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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyeleng-

garaan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi pasal 1 di jelaskan 

bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah pengaturan, perencanaan, 

pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi oleh Menteri untuk mencapai tujuan Pen-

didikan Tinggi. Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jen-

jang, dan jenis Pendidikan Tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi oleh 

Pemerintah dan/atau Badan Penyelenggara untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. 

Universitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik 

dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu penge-

tahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, Universitas dapat menyeleng-

garakan pendidikan profesi. 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah salah satu Perguruan Tinggi 

Swasta di Surabaya yang berakreditasi “A”. PTS ini biasa di sebut UNTAG Surabaya, 

dengan ciri khas yaitu kampus kebangsaan. Kampus yang berdiri dalam naungan 

Yayasan Perguruan 17 Agustustus 1945 Surabaya. Yayasan ini didirikan oleh be-

berapa orang yang berpandangan nasionalis yang menyadari kondisi masyarakat dan 

bangsa Indonesia yang baru terlepas dari penjajahan. Para pendiri yayasan menyadari 

bahwa pada masa penjajahan Belanda maupun Jepang, masyarakat yang dapat menik-

mati pendidikan sangat terbatas. Oleh karena itu didirikan yayasan yang bergerak di 

bidang pendidikan dalam rangka "Ikut seta mencerdaskan kehidupan bangsa dalam 

rangka mengentas masyarakat dari kebodohan dan kemiskinan untuk mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur".  

UNTAG Surabaya bervisi Terwujudnya Universitas Unggul berbasis Nilai dan 

Karakter Bangsa pada Tahun 2035. Untuk melaksanakan visi tersebut maka UNTAG 

Surabaya memiliki 4 misi yaitu Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 

mengacu pada standar pendidikan tinggi berskala nasional, regional, dan inter-

nasional; Menguatkan Tata Kelola Universitas yang baik (Good University Govern-

ance); Memberdayakan (empowering) sumberdaya universitas serta menjalin jejaring 

(networking) dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan 
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terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi; Menanamkan dan menumbuhkan 

nilai-nilai moral, akademik, budaya, dan karakter bangsa Indonesia bagi sivitas akad-

emika. Adapun tujuan adalah Menghasilkan lulusan yang kompetensinya diakui 

secara nasional maupun internasional; Menghasilkan karya-karya ilmiah yang mu-

tunya diakui secara nasional maupun internasional; Menerapkan karya-karya inovatif 

produktif melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan 

kualitas kehidupan manusia ; Menjalankan Tata Kelola yang baik yang mengacu pada 

pengelolaan berstandar Internasional (Good University Governance); Memiliki 

keunggulan SDM yang mampu diberdayakan untuk penguatan kompetensi Untag Su-

rabaya; Memiliki jejaring kerjasama yang mampu mengoptimalkan tercapainya Visi, 

Misi UNTAG Surabaya; Memiliki civitas akademika yang beridentitas nilai dan 

karakter bangsa Indonesia. 

Di tahun 2020 UNTAG Surabaya mengalami peningkatan jumlah pendaftar 

dengan target 3.000 mahasiswa, namun setelah gelombang terakhir ditutup ternayata 

jumlah mahasiswa melebihi dari target awal yaitu 3.3256 mahasiswa. Hal ini terjadi 

karena beberapa hal yaitu dengan akreditasi “A” namun biaya yang dikeluarkan ter-

golong murah , UNTAG Surabaya banyak memberikan beasiswa untuk maha-

siswanya mulai dari KIP-K, bantuan SPP Kemedikbud, bantuan SPP Usulan masyara-

kat yang berasal dari DPR-RI, serta bantuan SPP internal kampus. Selain itu juga UN-

TAG Surabaya memberikan bantuan kuota belajar tiap bulannya, melalui pemotongan 

SPP ditiap bulannya.  

Untuk mempertahankan akreditasi PTS maka UNTAG Surabaya mengoptimal-

kan dalam membantu mahasiswa menuju dunia keja dengan melalui program-pro-

gram yang telah dilaksanakan oleh Biro kemahasiswaa dan Alumni melalui bagian 

Conselling dan Career Center. Hal tersebut disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 

1 yaitu Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Peraturan Menteri 

Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 5 ayat 1 & 2 tentang Standar Kompetensi 

Lulusan, sebagai berikut : 

1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.  
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2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pem-

belajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ac-

uan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembela-

jaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidi-

kan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pem-

belajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.  

