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I. Alur Pendaftaran
1. Peserta wajib mengakses tautan di bawah untuk mendapatkan informasi seputar

kebutuhan open recruitment Staff BEM UNPAR 2023.
www.bem.unpar.ac.id

2. Peserta dapat melihat materi screening pada berkas “Modul Open Recruitment”.
3. Peserta wajib mengunduh dan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan

pada link google drive berikut
https://docs.google.com/document/d/1P0AM_3_X4jLArnMP7m-0rRBBqvwdzqp
b/edit?usp=sharing&ouid=102052220175438968090&rtpof=true&sd=true
*Ketentuan:

- Peserta wajib mengunduh berkas pada tautan diatas dalam format docx.
- Setelah mengunduh berkas, peserta dapat mengisi formulir sesuai dengan

ketentuan yang terdapat pada formulir pendaftaran.
- Ketentuan pas foto 3x4 : menggunakan kemeja, wajah terlihat dengan

jelas, latar belakang berwarna bebas.
- Ketentuan dan penugasan dari biro/departemen dapat diakses pada berkas

“Modul Open Recruitment” poin III.
4. Setelah mengisi formulir pendaftaran secara lengkap, peserta wajib untuk

menyimpan berkas formulir dengan format PDF dan penamaan “Formulir
Pendaftaran BEM 2023_(Nama)_(NPM). Formulir pendaftaran dikumpulkan
pada Google Form dengan tautan di bawah.
https://forms.gle/LrWZvu2m4H2VGT1S8

5. Peserta wajib mengisi jadwal screening sesuai dengan biro/departemen yang
dipilih pada tautan yang disediakan pada Google Form.

6. Setelah peserta mengisi jadwal screening, peserta wajib untuk bergabung ke
dalam grup Line yang disediakan pada jadwal screening sesuai dengan
biro/departemen yang dipilih baik pilihan pertama dan pilihan kedua.

II. Peraturan Umum Screening
1. Peserta wajib hadir 15 menit sebelum jadwal screening yang telah dipilih.
2. Peserta screening wajib hadir tepat waktu pada ruangan screening yang telah

ditetapkan.
3. Keterlambatan di bawah 15 menit akan diberikan konsekuensi berupa

pengurangan waktu screening sesuai dengan waktu keterlambatan dan
pengurangan 5 poin.

4. Keterlambatan diatas 15 menit akan diberikan konsekuensi berupa reschedule
jadwal screening dan pengurangan 10 poin.

5. Peserta screening wajib untuk mengenakan kemeja berwarna putih polos, celana
panjang bahan berwarna hitam, dan sepatu tertutup berwarna hitam atau putih
ketika melakukan proses screening.
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6. Peserta wajib menjaga kesopanan dengan tidak melakukan tindakan yang kurang
pantas dan menjaga tutur kata yang baik selama proses screening berlangsung.

7. Apabila ada yang ingin ditanyakan dapat menghubungi contact person di bawah
ini:

- Annastacia
ID Line: annastaciaa18

- Vedanta Wallace
ID Line: vedantawallacee

III. Penjelasan dan Penugasan Setiap Biro dan Departemen
Biro Sekretariat
Pengenalan singkat biro:
Biro Sekretariat merupakan badan yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, dan
pengelolaan administrasi BEM UNPAR 2023 selama satu periode. Dokumen administrasi yang
dibutuhkan meliputi penyusunan dokumen proposal internal dan eksternal, surat-menyurat,
Memorandum of Understanding, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), notulensi, dan dokumen
administrasi lainnya yang disusun dan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan.

Tugas Biro Sekretariat:
1. Menjadi sekretaris dari masing-masing biro/departemen sesuai penempatan dan

bertanggungjawab untuk menyusun dan mengelola keseluruhan dokumen yang dibutuhkan
oleh biro/departemen serta program kerja di dalam biro/departemen terkait.

2. Melakukan pengawasan dan quality control terhadap dokumen-dokumen selama proses
penyusunan dan sebelum dokumen-dokumen tersebut dirilis.

3. Meminta persetujuan dokumen dalam bentuk tanda tangan dan cap kepada Ketua BEM,
Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA), dan pihak-pihak tertuju lainnya sesuai
dengan alur birokrasi yang berlaku.

