaan
karir, pelatihan melamar kerja dan layanan penempatan kerja;



(2) Pembinaan Kewirausahaan memiliki tugas dan tanggung jawab
melakukan proses pembinaan kewirausahaan bagi mahasiswa Universitas
Nahdlatul Ulama Blitar. Partisipasi dalam Kompetisi Kewirausahaan
Mahasiswa

Pasal 3
Bentuk Kegiatan

Bimbingan dan Konseling Karir
1. Penyebaran informasi kerja diunggah (upload) ke website atau di

media sosial serta dipasang/ditempel di papan informasi kerja (job
fair).

2. Penyelenggaraan bursa kerja diselenggarakan bekerjasama dengan
instansi lain untuk membuka stand di Universitas Nahdlatul Ulama
Blitar (UNU Blitar) berkaitan dengan informasi kerja.

3. Bimbingan karir, konsultasi, sharing, diskusi tentang masalah seputar
karir dan lainnya.

4. Pelatihan melamar kerja diselenggarakan dalam bentuk kegiatan
seminar, workshop dan bimbingan karir untuk membekali mahasiswa
yang telah lulus
a. Keterampilan membuat dokumen melamar kerja
b. Strategi dalam wawancara kerja
c. Manajemen stress
d. Membangun komitmen dalam bekerja (work commitment)
e. Komunikasi dan pembicara publik
f. Membangun karakter
g. Membangun image (personal branding) dan kepemimpinan
h. Keterampilan Bahasa Inggris, TPA dan tes Psikologi,

5. Layanan penempatan kerja dilaksanakan berdasarkan kerjasama
dengan pihak yang bekerjasama dengan Universitas Nahdlatul Ulama
Blitar (UNU Blitar).

Pembinaan Kewirausahaan
Program yang dirancang untuk proses pembinaan kewirausahaan yaitu:
1. Latihan keterampilan dan manajemen wirausaha
2. Pelatihan Entrepreneurship
3. Program Kewirausahaan Organisasi Mahasiswa



Pasal 4
Pusat Karir dan Kewirausahaan

1. Sebuah unit kerja yang mengemban tugas memangkas masa tunggu
lulusan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar (UNU Blitar) dalam
memperoleh pekerjaan untuk pertama kali dengan menyelenggarakan
Tracer Study, mengembangkan jaringan informasi lowongan kerja dan
menyelenggarakan bursa kerja industri.

2. Pusat karir dan Kewirausahaan selalu berkoordinasi dengan BAAK
Universitas Nahdlatul Ulama Blitar (UNU Blitar) berkaitan dengan
informasi mahasiswa, lulusan dan kerjasama program dengan mitra lain.

3. Semua kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan karir mahasiswa
dan lulusan ditangani oleh Pusat karir dan Kewirausahaan

Pasal 5
Perluasan Kerjasama Mitra Usaha dan Industri

1. Kerjasama dengan mitra usaha dan industri dilaksanakan untuk menyerap
calon pekerja dari alumni Universitas Nahdlatul Ulama Blitar.

2. Kerjasama dengan mitra usaha dan industri dilaksanakan untuk
memberikan akses kegiatan seminar dan pelatihan di bidang usaha dan
industri.

Pasal 6
Penutup

(1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Ketua ini akan diatur
lebih lanjut dalam peraturan lain.

(2) Peraturan Ketua ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Daftar Istilah

1. Pusat Karir dan Kewirausahaan: lembaga di dalam struktur Perguruan

Tinggi yang melakukan fungsi mempertemukan mahasiswa dan lulusan

pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja (perusahaan).

2. Bursa Kerja: istilah yang digunakan oleh Kemenakertrans yang merujuk

pada lembaga profesional yang melakukan fungsi mempertemukan pencari

kerja dengan pengguna tenaga kerja (perusahaan). Bursa Kerja terdiri atas

Bursa Kerja Pemerintah, Bursa Kerja Swasta, dan Bursa Kerja Khusus

(BKK). Pusat karir dikelompokkan ke dalam BKK.

3. Pelatihan: dalam buku ini yang dimaksud dengan pelatihan adalah

pelatihan yang terkait dengan upaya peningkatan keterampilan pencari

kerja dalam memasuki dan memperoleh pekerjaan.

4. Magang: kegiatan kerja yang bersifat sementara dan dalam kurun waktu

tertentu untuk memperoleh pengalaman di suatu institusi tertentu.

