
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Latar Belakang 
 

 

Konsekuensi perkembangan era globalisasi yang 
kian pesat, menuntut sumber daya manusia yang 
berkualitas. Salah satu indikator ini dapat dilihat 
melalui beragam iklan lowongan pekerjaan yang 
dari waktu ke waktu semakin meningkatkan 
standar kualifikasi dalam pemilihan karyawan. 
Tingginya permintaan sumber daya manusia 
yang berkualitas dikarenakan perusahaan 
menyadari bahwa sumber daya manusia yang 
berkualitas merupakan salah satu competitive 
advantage suatu perusahaan.  

 
Dinamika link and match antara dunia kerja 
dengan perguruan tinggi harus berjalan selaras. 
Career Development Universitas Multimedia 
Nusantarsa (CDC-UMN) sebagai pusat 
pengembangan karir dan kualitas sumber daya 
manusia, memfasilitasi para lulusan yang akan 
memasuki dunia kerja dan lulusan yang akan 
melanjutkan pendidikan dengan mengadakan 
UMN Paperless Career & Scholarship Day XIV. 
Kegiatan akan dilaksanakan hari Kamis - Jumat, 
24 – 25 Oktober 2019 di Lobby Utama, Gedung B, 
Universitas Multimedia Nusantara (UMN), 
Gading Serpong, Tangerang. 

 
Kegiatan ini mengundang perusahaan/instansi 
yang sedang mencari tenaga kerja untuk 
berpartisipasi sebagai peserta maupun sponsor 
untuk melakukan pameran, presentasi 
perusahaan, rekrutmen dan wawancara. Selain itu, 
diundang pula lembaga/universitas pemberi dana 
beasiswa studi lanjut S2 untuk melakukan pameran 
dan mempresentasikan beasiswa S2 yang 
ditawarkannya kepada pengunjung. Maka, pada 
kesempatan ini CDC-UMN mengundang 
perusahaan/instansi     Bapak/Ibu     untuk     dapat 
berpartisipasi sebagai peserta (exhibitor) atau 
sponsor. 



 

 

 
 
 

 Tujuan Kegiatan  
 

1. Membantu lulusan UMN dan perguruan tinggi lainnya mempersiapkan diri memasuki dunia 
kerja maupun melanjutkan studi. 

2. Mempertemukan industri dengan mahasiswa tingkat akhir akan kebutuhan mahasiswa magang. 
3. Memberikan informasi berbagai beasiswa yang ditawarkan oleh lembaga/universitas kepada 

lulusan yang akan melanjutkan studi. 
4. Mendekatkan dunia akademik dan dunia usaha secara interaktif dalam informasi kebutuhan 

ketenagakerjaan. 
5. Memberi kesempatan dunia usaha untuk memperkenalkan perusahaan sebagai penyedia 

bidang pekerjaan yang prospektif di masa depan. 
6. Memberi wahana kepada dunia usaha dalam menyalurkan tanggung jawab sosialnya kepada 

masyarakat. 
7. Memberi kemudahan kepada perusahaan dalam merekrut tenaga kerja melalui sistem online. 

 

Nama Kegiatan  
 

       ”UMN Paperless Career & Scholarship Day XIV” 
 

 

Penyelenggara  
Career Development Centre Universitas Multimedia Nusantara (CDC-UMN) bekerjasama dengan 
Nusatalent. 

 

Target Pengunjung 
1. Para mahasiswa tingkat akhir Universitas Multimedia Nusantara 
2. Para calon wisudawan Universitas Multimedia Nusantara November 2019 
3. Para alumni Universitas Multimedia Nusantara 
4. Masyarakat umum 



 

 

 
 
 

Target Peserta 
Target peserta sebanyak 39 yang terdiri dari perusahaan berbagai bidang usaha yang sedang mencari 
tenaga kerja dan institusi yang menawarkan beasiswa studi lanjut S2/S3. Pada kesempatan kali ini 
juga kami mengundang kepada para peserta untuk membuka rekrutmen bagi penyandang disabilitas. 
 