Pasal 6 

1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku 

benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan 

norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses 

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian 

kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.  

2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan pen-

guasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara 

sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pen-

galaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat 

yang terkait pembelajaran.  

3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan ke-

mampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, 

metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, 

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada 

masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:  

a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang 

wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin 

kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis 

pendidikan tinggi; dan  

b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang 

wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan 

program studi.  

4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat 

(3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu 

tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau 

bentuk kegiatan lain yang sejenis. 
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Untuk menghasikan kualitas mahasiswa yang mampu berdaya saing diluar, maka 

UNTAG Surabaya dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada membentuk suatu 

target ditiap biro maupun fakultas-fakultas yang ada. Di tahun 2014 dibentuklah se-

buah wadah pusat karir mahasiswa yang dinamakan  job placement center untag Su-

rabaya. Fungsi dari bagian ini hanya sebagai wadah mahasiswa akhir untuk mencari 

pekerjaan. Tak hanya kebutuhan info lowongan saja yang diperlukan mahasiswa, na-

mun juga pelatihan softkil untuk menuju dunia kerja. Maka UNTAG Surabaya 

menggembangkan hal tersebut dengan mengesahkan bagian kemahasiswaan dan 

alumni UNTAG Surabaya menjadi Biro Kemahasiswaan dan alumni UNTAG Sura-

baya di tahun 2018 sesuai keputusan yayasan perguruan 17 agustus 1945 surabaya 

nomor SK :211/ Y-A/Og/III/2018. Karenanya hal ini menjadi suatu strategi bagi UN-

TAG Surabaya dalam melaksanakan misi nya yang berbunyi “Memberdayakan (em-

powering) sumberdaya universitas serta menjalin jejaring (networking) dengan insti-

tusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma 

Perguruan Tinggi” dan tujuannya yang berbunyi “Memiliki jejaring kerjasama yang 

mampu mengoptimalkan tercapainya Visi, Misi Untag Surabaya”. Dalam hal ini Biro 

Kemahasiswaa memiliki tupoksi dalam membangun jejaring dan memberdayakan 

alumni sebagai mitra pengembangan universitas. 

Biro kemahasiswaan dan alumni memiliki 4 bagian didalamnya, yaitu Bagian Or-

ganisasi kemahasiswaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Biro Kemaha-

siswaan dan Alumni dalam bidang organisasi kemahasiswaan dan minat bakat ; Ba-

gian Kesejahteraan Mahasiswa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Biro Ke-

mahasiswaan dan Alumni dalam bidang pemberdayaan dan kesejahteraan mahasiswa; 

Bagian Councelling dan Career Center mempuyai tugak pokok membantu Kepala 

Biro Kemahasiswaan dan Alumni dalam bidang konseling, pengembangan karir, 

tracer study; Bagian Tata Usaha mempunyai tugak pokok membantu Kepala Biro Ke-

mahasiswaan dan Alumni dalam bidang keuangan dan administrasi umum.  

Pada bagian Councelling dan Career Center inilah yang menjadi wadah maha-

siswa dan alumni untuk mengembangkan karir. Adapun alumni yang sudah sukses, 

dibangunlah suatu organisasi khusus alumni yang nantinya mereka bergerak dalam 

ikut serta mengembangkan SDM yang ada di UNTAG Surabaya. CnCC memiliki pro-

gram yang bertujuannya untuk memberikan bekal ke para mahasiswa akhir dan calon 

wisudawan terkait dunia kerja. Program tersebut bernama “Pekan Karir Mahasiswa”. 

Sebelum itu dari kegiatan ini bernama “Pelatihan menuju dunia kerja dan Campus 

Hiring”. Namun pada tahun 2020 namanya berganti dengan “Pekan Karir Maha-

siswa”. Sebelum adanya corona kegiatan ini dilaksanakan secara offline yaitu dengan 
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menggundang beberapa narasumber untuk mengisi materi-materi terkait dunia kerja. 