5. Bursa Kerja Online: adalah bursa kerja yang memanfaatkan teknologi

informasi dalam mempertemukan/ memfasilitasi pertemuan antara pencari

kerja dan pemberi kerja/pengguna tenaga kerja (pengusaha) melalui situs

web.

6. Pameran Bursa Kerja: dikenal juga dengan istilah job fair/career expo,

merupakan arena pertemuan antara pencari kerja dan penyedia kerja.

7. Rekrutmen Kampus: kegiatan seleksi dan penerimaan tenaga kerja yang

dilaksanakan di dalam kampus.

8. Konseling Kerja dan Karir: kegiatan untuk membantu lulusan dalam

pemilihan pekerjaan yang sesuai berupa asesmen serta pemberian saran

dan masukan yang bersifat individual.

9. Tracer study: studi penelusuran alumni untuk mengetahui kegiatan alumni

setelah lulus dari Perguruan tinggi, transisi dari dunia pendidikan tinggi ke

dunia kerja, situasi kerja, pemerolehan kompetensi, dan penggunaan

kompetensi dalam pekerjaan dan perjalanan karir.



10. Media Pusat Karir: adalah fasilitas cetakan atau virtual yang berisi

informasi mengenai layanan pusat karir serta pedoman dan tips bagi

pencari kerja

11. Promosi: yang dimaksudkan adalah promosi dari Pusat karir dan

Kewirausahaan yaitu upaya pengenalan pusat karir dan layanannya kepada

penyedia kerja.

12. Sosialisasi: adalah kegiatan untuk mengenalkan pusat karir dan

layanannya kepada mahasiswa.

13. Sistem Tracer study Online Dikti: Suatu sistem online untuk pelaporan

hasil tracer study oleh Perguruan Tinggi yang dikembangkan oleh Dikti.



A. Pendahuluan

Pusat Karir dan Kewirausahaan didirikan agar bisa mengkoordinir

semua kegiatan pencarian kerja bagi lulusan baru dan mengembangkan

kegiatan civitas akademika dalam kerjasama dengan stakeholders

(masyarakat dan dunia usaha) untuk mengintegrasikan kegiatan akademik

dengan dunia kerja. Bersamaan dengan itu Pusat Karir dan

Kewirausahaan harus mampu menyelenggarakan Bursa Kerja. Dalam

acara Bursa Kerja para alumni dapat menyerahkan lamaran secara

langsung ke perusahaan-perusahaan demikian juga sebaliknya

perusahaan-perusahaan peserta Bursa Kerja memperoleh peluang yang

sangat luas untuk menyeleksi pelamar kerja secara langsung. Dengan

berdirinya Pusat Karir dan Kewirausahaan Universitas Nahdlatul Ulama

Blitar diharapkan bisa memperpendek masa tunggu para alumni baru

untuk memperoleh kerja yang diharapkan, selain itu juga Pusat Karir dan

Kewirausahaan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar harus berkembang

dan bisa menjadi jembatan antara Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta mampu menyiapkan

civitas akademika menghadapi dunia kerja bila sudah lulus.

Pusat ini juga memiliki peran dalam menyusun program-program

pembinaan kewirausahaan, sehingga terbentuk mahasiswa yang memiliki

kemampuan baik dalam berwirausaha. Program Pusat Karir dan

Kewirausahaan mengenai pembinaan kewirausahaan dapat sesuai dengan

kurikulum pendidikan. Diharapkan nantinya terlahir mahasiswa yang

memiliki softskill dan hardskill di bidang kewirausahaan selain di bidang

pendidikannya. Hal ini berfungsi untuk mengurangi pengangguran dan

meningkatkan kesejahteraan pada mahasiswa/alumni Universitas

Nahdlatul Ulama Blitar.



Pusat Karir dan Kewirausahaan yang berada di lingkungan

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dimasukkan ke dalam fungsi sebagai

berikut:

1. Memfasilitasi mahasiswa atau pencari kerja untuk mendapatkan

pekerjaannya sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan.

2. Membantu perusahaan pengguna tenaga kerja untuk menyediakan dan

mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, terampil dan profesional

sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

3. Melaksanakan rekrutmen tenaga kerja melalui bursa kerja

4. Mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan penempatan

tenaga kerja.

TUJUAN

1. Menjadi pusat informasi dan pelatihan serta pengembangan diri bagi

mahasiswa dan alumni dalam memasuki dunia kerja.