 
 
 

Waktu dan Tempat 
Hari, Tanggal : Kamis – Jumat, 24 – 25 Oktober 2019 
Waktu  : 09.00 – 16.00 WIB 
Tempat  : Lobby Utama UMN  
        Gading Serpong, Tangerang 

 
 

 

 

 



 

 

 

Bentuk Kegiatan Paperless Career Day  

I. Kegiatan Paperless Career Day  
Pada tahun ini UMN mengadakan Paperless Career Day bekerjasama dengan Nusatalent. Hal ini 
memudahkan perusahaan maupun pelamar dalam proses recruitment. Sehingga pencari kerja 
tidak perlu membawa hardcopy CV melainkan dapat dilakukan secara online. 
Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: 

a. Rekrutmen Tenaga Kerja Secara Online  
Mengajak  perusahaan  untuk bergabung dalam membuka rekrutmen pegawai penuh atau 
magang yang dilakukan secara online melalui aplikasi dari NusaTalent. Keuntungan yang 
didapat oleh perusahaan dengan sistem online adalah:  

- Memperoleh data lamaran berupa softcopy 
- Dapat langsung mengetahui jumlah resume yang masuk sesuai posisi yang dibuka 

melalui aplikasi 
- Dapat langsung melakukan shortir resume sesuai kebutuhan perusahaan 

(misalnya: Universitas, Jurusan, IPK, dll) 
- Dapat langsung melakukan pemanggilan interview via e-mail yang terdapat dalam    

sistem tersebut 
b. Tes dan Seleksi Tenaga Kerja 

Perusahaan dapat melakukan tes dan wawancara penyeleksian calon tenaga kerja di lokasi 
Career Day (harus melalui konfirmasi karena tempat terbatas).  

  

II. Kegiatan Paperless Scholarship Day 
 

a. Pameran 
Memberikan kesempatan kepada lembaga donor untuk mengadakan open house kepada 
pengunjung dengan memamerkan produk-produk beasiswa yang ditawarkan. 

b. Seminar Persiapan Melanjutkan Studi  
Menyelenggarakan kegiatan seminar terbuka bagi seluruh pengunjung tentang persiapan-
persiapan yang perlu dilakukan untuk melanjutkan studi, seperti misalnya prosedur 
aplikasi beasiswa, persiapan menghadapi tes, dan cara/kiat menghadapi wawancara. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Partisipasi 
Biaya Partisipasi Paperless Career Day  
Perusahaan yang mengikuti pameran karir dikenakan biaya sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang sudah MoU Rp    750.000,- /nett diterima UMN selama 2 hari. 
2. Perusahaan yang belum MoU Rp 1.000.000,-/nett diterima UMN selama 2 hari. 

 
*Pajak ditanggung peserta Career Day 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Link pendaftaran UMN Paperless Career Day :  
https://tinyurl.com/Form-Career-Day-UMN 
 

Biaya Partisipasi Paperless Scholarship Day 
 Perusahaan yang mengikuti pameran beasiswa dikenakan biaya sebagai berikut: 

 Rp. 1.000.000,-/nett diterima UMN selama 2 hari. 
  

Link pendaftaran UMN Paperless Scholarship Day :  
http://bit.ly/FormulirKeikutsertaanUMNScholarshipDay2019 

 
Pembayaran 
Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening:  

 
BCA KCU Gajah Mada, 

No. Rekening: 012.301.629.4 a.n Yay. Multimedia Nusantara. 
 

  
 
 

Bukti transfer dapat dikirimkan ke email: karier@umn.ac.id  

 
   

Ketentutan partisipasi:   
- Pendaftaran dilakukan paling lambat tanggal 30 September 2019  

atau sebelum tanggal tersebut setelah kuota maksimal jumlah perusahaan terpenuhi. 
- Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 18 Oktober 2019. 
- Perusahaan yang telah melakukan pendaftaran akan tetapi belum melakukan pembayaran tidak 

dapat dianggap sebagai peserta career day yang sah dan tidak dapat mengikuti acara tersebut. 
 

Fasilitas bagi perusahaan: 
1. Booth ukuran 2m X 2m 
2. 1 meja dan 2 kursi 
3. Lunch untuk 2 orang selama 2 hari 
4. Listrik 250 watt 

https://tinyurl.com/Form-Career-Day-UMN
mailto:karier@umn.ac.id


 

 

 
 

JADWAL PEMBANGUNAN BOOTH 

Pembangunan booth standar oleh panitia akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2019. 

Loading barang dapat dilakukan pada: 
 

Hari/Tanggal  : Rabu, 23 Oktober 2019 
Waktu   : 16.00 WIB – 19.00 WIB 
Tempat  : Lobby Utama UMN 
 

Unloading dilakukan pada: 
 

Hari/Tanggal  : Jumat, 25 Oktober 2019 
Waktu  : 17.00 WIB – selesai 
 

Teknis pelaksanaan: 
 Perusahaan menempati stand sesuai dengan yang dipilih. 

 Perusahaan dapat mulai menata booth pada hari Rabu, 23 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB. 

 Wakil dari perusahaan (2 orang) akan mendapat makan siang selama 2 hari. 

 Mohon tidak meninggalkan barang berharga pada saat meninggalkan booth. 