4. Merilis dokumen-dokumen administratif yang sudah disusun dan disetujui sebelumnya.
5. Hadir dalam rapat biro/departemen, menyusun dokumentasi berupa notulensi dan foto

rapat, serta membagikan hasil dokumentasi tersebut kepada peserta rapat yang sudah
disetujui.

6. Memantau dan melakukan perencanaan penyusunan dokumen sesuai dengan kebutuhan
masing-masing biro/departemen.

Penugasan open recruitment:
1. CV
2. Screenshot DPS sementara
3. DISC Test https://discpersonalitytesting.com/free-disc- test/

*Catatan : cukup screenshot hasilnya
4. Portofolio tulisan (tidak wajib, jika ada saja)
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Portofolio dapat berupa dokumen administrasi atau tulisan yang pernah dipublikasikan.

Ketentuan Penugasan open recruitment:
1. Komponen portofolio mencakup:

a. Cover
Lampirkan nama dokumen serta nama lengkap NPM penulis.

b. Tentang Penulis (About Me)
Rangkum dalam 2-4 kalimat terkait hal-hal yang perlu kami ketahui dari Anda.
Dapat berupa kesibukan saat ini, kepribadian, minat, dan komponen lainnya.

c. Pendidikan (Education) dan Pengalaman (Experience)
● Pendidikan: SMA dan kuliah (jurusan, program studi)
● Pengalaman berupa pengalaman berorganisasi (program kerja internal atau

eksternal kampus)/volunteer/magang dsb
d. Dokumen-dokumen yang pernah dirilis sebelumnya

Lampirkan dokumen yang pernah Anda rilis sebelumnya selama pengalaman
berorganisasi (program kerja internal atau eksternal kampus), volunteer, magang
dsb atau dalam kesempatan lainnya. Apabila dokumen tersebut pernah
dipublikasikan, lampirkan tautan atau link yang dapat diakses di bagian footnote.

e. Sertifikat
Lampirkan sertifikat kepanitiaan dengan jabatan terkait (misal: sertifikat Sekretaris
dalam suatu program kerja)/sertifikat workshop kepenulisan/sertifikat lainnya yang
terkait dengan posisi yang Anda pilih.

f. Contact Person
Lampirkan kontak Anda yang dapat dihubungi, mencakup nomor telepon, ID LINE
aktif, email pribadi.

2. Tidak ada minimal atau maksimal halaman.
3. Tulisan dipublikasikan maksimal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
4. Jumlah maksimal dokumen: 3 dokumen
5. Penyusunan portofolio harus rapi, padat informasi, dan mudah dipahami.
6. Keseluruhan dokumen penugasan WAJIB dikumpulkan tepat waktu sesuai dengan tenggat

yang berlaku.
7. Gabungkan keseluruhan dokumen penugasan pada 1 file PDF dan kumpulkan pada folder

Google Drive :
https://drive.google.com/drive/folders/1ku_SqsQHDVYCrB6BEoR7nB0mKIzuaQrl?usp=sha
ring

8. File berbentuk pdf. dengan ketentuan nama file : NAMA LENGKAP_NPM_Sekre2023
9. Contoh portofolio dapat dilihat pada tautan berikut:

https://drive.google.com/file/d/1Id-ftb9cCs-P6XaE_3w2UIXssIlI1MkS/view?usp=sharing

Biro Kebendaharaan
Pengenalan singkat biro:
Biro Kebendaharaan merupakan badan yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, dan
pengelolaan keuangan BEM UNPAR 2023 selama satu periode. Dokumen administrasi yang
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dibutuhkan meliputi penyusunan dokumen proposal internal dan eksternal, Rancangan Anggaran
Biaya (RAB), Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPK), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ),
kwitansi/bukti pembayaran, dan dokumen keuangan lainnya yang disusun dan dikeluarkan sesuai
dengan kebutuhan.

Tugas Biro Kebendaharaan:
1. Menjadi staf bendahara untuk masing-masing departemen sesuai penempatan dan

bertanggungjawab untuk menyusun dan mengelola keseluruhan dokumen finansial yang
dibutuhkan oleh departemen serta program kerja di dalam departemen terkait.

2. Bertanggungjawab dan melakukan proses quality control selama proses penyusunan
dokumen finansial sampai dengan dokumen tersebut mendapat persetujuan dan dirilis.