2. Menjadi penghubung antara Perguruan Tinggi dengan institusi

pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

3. Mempersiapkan mahasiswa dan alumni memiliki wawasan wirausaha.

4. Menjadi pusat data dan informasi tracer study Universitas Nahdlatul

Ulama Blitar.

VISI

Sebagai pusat informasi lowongan kerja, pelatihan dan bimbingan

karir serta pengembangan dalam mempersiapkan mahasiswa dan alumni

agar mampu bersaing di dalam dunia kerja serta memiliki jiwa wirausaha

dalam menghadapi era globalisasi.



MISI

1. Mempersiapkan mahasiswa dan alumni Universitas Nahdlatul Ulama

Blitar untuk memiliki kemampuan dengan standar kompetensi yang

dibutuhkan dunia usaha dan industri.

2. Menciptakan jaringan kerja sama yang seluas-luasnya dengan institusi

pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

3. Memberikan informasi lowongan kerja dan magang, melakukan

pelatihan mengenai dunia kerja dan kewirausahaan, serta

menyelenggarakan proses perekrutan tenaga kerja.

4. Melakukan tracer study secara sensus terhadap alumni Universitas

Nahdlatul Ulama Blitar.

Kegiatan Pusat Karir dan Kewirausahaan merupakan kegiatan yang

membantu mahasiswa dari berbagai permasalahan termasuk membantu

pengembangan karir bagi mahasiswa dan alumni Universitas Nahdlatul

Ulama Blitar. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal pelatihan

menghadapi dunia kerja dan kewirausahaan bagi mahasiswa dan alumni

sehingga dapat memberikan motivasi dalam menentukan pilihan sebagai

mahasiswa dan alumni yang mandiri dan sukses di berbagai bidang

keilmuan.

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan mahasiswa dan alumni

serta sebagai bentuk dukungan terhadap penertiban dokumen perguruan

tinggi, perlu disusun program dan implementasi layanan Konseling Karir

bagi mahasiswa dan alumni. Oleh karena terbatasnya tenaga konselor

psikolog di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, upaya optimalisasi

layanan Bimbingan Karir ini melibatkan Dosen Penasehat Akademik (PA)

semua Prodi.



B. KEGIATAN PUSAT KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN

Pusat Karir dan Kewirausahaan pada UNU Blitar berfungsi

menjembatani kebutuhan informasi dunia kerja yang diperlukan oleh UNU

Blitar dan juga untuk menjawab tantangan dunia kerja. Perkembangan yang

terjadi di dunia kerja memang terjadi sangat cepat sesuai dinamika industri,

sebagai penyerap tenaga kerja lulusan UNU Blitar yang terbanyak. UNU

Blitar kadang dianggap lamban dan terkesan kurang memiliki kepedulian

dalam merespon perubahan tersebut. Salah satu anggapan yang muncul adalah

lulusan UNU Blitar yang tidak siap kerja atau kurang kompeten untuk posisi

tertentu sehingga perusahaan perlu kembali berinvestasi dalam bentuk

pelatihan dan pembekalan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi tersebut.

Selain belajar untuk mendapatkan pengetahuan spesifik sesuai bidang

ilmu yang ditekuni, mahasiswa perlu memiliki pengetahuan yang cukup

terhadap bidang pekerjaan yang kelak mereka tekuni dan berbagai kompetensi

yang diperlukan bagi mereka untuk bekerja. Saat ini belum semua UNU Blitar

melakukan pembinaan karir yang memadai kepada mahasiswa dan lulusannya.

Padatnya kegiatan pembelajaran kurikuler telah membuat kegiatan pembinaan

karir terabaikan.

Informasi dunia kerja dan dinamikanya perlu terus menerus

disampaikan kepada sivitas akademika di semua tingkat sehingga:

1. Dosen akan terus menerus memutakhirkan proses pembelajaran,

baik materi ajar, referensi, teknik dan pendekatan (approaches);

2. Pengampu kebijakan mengarahkan mahasiswa UNU Blitar dalam

mencapai tujuan pembelajaran yang dikehendaki dengan

memutakhirkan sarana dan prasarana pembelajaran, seperti

laboratorium, ruang kelas, serta fasilitas penunjang lainnya baik di

tingkat departemen, jurusan, program studi, fakultas maupun UNU

Blitar;



3. Staf penunjang mampu memberikan pelayanan yang lebih baik

guna pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Dengan demikian, ada dua hal penting yang perlu menjadi perhatian

Perguruan Tinggi yaitu proses pembelajaran dan pembinaan karir. Keduanya

diperlukan agar mahasiswa memiliki gambaran kegiatan yang akan mereka

jalankan setelah lulus sehingga dapat merencanakan perjalanan karir mereka

kelak. Persiapan terjun ke dunia kerja yang diperkenalkan sedini mungkin

sejak mereka menjadi mahasiswa akan membantu dalam masa transisi dari

dunia pendidikan ke dunia kerja.

