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Latar Belakang
Salah satu tolak ukur keberhasilan pendidikan tinggi 
adalah masa tungu lulusan sebelum mendapatkan 
pekerjaan. Semakin cepat dan semakin banyak alumni 
yang mendapatkan pekerjaan maka bisa dikatakan 
sistem pembelajaran di suatu institusi pendidikan tinggi 
telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan 
kebutuhan tenaga saat itu.

Di lain sisi, menurut data dari Badan Pusat Statistika, 
pada Agustus tahun 2017 jumlah pengangguran 
mencapai 7,04 juta orang, dan pada Februari tahun 
2018 jumlah pengangguran berkurang sebanyak 
140.000 orang dari tahun 2017. Di pihak perusahaan, 
sebagai penyerap tenaga kerja, sering mengeluhkan 
semakin sulit mendapatkan kandidat yang benar-benar
sesuai mengingat bahwa ada banyak kandidat yang 
bersedia tetapi sangat sedikit yang memiliki kualifikasi 
memadai. Berdasarkan data tersebut 
‘Career Development Center Politeknik Negeri Jakarta’ 
[CDC-PNJ], berinisiatif menjadi jembatan dan fasilitator 
antara kedua kepentingan, perusahaan sebagai 
penyedia lapangan pekerjaan dan alumni dari 
40 (empat puluh) politeknik ternama di Indonesia pada 
kegiatan “Bursa Kerja Terpadu Politeknik 
Negeri di Indonesia 2019”



TujuanTujuan
Kegiatan “Job Fair Terpadu Politeknik Negeri di Indonesia 2019“ ini 
bertujuan untuk : 
 

1. Mengenalkan secara luas tentang sistem pendidikan tinggi 
berbasis vokasi beserta kompetensi lulusannya  

2. Membangun hubungan yang sinergis dan saling menguntungkan 
antara Politeknik sebagai pelaksana pendidikan tinggi vokasi 
dengan kalangan dunia usaha khususnya dalam penyediaan 
kebutuhan SDM lulusan yang sesuai kebutuhan  

3. Mendekatkan korelasi Dunia Kampus dan Industri dalam bidang 
pengembangan teknologi melalui perbaikan kurikulum oleh 
program studi  

4. Membekali lulusan pendidikan tinggi mengenai persiapan diri 
memasuki dunia kerja  

5. Memfasilitasi kalangan dunia usaha dalam mendapatkan SDM 
yang diperlukan  

6. Memfasilitasi alumni pendidikan tinggi untuk mendapatkan 
pekerjaan 



Bentuk KegiatanBentuk Kegiatan
CAREER EXPO DAY

PAPARAN PROFIL PERUSAHAAN
Paparan Profil Perusahaan dilaksanakan dalam rangka mewadahi 
kepentingan perusahaan untuk mensosialisasikan profilnya serta 
meningkatkan wawasan pencari kerja/ mahasiswa tentang peluang 
kerja. Peserta presentasi perusahaan adalah perusahaan peserta “Job 
Fair Terpadu Politeknik Negeri di Indonesia 2019" 

PAPARAN PROFIL PROGRAM STUDI
Paparan profil program studi dilaksanakan dalam rangka mewadahi 
kepentingan program studi untuk sharing profil lulusan secara langsung 
pada dunia industri. Program ini juga memberikan manfaat untuk 
dapat memungkinkan adanya revisi kurikulum program studi agar 
alumni yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dunia industri. 

Career Expo merupakan kegiatan pameran yang diikuti oleh 
perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai bidang. Pada 
kegiatan tersebut setiap perusahaan melakukan kegiatan rekrutmen 
yang dilakukan secara manual ataupun online. Adapun keuntungan 
yang diperoleh perusahaan apabila menggunakan sistem online :  
1. Mendapatkan data lamaran berupa soft file  
2. Dapat langsung mengetahui jumlah lamaran yang masuk 

sesuai posisi yang dibuka  
3. Dapat langsung melakukan pengurutan lamaran sesuai 

kebutuhan perusahaan, contoh : pengurutan berdasarkan 
Universitas, Jurusan, IPK.  

4. Setiap perusahaan yang akan menggunakan sistem 
online diharapkan menyiapkan satu buah laptop. 



PROMOTION MEDIA

Facebook
(with FB Ads) Instagram & Twitter

Spanduk & Baliho

Brosur & Poster

More than 1000 Blogs with Google Ads

Direct connect to our career website

WEBSITE & BLOG



DAFTAR POLITEKNIKDAFTAR POLITEKNIK


  
  
  
  


  


  
  
  


  
  
  




 
 
 
 
 
 













 



Form PendaftaraForm PendaftaraForm PendaftaraForm Pendaftaran Bursa Kerjan Bursa Kerjan Bursa Kerjan Bursa Kerja        Politeknik NegPoliteknik NegPoliteknik NegPoliteknik Negeeeeri Indonesia 2019ri Indonesia 2019ri Indonesia 2019ri Indonesia 2019    
 

Nama Perusahaan :  

Bidang Usaha :  

Alamat Perusahaan :  

No Telepon dan Fax : No. Telepon: 

Fax: 

Website dan Email : Website: 

Email: 

Penanggung Jawab :  

Jabatan Penanggung Jawab :  

No Telepon dan HP : No Telepon: 

No. HP: 

Alamat Email :  

 
Syarat & Ketentuan: 

1. Dengan mengisi Form Pendaftaran ini, maka perusahaan dinyatakan ikut serta dalam acara Job Fair dalam rangkaian agenda Bursa Kerja 

Politeknik Negeri Indonesia 2019. 

2. Perusahaan mengikuti kegiatan hingga selesai pada tanggal 15-16 Oktober 2019. 

3. Pembatalan keikutsertaan dalam acara Job Fair setelah mengisi Form ini dikenakan denda Rp. 3,000,000 (Tiga Juta Rupiah). 

4. Membuka stand tidak sesuai dengan jadwal yang ada akan dikenakan denda Rp. 2,000,000 (Dua JutaRupiah) 

5. Fasilitas yang didapatkan perusahaan 1 unit meja, 2 unit kursi, stop kontak listrik, makan siang untuk pengisi stand (2 Orang). 

6. Pembayaran denda dapat melalui  Bank BCA KCU Depok, an Sidiq Wacono 869 146 4831  dan konfirmasi pembayaran melalui WA Nasuha – 0819-3285-3181 

Dengan ini kami menyatakan mendaftarkan perusahaan kami untuk berpartisipasi dalam Bursa Kerja Politeknik Negeri Indonesia 2019 

Jakarta, …………………………………. 

 

                                                                                  Materai 

 

   (…………………………………………………..) 

 Nama lengkap, tanda tangan, dan stempel perusahaan 