Beberapa perusahaan yang sedang mencari karyawan hadir dalam program ini. Ben-

tuknya seperti bursa kerja untuk mahasiswa untag Surabaya. Jadi mahasiswa bisa 

mencari info lowongan kerja dan sekaligus melamar kerja pada boot perusahaan yang 

hadir. Pada tahun 2020 seluruh kegiatan dilakukan secara daring karena adanya pan-

demic covid-19.  

Kegiatan pertama dalam kegiatan tersebut adalah pelatihan softskill, didalamnya 

ada materi terkait writing effetice resumes, cover letters, linked, mastering the art of 

the interview dan personal branding. Materi writing effetice resumes dan cover letters 

bertujuan agar peserta dapat mengetahui bagaimana dan tips membuat curriculum vi-

tae yang menarik sehingga lamarannya dilirik oleh HRD tersebut. Materi linked in 

bertujuan untuk mensosialisasikan bagaimana melamar secara online melalui web 

linked in karena melihat dari kondisi pandemic seperti ini alangkah lebih efektif dan 

efisienya menggunakan lamaran dalam bentuk online. Sudah banyak perusahan yang 

mencari calon pekerja melalui linked in. Pemaparan materi personal branding ber-

tujuan agar peserta membandring dirinya dimulai dari dini sehingga diharapkan pada 

saat interview kerja sudah memiliki percaya diri saat menjawab pertanyaan yang di-

ajukan oleh HRD. Pemaparan materi mastering the art of the interview adalah tips dan 

trik agar lolos interview kerja. Kegiatan kedua adalah IndustrialI insight, dalam 

kegiatan ini dijelaskan bahwa apasaja yang dicari oleh industri kepada pelamar kerja. 

Kegiatan ketiga adalah almni insight dimana kegiatan ini berupa motivasi dan pem-

aparan kegiatan setelah lulus. Kegiatan terakhir ditutup dengan Jobfair melalui web-

site Concelling dan Career Center. Seluruh kegiatan dikemas secara daring, yang 

dikarenakan masih pandemi.  

Seperti pada teori collaborative governance yang dikemukakan oleh (Ansell dan 

Gashl, 2007). Collaborative Governance merupakan sebuah strategi baru dalam 

tatanan pemerintahan yang melibatkan beberapa stake holders atau pemangku kepent-

ingan dan aparatur pemerintahan untuk membuat keputusan bersama yang dirumus-

kan dalam sebuah forum (Ansell dan Gashl, 2007). Dalam Irawan (2017) Collabora-

tive Governance hadir sebagai suatu usaha kerjasama yang dilakukan antara 

pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah dalam penanganan masa-

lah publik. Bentuk kerjasama tersbut adalah pemangku kepentingan yang melibatkan 

pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Collaborative Governance adalah sebuah strategi baru dalam penanganan ma-

salah public yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat.   
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Seharusnya Program Pekan Karir Mahasiswa tersebut melibatkan stakeholder 

seperti dalam teori Collaborative Governance diatas. Sehingga manfaat serta 

tujuannya tercapai. Karena salah satu tujuan program tersebut adalah untuk membantu 

pemerintah dalam mengentas pengangguran di Indonesia, namun program tersebut 

terfokus untuk mahasiswa akhir dan calon wisudawan UNTAG Suarabaya. Sesuai 

dengan UU No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang tujuannya tertuang dalam pasal 

3 yaitu, Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemu-

dahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industry 

dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indone-

sia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan 

antar daerah dalam kesatuan ekonomi local; Menjamin setiap warga negara mem-

peroleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 

hubungan kerja; Melakukan penyesuaian berbagai aspej pengaturan yang berkaitan 

dengan keberpihakan, penguatan, dan pelindungan bagi koperasi dan UMK-M serta 

industry nasional; Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan 

dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis 

nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu 

pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideology Pan-

casila.  