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh Pusat Karir dan Kewirausahaan di

tingkat Perguruan Tinggi yaitu:

a. Peran Dosen PA dalam Bimbingan Karir

1. Memberikan bimbingan, pengarahan dan pertimbangan kepada

mahasiswa bimbingannya dalam penyusunan rencana studi untuk tiap

semester sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

2. Memberikan perhatian atas permasalahan dari mahasiswa yang terkait

atau berdampak pada prestasi studinya.

3. Memberikan arahan kepada mahasiswa dalam pengisian Transkrip Kredit

Kegiatan Kemahasiswaan.

4. Melakukan pencatatan, monitoring, dan evaluasi terhadap perkembangan

prestasi akademik mahasiswanya dan terekam dalam kartu bimbingan.

5. Melakukan monitoring perkembangan mahasiswa bimbingannya dengan

jalan mengevaluasi hasil belajarnya setiap semester.

6. Membantu mahasiswa perwaliannya merencanakan studi (berdasarkan

hasil studi semester sebelumnya) dalam memilih dan menentukan mata

kuliah yang akan diikutinya setiap semester.



7. Menentukan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa pada

semester yang akan berlangsung sesuai dengan aturan (road map atau

persyaratan mata kuliah) yang berlaku pada kurikulum yang ada.

8. Memberikan perwalian secara intensif kepada mahasiswa perwaliannya

yang pencapaian hasil studi semesternya relatif rendah dan/atau menurun,

sehingga mahasiswa yang bersangkutan menemukan jalan yang terbaik

untuk pemecahannya.

9. Menyampaikan dan berkoordinasi dengan Ketua Prodi untuk mengambil

langkah-langkah peringatan dini (early warning) di dalam mencari solusi

bagi mahasiswa di bawah perwaliannya yang sedang dan akan terkena

kasus batas waktu studi.

10. Meningkatkan frekuensi perwalian tidak terjadwal kepada mahasiswa

yang sedang atau akan terkena kasus batas waktu studi sehingga

pemantauan terhadap kemajuan mahasiswa dapat dilakukan secara lebih

baik.

11. Mengidentifikasi kendala akademik, personal, dan sosial mahasiswa

perwaliannya yang diperkirakan mempengaruhi penurunan dan/atau

rendahnya hasil studinya.

12. Memberikan motivasi kepada mahasiswa perwaliannya agar mempunyai

ketabahan/kemampuan dalam menghadapi kendala akademiknya sehingga

dapat menemukan sendiri pemecahan masalahnya.

13. Membantu mahasiswa perwaliannya dalam mengenal minat, bakat dan

kemampuan akademiknya.

b. Bimbingan Karir dan Pembinaan Kewirausahaan

Bimbingan Karir

Salah satu tugas dan fungsi pokok Pusat Karir dan Kewirausahaan adalah

memberikan layanan berupa bimbingan dan konseling karir. Pusat bimbingan

karir memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membimbing karir dan

informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan dalam bentuk Penyebaran



Informasi kerja, penyelenggaraan bursa kerja, perencanaan karir, pelatihan

melamar kerja dan layanan penempatan kerja;

1. Penyebaran informasi kerja diunggah (upload) ke website atau di

media sosial, serta dipasang/ditempel di papan informasi kerja (job

fair).

2. Penyelenggaraan bursa kerja, diselenggarakan bekerjasama dengan

instansi lain untuk membuka stand di Universitas Nahdlatul Ulama

Blitar (UNU Blitar) berkaitan dengan informasi kerja.

3. Bimbingan Karir, konsultasi, sharing, diskusi tentang masalah seputar

akademik, keluarga, karir dan lainnya.