 UMN tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi. 

 Dilarang merokok di area kampus UMN. 

 Dilarang menggunakan sandal bagi penjaga booth. 
 

Fasilitas yang didapat perusahaan: 
 Lunch untuk 2 orang selama 2 hari 

 1 meja 

 2 kursi 

 Partisi/booth ukuran 2x2m 

 Sambungan listrik 250 watt 

 Lampu 

 Karpet di dalam booth 

 Wi-Fi 
 

 
 



 

 

 
Perlengkapan yang harus disiapkan perusahaan: 

 Laptop (tidak wajib boleh bawa boleh tidak) 

 Poster 

 X-Banner 

 Video Profile/Company Profile 
 
 

Informasi pendaftaran: 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Susunan Panitia 
Penanggungjawab  : Ika Yanuarti 

Ketua Panitia/Sekretaris : Reni 

Bendahara   : Caroline Ruth 

Humas/Promosi/Marketing : Vivi Andriyani 

Publikasi/Dokumentasi : Renia Fahriani Putu P 

Perlengkapan   : Vito Juliano 

Konsumsi   : Lusy Audyna 

L O/Registrasi   : Laura Benedicta 

 

Penutup 
Demikian proposal kegiatan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar kegiatan ini dapat 
menambah jumlah lulusan yang terserap industri, khususnya para calon wisudawan yang akan 
diwisuda pada bulan Juni 2019 mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ilustrasi Partisi Standar 2 x 2 m 

 
 

      
I  
     Spesifikasi booth:  

1. Dinding partisi berwarna putih 
2. Tinggi partisi 2,5 m 
3. Nama Pascia/Lisplang lebar 30 cm warna dasar putih, warna text hitam 
4. Daya listrik 250 Watt 
5. Karpet  
6. Meja 1unit, kursi 2 unit 

 



 

 

 
SEKILAS INFO  

 

  

Ratusan Pelamar Pekerjaan Ramaikan 

Career & Scholarship Day di UMN! 
November 1, 2018 Event Career & Scholarship Day UMN 2018 UMN 

Career & Scholarship Day 2018 yang digelar di Universitas Multimedia Nusantara (UMN), 

Gading Serpong, Tangerang sudah ramai dikunjungi oleh ratusan para pencari pekerjaan. 

Career & Scholarship Day 2018 sendiri membuka kesempatan bagi mahasiswa tingkat akhir, 

alumni UMN, dan masyarakat umum yang ingin mencari beasiswa untuk studi lanjut, tempat 

kerja magang, kerja full time. 

 

 

https://www.side.id/tn/event
https://www.side.id/tn/career-scholarship-day-umn-2018
https://www.side.id/tn/umn


 

 

    

Di acara Career Day ini, mereka bisa bertemu langsung dengan universitas, organisasi pemberi 

beasiswa, dan berbagai perusahaan ternama yang sedang membutuhkan tenaga kerja. 

“Sebetulnya, ini acara tahunan kami yang diadakan dua kali dalam setahun. Konsepnya sendiri 

adalah Career Expo atau Job Fair. Ada 49 perusahaan dan 3 institusi scholarship S2 yang hadir 

di Career & Scholarship day hari ini,” kata Career Development Center (CDC) Manager UMN 

Veny Anindya, Kamis (1/11/2018). 

    

 

 

 

 



 

 

Sejak pukul 09.00 WIB, UMN Career & Scholarship Day sudah dipenuhi oleh para pencari kerja 

yang menaruh lamarannya di berbagai booth perusahaan yang hadir di Career & Scholarship 

Day ini. Banyak juga lho mahasiswa dan alumni UMN yang melamar pekerjaan di sini. Veny 

juga menjelaskan, hingga pukul 14.00 WIB sekitar 500 orang hadir di Career & Scholarship 

Day 2018 hari ini (hari pertama), dan masih akan terus bertambah sampai besok. 

   

Para pencari kerja juga terlihat sangat antusias mendatangi berbagai booth perusahaan untuk 

menaruh berkas atau surat lamarannya. Ada juga pencari kerja yang membawa banyak berkas 

lamaran dalam Career & Scholarship Day tersebut. 

“Saya ingin melamar kerja di Career & Scholarship Day ini, karena banyak perusahaan yang 

membuka lowongan kerja. Saya mau coba melamar di bagian IT, karena sekarang ini kan 

bagian IT sedang dicari oleh banyak perusahaan,” kata Edo salah satu pencari kerja asal 

Jakarta Barat. Berbagai perusahaan seperti Tokopedia, Akulaku, Kompas Gramedia, MNC 

Land, dan Anabatic hadir di job fair ini. 



