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1. TUJUAN PROSEDUR 

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai prosedur memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa/alumni untuk mendapatkan informasi tentang lowongan 

pekerjaan 

 

2. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Prosedur ini meliputi tata cara pengajuan surat lamaran dan pihak-pihak 

yang terlibat dalam menginformasikan lowongan pekerjaan 

 

3. DEFINISI ISTILAH 

Pekerjaan dalam arti luas adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti 

sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang 

bagi seseorang. Dalam pembicaraan sehari-hari istilah ini sering dianggap sinonim 

dengan profesi. 

 

4. PROSEDUR 
Kabiro kemahasiswaan setelah mendapat informasi loker dari user kemudian 

menyebarkan informasi lowongan kerja. 

a. Jika pihak user hanya memberikan informasi loker berupa lembaran informasi, maka 

setelah diperiksa dan disetujui maka informasi tersebut disosialisasikan melalui 

mading dan web carrer center  

b. Jika pihak perusahaan menghendaki adanya perekrutan didalam kampus UBD, maka 

sosialisasi informasi loker dilakukan melalui beberapa tahap :   

- Kabiro kemahasiswaan akan mengumumkan terlebih dahulu melalui madding atau 

web carrer centre dan dilanjutkan dengan menyiapkan list yang berisi daftar 

peserta pelamar dari mahasiswa/alumni yang berminat. 

- Mahasiswa/Alumni datang ke Biro Kerjasama untuk mengisi daftar peserta 

pelamar. 

- Kabiro kemahasiswaan berkoordinasi dengan bagian umum untuk kebutuhan 

sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan rekrutmen di UBD. 

- Kabiro kemahasiswaan memberikan pengarahan kepada mahasiswa sebelum 

perekrutan dan menghubungi pihak perusahaan untuk datang ke UBD sesuai 

dengan jadwal yang telah disepakati bersama. 

 

5. PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP 

a. Kabiro Kemahasiswaan 

b. Kabag Umum 

c. User 

d. Alumni 

 

6. BAGAN ALIR PROSEDUR 

Tersedia  

 

7. REFERENSI 

1. Buku Pedoman Akademik 
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Kegiatan 

Pihak yang terlibat 

Dokumen Waktu 
 

User 
Kabiro 

Kemahasiswaan 
Mahasiswa 

Kabag 

Umum  

Kabiro Kemahasiswaan mendapat 

informasi loker dari user 

 

Informasi Loker  1 hari 
 

Kabiro Kemahasiswaan membuat daftar 

pelamar 
Daftar Pelamar  1 hari 

 

Mahsiswa/Alumni datang untuk melamar Daftar Pelamar  1 minggu 
 

Kabiro Kemahasiswaan memberi 

pengarahan 
Informasi Loker  1 hari 

 

Kabag Umum menyiapkan ruangan  
Surat 

Peminjaman 

Ruangan 

 1 hari 
 

        
 