4. Pelatihan melamar kerja, diselenggarakan dalam bentuk kegiatan

seminar, workshop dan bimbingan karir untuk membekali mahasiswa

yang telah lulus seperti:

a. Ketrampilan membuat dokumen melamar kerja

Memberikan pengetahuan pada mahasiswa tentang CV dan

kegunaannya, memberikan pengetahuan penulisan CV yang baik

dan yang perlu dihindari.

b. Strategi dalam wawancara kerja

c. Manajemen stress

d. Membangun komitmen dalam bekerja (work commitment)

e. Komunikasi dan pembicara publik

f. Membangun karakter

g. Membangun image (personal branding) dan kepemimpinan

Memberikan pengetahuan tentang personal branding dan

kepemimpinan, mengajarkan bagaimana melakukan personal

branding dan menjadi pemimpin.

h. ketrampilan Bahasa inggris, TPA dan tes Psikologi,

5. Layanan penempatan kerja, dilaksanakan berdasarkan kerjasama

dengan pihak yang bekerjasama dengan Universitas Nahdlatul Ulama

Blitar (UNU Blitar).



Pembinaan Kewirausahaan
Memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan proses pembinaan

kewirausahaan bagi mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar.

Partisipasi dalam Kompetisi Kewirausahaan Mahasiswa. Rancangan program

kegiatan sebagaimana berikut ini:

a. Latihan keterampilan dan Manajemen Wirausaha

Salah satu kegiatan yang dirancang dalam pembinaan kewirausahaan

mahasiswa adalah memberikan pelatihan dasar bagi mahasiswa baru

terkait kewirausahaan.

b. Pelatihan Entrepreneurship

c. Program Kewirausahaan Organisasi Mahasiswa

c. Tracer Study
Tracer study adalah kegiatan monitoring lulusan guna memangkas

masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan untuk pertama kali dengan

menyelenggarakan survey alumni, mengembangkan jaringan informasi

lowongan kerja dan menyelenggarakan bursa kerja industri.

Salah satu program dari Pusat Pengembangan Karir dan

Kewirausahaan adalah pelacakan lulusan (tracer study). Hasil pelacakan

lulusan ini dibutuhkan untuk evaluasi dan perbaikan proses pendidikan di

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar (UNU Blitar). Dalam kegiatan pelacakan

lulusan (tracer study) menggunakan formulir online yang akan disebar kepada

mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus, dan para alumni. Pusat karir dan

tracer study berkoordinasi dengan Biro kemahasiswaan dan Biro Humas dan

Kerjasama Universitas Nahdlatul Ulama Blitar (UNU Blitar) berkaitan dengan

informasi mahasiswa, lulusan dan kerjasama program dengan mitra lain.

Semua kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan karir mahasiswa dan

lulusan ditangani oleh Pusat Karir dan Kewirausahaan.

Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang

dilakukan antara 1-3 tahun setelah lulus dan bertujuan untuk mengetahui:



1. Outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan

tinggi ke dunia kerja (termasuk masa tunggu kerja dan proses

pencarian kerja pertama), situasi kerja terakhir, dan aplikasi

kompetensi di dunia kerja.

2. Output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan

pemerolehan kompetensi.

3. Proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan

kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi.

4. Input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi

sosio geografis lulusan.

d. Campus Hiring
Campus Hiring merupakan proses rekrutmen yang dilakukan secara

langsung dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar kepada Mahasiswa yang

akan lulus maupun yang baru lulus. Tujuan campus hiring di Universitas

Nahdlatul Ulama Blitar tersebut untuk menjaring Sumber Daya Manusia

dengan potensi yang besar sesuai dengan kebutuhan perusahaan secara

langsung di tempat dan terdapat banyak SDM bernilai tinggi untuk segera bisa

bekerja di bidang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya.

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar menghasilkan lulusan terbaik yang

kompeten dalam bidang pendidikan, sains, dan keteknikan. Lulusan di UNU

Blitar yang nantinya Mahasiswa akan memiliki kompetensi yang baik saat

mereka berkarir. Hal inilah yang berdampak positif berupa kepercayaan yang

besar dari industri mitra untuk merekrut lulusan-lulusan terbaik dari UNU

Blitar. Selain itu UNU Blitar akan berproses mengenai pelayanan prima untuk

rekrutmen menjadikan industri mitra skala provinsi maupun nasional baik

swasta maupun BUMN yang nantinya memberikan kepercayaan berupa

peluan untuk membantu proses rekrutmen pegawai.



e. Bursa Kerja Online UNU Blitar
Bursa kerja online merupakan bursa kerja yang memanfaatkan

teknologi informasi dalam mempertemukan atau memfasilitasi pertemuan

antara pencari kerja dan pemberi kerja atau pengguna tenaga kerja melalui

situs web (https://kemnaker.go.id). Bursa kerja online UNU Blitar dirancang

untuk membantu mahasiswa (pencari kerja) dan para pengusaha (pengguna

tenaga kerja) bertemu untuk melakukan perbincangan seputar pekerjaan yang

dibutuhkan oleh pencari kerja dan disediakan oleh pengguna tenaga kerja.