 

 

    

All Photo by Prassso Side.id 

Lalu, ada juga Optima Education, Eduworld, dan I Can yang siap membantu para peserta yang 

ingin melanjutkan studi keluar negeri. Total peserta perusahaan/ lembaga yang hadir dalam 

Career & Scholarship Day ini terdiri dari 49 perusahaan dan 3 lembaga pemberi beasiswa 

studi lanjut. Antusiasme pengunjung pun cukup baik, hal ini bisa dilihat dari jumlah 

pengunjung dihari pertama tercatat 758 yang hadir dalam kegiatan ini. Jumlah tersebut terus 

meningkat hingga dihari kedua tercatat 1.019 pengunjung yang hadir. Sehingga total tercatat 

1.777 pengunjung yang hadir selama dua hari kegiatan ini berlangsung.  

Serta Career & Scholarship Day 2018 dibuka mulai pukul 09.00 – 16.00 WIB dengan 

pendaftaran melalui sistem online melalui bit.ly/CAREERDAYUMN2018 tanpa dipungut biaya 

alias gratis! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UMN PAPERLESS  
CARRER & SCHOLARSHIP DAY 2019 

 

 

 
 
UMN kembali Membuka kesempatan mahasiswa dan alumni untuk meraih pekerjaan seluas-luasnya. 
Tahun ini tema paperless di usung Carrer & Scholarship Day 2019 sebagai langkah kongkrit UMN 
dalam mewujudkan kampus ramah lingkungan. Selain itu, Career Day keempat belas ini juga di 
support oleh Nusatalent, Sebuah aplikasi yang mengelola portal job yang saat ini sedang berkembang. 
Nusatalent menyediakan aplikasi yang dapat digunakan untuk melamar pekerjaan ke berbagai 
perusaaan, khusus pada Career Day ini perusahaan diutamakan adalah perusahan yang telah 
bekerjasama dengaan UMN.  
 
“Sangat membanggakan karna pada Career Day Ini UMN Di support oleh Nusatalent yang diantaranya 
juga adalah karya alumni – alumni UMN “ Ucap Veny Anindya, Manager of External Student Affairs 
yang juga menaungi CDC (Career Development Centere).  
 
Sejak selasa pagi, Function Hall UMN sudah diramaikan oleh 1599 orang pengunjung yang datang, 
diantaranya mahasiwa, alumni, dan pengunjung lainnya yang dengan antusias mencari pekerjaan di 
Career Day XIV UMN. Function hall di pilih untuk Career Day karena dirasa cukup nyaman bagi 
perusahaan dan pelamar untuk memilih perusahaan yang diminati.  
 
 



 

 

 

 
 

 
 

Tidak kurang dari 45 perusahaan dan 7 instansi pemberi beasiswa meramaikan UMN Paperless Career 
& Scholarship Day 2019 yang diselenggarakan pada 23-24 Apil 2019 lalu. Seperti Tokopedia, Indomart, 
Bank Index, Sinarmas, Smartfrend, Astra Graphia, Dreambox, Toto dlsb. Acara tersebut dibuka oleh 
Drs. Imam Yuno, M.M perwakilan dari LLDIKTI dan Ibu Ika Yanuarti selaku Wakil Rektor III bidang 
kemahasiwaan UMN.  
 
 “Harapannya, para jobseeker yang melamar pekerjaan lewat Career Day UMN mendapat pekerjaan 
yang sesuai dengan yang diharapkan dan dengan sistem yang baru dapat memudahkan dalam 
mendapatkan pekerjaan” kata Reni, Ketua pelaksana Career Day 2019 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULIR MEDIA PARTNER 
 

 

Nama Perusahaan : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Bidang Usaha   : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Alamat   : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Contact Person : ………………………………………………………………………………………………………………. 

No. HP   : ………………………………………………………………………………………………………………. 

No. Telp/Fax  : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Email    : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Menyatakan bahwa kami turut berpartisipasi dalam “UMN Paperless Career & Scholarship Day 

2019” dalam paket media partner dengan media  

a. Televisi   

b. Radio 

c. Website  

d.  Media Cetak   

e. Media Sosial, sebutkan………………………………………………………………………………………………………….. 

f. Lainnya, sebutkan …………………………………………………………………………………………………………………. 

pada hari Kamis-Jumat, 24-25 Oktober 2019. Kami menyetujui untuk memenuhi kontraprestasi yang 

telah disepakati bersama.  

Menyetujui,  

          



 

 

 

 

       …………………………………………………………….. 

       (Tanda Tangan, Nama Jelas dan Cap Perusahaan) 


