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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memperoleh kes-

impulan bahwa collaborative covernance dalam program pekan karir mahasiswa di 

UNTAG Surabaya dalam meningkatkan softskill dan peluang kerja untuk mahasiswa 

UNTAG Surabaya sudah cukup baik namun ada beberapa indikator yang belum efek-

tif. 

1. Network Structure 

Network structure yang dibangun dalam program pekan karir mahasiswa 

sudah ada. Namun hal itu masih belum bisa dikatakan efektif karena hal ini 

dibuktikan dengan : 

a. Peran pemerintah kota/ disnaker kota surabaya masih belum optimal, 

hanya berputar pada pendataan pusat karir di kampus. 

b. Lowongan yang dishare oleh CnCC masih belum memenuhi semua prodi 

yang ada di UNTAG Surabaya.  

c. Alumni hanya berperan sebagai fasilitator share informasi yang mereka 

ketahui untuk dibagikan ke mahasiswa melalui CnCC 

2. Commitment to a common purpose 

Tujuan yang jelas dan sama akan menghasilkan komitmen bersama untuk 

mengurai pengangguran tersebut yang salah satunya melalui program pekan 

karir mahasiswa.  

3. Governance  

a. Partisipasi : Antusian peserta program pekan karir mahasiswa sangat ba-

gus. Mulai dari actor yang terlibat maupun peserta pelatihan sofskill. Ac-

tor stakeholders tersebut memiliki peran dalam masing-masing bagian. 

Aktor-aktor tersebut yaitu Disnaker kota Surabaya, swasta, dan seluruh 

civitas akademik untag Surabaya.   

b. Transparansi : Dalam kegiatan pekan karir mahasiswa ini yang menjadi 

sasaran adalah mahasiswa dan alumni untag yang sedang mencari peker-

jaan. Untag Surabaya masih belum membuka pelatihan softskill dan in-

formasi lowongan kerjanya untuk umum.  
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c. Akutanbilitas : Melalui LPJ dan MoU 

4. Informasi Sharing  

Informasi dan segala akses untuk pelatihan pekan karir mahasiswa masih 

belum diperuntukan untuk umum karena sasarannya hanya mahasiswa untag 

Surabaya dan alumni yang sedang mencari pekerjaan. Maka dalam hal ini 

masyarakat umum masih belum merasakan manfaat kegiatan program pekan 

karir mahasiswa ini.  

5. Acces to resources 

Mulai dari sumberdaya keuangan, sumberdaya manusia, dan sumberdaya 

teknis sudah sangat mendukung kegiatan program pekan karir mahasiswa.  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat merekomendasikan 

bahwa diperlukan adanya konsep yang baru di UNTAG Surabaya dalam program 

pekan karir mahasiswa, yaitu sebagai berikut :  

1. Website ataupun akses pelatihan softskill pekan karir dibuka umum untuk ka-

rena hal ini baru sesuai dengan tujuan bersama yaitu ikut serta pemerintah 

dalam mengurai pengangguran di Kota Surabaya.  

2. CnCC harus melakukan pemetaan SDM/Prodi yang ada di UNTAG Surabaya 

sehingga info lowongan kerja tidak berputar di prodi yang familiar seperti 

akutansi, manajemen, dan teknik. 

3. CnCC bisa memanfaatkan jaringan alumni yang telah sukses untuk membuka 

jalan bagi adik-adiknya. 

4. CnCC bisa menambah staff khusus untuk kerja lapangan yaitu tugasnya untuk 

keliling kebeberapa perusahaan swasta, BUMN, BUMD untuk melaksanakan 

kerja sama untuk pencarian SDM terbaik dari untag surabaya 

5. Disnaker kota Surabaya harus melakukan pemetaan lowongan kerja dikota 

Surabaya, sehingga dapat tepat sasaran dalam menyusun pelatihan-pelatihan 

serta kegiatan membagi info lowongan kerja ketiap kampus-kampus. 

6. Disnaker kota Surabaya bisa menambahkan program kerja bernama Safari 

kampus yang tujuannya adalah melihat hasil dari pemetaan ditiap kampus 

yang ada di Surabaya. Sehingga disnaker kota Surabaya tidak asal da-

lam memberikan rekomendasi info lwoongan kerja. 
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