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Terlihat ribuan orang memadati pintu masuk

Auditorim Universitas Negeri Semarang (Unnes), dan beberapa perusahaan

begitu antusias mengikuti Unnes Job Fair 2011 yang mengusung tema

“Konservasi Universitas Negeri Semarang Terhadap Link Antara Lulusan

dan Dunia Kerja”. Acara ini merupakan agenda tahunan Pusat Pengembangan

Layanan Konseling dan Bursa Kerja(PPLK-BK) – LP 3 Unnes dalam

mempertemukan para pencari kerja yang potensial dengan

perusahaan-perusahaan mitra Unnes. 

Unnes Job Fair 2011 yang diikuti oleh 10 perusahaan terkemuka yaitu

KPSG, SHIMANO, PKSS (BRI Group), AOS, KONIMEX, SINOTIF, BMJ
Power, Bank

PTPN, dan SWAMANDIRI ini akan berlangsung selama dua hari, Rabu (9/11)

dan Kamis (10/11) besok. 

Menurut Ketua Panitia Nurul Fibrianti Kegiatan yang bekerja sama

dengan DPP Ikatan Alumni (IKA) Unnes ini, secara umum bertujuan untuk

membuka akses bagi para lulusan Unnes selaku pencari kerja, agar

mendapatkan jenis pekerjaan dan tempat kerja yang sesuai dengan

keinginan dan karakteristik kepribadiannya. 

“Sebetulnya acara ini di peruntukkan khusus alumni Unnes, namun



apabila ada masyarakat umum yang mau mengikuti dipersilakan”, ungkapnya.

Bagi para pencari kerja yang ingin mengikuti Unnes Job Fair 2011

cukup membawa curriculum vitae (CV). Hari ini banyak perusahaan yang

hanya menerima CV untuk calon pelamar. Tahap selanjutnya seperti

interview dan psikotest akan dilaksanakan sore hari atau besok setelah

para pelamar dinyatakan lolos seleksi adminitrasi perusahaan

bersangkutan.

Hal tersebut diungkapkan Mylani Budiarti salah satu personil Human

Resource Development (HRD) perusahaan yang mengisi kegiatan di Unnes

Job Fair 2011 ini. PT Konimex misalnya, proses perekrutan hari ini para

pelamar diminta untuk mendaftar dan memasukan CV , proses selanjutnya

akan dihubungi setelah lolos proses adminitrasi. Tetapi ada juga

beberapa perusahaan yang langsung melakukan interview dan psikotest.

Menurut Yunan salah satu pengurus DPP IKA Unnes, melalui tatap muka

langsung dengan HRD dari tiap-tiap perusahaan, diharapkan proses

rekrutmen dapat berlangsung secara efektif dan efisien. “Unnes Job Fair

2011 ini dimaksudkan sebagai wadah alternatif bagi para alumni dan pencari
kerja

pada umumnya serta dapat memfasilitasi perusahaan untuk mendapatkan
tenaga kerja

sesuai dengan yang diharapkan,” lanjutnya. 
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