Sasaran program bursa kerja online UNU Blitar antara lain:

1. Tercapainya pemberdayaan tenaga kerja yang profesional

berdasarkan tugas dan fungsi sesuai visi dan misi pusat karir &

kewirausahaan mahasiswa dan alumni UNU Blitar.

2. Tercapainya sasaran penting dari pusat karir & kewirausahaan

mahasiswa dan alumni UNU Blitar dalam menciptakan peluang

pekerjaan sebanyak mungkin dan memberi peluang yang sama bagi

pencari kerja.

3. Tercapainya sistem informasi bursa kerja online sebagai salah satu

layanan online yang dibuat khusus untuk mempermudah

mahasiswa dalam mencari pekerjaan.

f. Magang (Internship)
Magang adalah kegiatan mahasiswa atau calon lulusan untuk

memperoleh pengalaman bekerja di suatu institusi. Magang disini berbeda

dengan praktik kerja yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa sebagai bagian

dari kurikulum karena tidak berhubungan dengan program studi mahasiswa.

Kegiatan magang dapat dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri maupun

berkelompok sesuai dengan kebutuhan tempat magang dan mahasiswa yang

dapat menerima upah atau gaji selama magang.

Magang merupakan a new pipeline of recruitment atau jalur baru

rekrutmen khususnya bagi mahasiswa. Ketika mahasiswa mulai magang di

perusahaan atau instansi yang dituju, mahasiswa akan berkesempatan



menunjukkan kemampuan terbaik, untuk memberikan hasil kerja memuaskan

kepada perusahaan atau instansi dan itu memberi peluang kepada mahasiswa

untuk bekerja tetap di perusahaan tersebut usai lulus kuliah. Saat ini magang

bisa menjadi salah satu cara alternatif bagi mahasiswa untuk mengembangkan

karir. Bahkan mengikuti program magang bisa menjadi pintu gerbang menjadi

pegawai atau karyawan tetap. Program magang dapat mengenal kehidupan dan

kebiasaan dunia kerja secara profesional.

g. Pameran Bursa Kerja
Pameran Bursa kerja dikenal juga dengan istilah job fair/job expo.

Kegiatan ini merupakan wahana/sarana fisik tempat berkumpulnya pelaku

dunia kerja untuk mempromosikan institusi, jenis usaha, serta terutama

lowongan kerja yang tersedia di institusi tersebut. Para pencari kerja

mengunjungi kegiatan ini dengan maksud melamar dan mencari informasi

kerja. Dalam praktiknya pada suatu pameran bursa kerja dapat juga

diselenggarakan kegiatan seminar, pelatihan singkat, ekspose perusahaan,

rekrutmen dan wawancara. Pameran bursa kerja juga dapat diintegrasikan

dengan pameran beasiswa dan kewirausahaan.

h. Sosialisasi dan Promosi Pusat Karir: Target dan Sarana

Sosialisasi pusat karir adalah pengenalan program Pusat Karir dan

Kewirausahaan kepada mahasiswa/calon lulusan sementara promosi adalah

pengenalan kegiatan pusat karir ke luar Perguruan Tinggi. Keberadaan pusat

karir di Perguruan Tinggi memberikan dampak yang luar biasa bagi kesiapan

para mahasiswa dalam mempersiapkan diri mereka menghadapi dunia kerja

setelah mereka lulus. Dari beberapa contoh laman Perguruan Tinggi di luar

negeri didapati berbagai hal menarik yang memberikan banyak informasi,

bukan saja mengenai ketenagakerjaan namun juga berbagai hal yang

menyangkut pengembangan kemampuan diri (personality) yang bisa diakses

langsung oleh pengguna.



Penutup

Demikian Pedoman Layanan Pusat Karir dan Kewirausahaan

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar (UNU Blitar). Semoga bisa memberikan

manfaat dan memudahkan mahasiswa dan alumni dalam rangka

mengembangkan karir dalam kehidupan kerja yang sesungguhnya. Masukan,

sasaran, dan kritis atas pedoman ini sangat kami harapkan sehingga bisa

menjadi bagian dari perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.