UNTAG Surabay berkolaborasi dengan pemerintah, swasta dan masyarakat 

(alumni Untag Surabaya yang telah sukses dibidangnya). Bentuk kolaborasi yang dil-

akukan oleh UNTAG Surabaya ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yaitu sebagai 

pemateri dalam pelatihan softskill dengan materi tentang UU ketenagakerjaan. Selain 

itu juga pihak Dinas Tenaga Kerja memberikan info bursa kerja kepada peserta. Pe-

rusahaan yang hadirpun tidak seluruh perusahaan, hanya beberapa saja yang telah 

melakukan MoU dengan UNTAG Surabaya. Apalagi dengan kondisi seperti ini ban-

yak perusahaan yang belum membuka lowongan pekerjaan. Jumlah peserta mening-

kat ditahun 2020 karena banyaknya mahasiswa kahir dan fressguade yang sedang 

mencari pekerjaan. Bentuk kolaborasi dengan alumni ini masih belum jelas arahnya 

kemana, karena pengelolaan alumni masih belum efektive. 

Ada beberapa kendala dalam hal ini yaitu dari sebagian besar belum mengetahui 

adanya program pekan karir mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan peserta yang 

mengikuti program hanya kuramg lebihnya 260 peserta, sedangkan tiap semesternya 

UNTAG Surabaya mewisuda kurang lebih 1000 mahasiswa. Yang bisa mengakses 

dan mendaftar lowongan kerja melalui CnCC hanya mahasiswa dan alumni Untag 
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Surabaya. Untuk masyarakat umum tidak bisa mengaksesnya. Bentuk kolaborasi an-

tara pihak pemerintah yang diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya hanya 

sebatas memberikan materi dan memberikan info bursa kerja. Kolaborasi dengan 

pihak swasta juga masih belum banyak. Namun dalam kegiatan Magang bersertifikat 

di BUMN sudah terjalin dengan efektive, sehingga banyak mahasiswa UNTAG Su-

rabaya yang diterima magang di beberapa perusahaan BUMN. Kolaborasi dengan 

alumni untag Surabaya yang telah sukses juga belum jelas. Untuk itu perlunya dikem-

bangkan lebih lanjut terkait kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat 

(alumni untag Surabaya yang telah sukses dibidangnya). 

Dari pemaparan diatas perlunya dilakukan penelitiaan untuk mengetahui 

bagaimana Collaborative Governance Dalam Program Pekan Karir Mahaiswa di Uni-

versitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada latar belakang masalah, 

maka perlu di rumuskan permasalahannya agar dapat memperjelas tujuan dari 

penelitian. Perumusan masalahnya Adalah bagaimana collaborative governance da-

lam program pekan karir mahaiswa di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dil-

akukan penelitian ini adalah untuk mengetahui collaborative governance dalam pro-

gram pekan karir Mahasiswa di Univesitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoristis  

Penelitian ini diharapkan dapat dapat digunakan sebagai referensi menambah 

wacana ilmu dan menghasilkan konsep-konsep baru dalam upaya Program 

Pekan Karir Mahasiswa di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Serta un-

tuk menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan se-

hingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu admin-

istrasi publik.  
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1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 

Bagi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, penelitian ini dapat 

dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas 

Program Pekan Karir Mahaiswa di Universitas 17 Agustus 1945 Su-

rabaya., sehingga semakin banyaknya kuantitas lulusan Universitas 

17 Agustus 1945 Surabaya yang memiliki prospek kerja yang bagus 

setelah lulus nantinya. 

b. Bagi Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945Surabaya 

Bagi Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, penelitian 

ini dapat dipakai sebagai informasi yang luas tentang Program Pekan 

Karir Mahaiswa di UNTAG Surabaya sehingga mahasiswa dapat 

dengan mudah mengikuti dan bisa mencari peluang kerja melalui pro-

gram tersebut. 

 1.5 Sistematika Penelitian  

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah penulis dalam menyusun 

skripsi, susunan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan merupakan bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumu-

san masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA  

Kajian pustaka merupakan bab yang terdiri dari penelitian terdahulu dan lan-

dasan teori yang digunakan sebagaidasar penelitian dan sebagai penguat terhadap 

analisis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Metodologi penelitian berisi tentang cara atau langkah-langkah yang terkait 

dengan bagimana penelitian ini dilakukan, terdiri dari jenis penelitian, lokasi 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.  

BAB IV DISKRIPSI OBYEK, PENYAJIAN DATA, PEMBAHASAN  

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum objek penelitian yang terdiri 

dari penyajian data dan analisis data.  

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

 