3. Meminta persetujuan dokumen dalam bentuk tanda tangan dan cap kepada Ketua BEM,
Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA), Sekretaris Jenderal BEM, Kepala Biro
Keuangan BEM, dan pihak-pihak tertuju lainnya sesuai dengan alur birokrasi yang berlaku.

4. Berkoordinasi dengan seluruh Ring 1 dari program kerja terkait pemasukan dan
pengeluaran keuangan selama program kerja tersebut berlangsung.

5. Hadir dan mengikuti rapat kebiroan dan rapat departemen sesuai jadwal yang sudah
ditentukan baik daring maupun luring.

Penugasan open recruitment:
1. CV
2. Screenshot DPS sementara
3. DISC Test https://discpersonalitytesting.com/free-disc- test/

*Catatan : cukup screenshot hasilnya
4. Portofolio keuangan (dapat berupa sheet perhitungan yang pernah Anda buat)*

*tidak wajib/jika ada saja
5. Jawablah pertanyaan berikut: “Apa yang membuat Anda merasa bahwa Anda memenuhi

kualifikasi untuk dipilih dibandingkan dengan orang lain?”

Ketentuan Penugasan open recruitment:
1. Portofolio keuangan harus menggunakan Google Spreadsheet atau Microsoft Excel, lengkap

dengan rumus-rumus yang sudah Anda masukkan.*
*jika memiliki portofolio keuangan. Portofolio keuangan sifatnya tidak wajib/jika ada saja

2. Jawaban pertanyaan maksimal 1 paragraf singkat dan padat (4-6 kalimat), jawaban ditulis
rapi, kumpul dalam bentuk format pdf.

3. Kedua tugas (portofolio dan jawaban pertanyaan) dikumpulkan ke dalam 1 Google Drive.
Buat folder di Google Drive dengan format: NAMA LENGKAP_NPM_Kebendaharaan2023

Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1aU4f543YTLSd4LquCRd8Q6bzHw4-PJaO?usp=sharing
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Biro Penelitian dan Pengembangan
Pengenalan singkat biro:
Biro Penelitian dan Pengembangan merupakan badan yang bertanggung jawab sebagai penunjang
dalam menyediakan fasilitas bagi setiap biro dan departemen terkait kebutuhan data mahasiswa
melalui riset dan juga bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dengan tujuan
memperkenalkan sesama anggota BEM UNPAR serta jembatan bagi anggota BEM UNPAR untuk
memiliki hubungan yang erat dan sinergis sehingga dapat membentuk produk-produk yang
berfungsi sesuai dengan tujuannya.

Tugas Biro Penelitian dan Pengembangan:
1. Melakukan riset terkait kebutuhan serta minat dan bakat mahasiswa.
2. Bertanggung jawab dalam mengawasi proses pembuatan dan penyebaran kuesioner yang

dikeluarkan oleh Biro/Departemen/Kepanitiaan di bawah BEM UNPAR 2023.
3. Memfasilitasi pengolahan data yang masuk dan menyajikan hasil riset kepada publik dengan

berbagai jenis format sajian.
4. Memantau proses perencanaan seluruh program kerja yang akan dijalankan oleh setiap

departemen agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mahasiswa.
5. Menjaga dan meningkatkan performa pengurus BEM UNPAR 2023 agar kinerjanya dapat

optimal serta  dapat menghasilkan program kerja dan fungsional yang baik
6. Melakukan penilaian terhadap seluruh pengurus BEM UNPAR 2022 dengan berbagai

metode yang telah ditetapkan.
7. Melakukan performance appreciate untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan BEM UNPAR

2023

Penugasan open recruitment:
1. CV
2. Screenshot DPS sementara
3. DISC Test https://discpersonalitytesting.com/free-disc- test/

*Catatan : cukup screenshot hasilnya
4. Motivation Letter
5. Ketentuan Penugasan Motivation Letter:

- Minimal 1 halaman
- Font untuk judul Arial dengan size 14
- Font untuk isi Arial dengan size 12
- Margin normal: 3-3-3-4 (cm)
- Line spacing 1.5, justify
- Penugasan dimasukan ke dalam formulir pendaftaran poin VII

Biro Humas Internal
Pengenalan singkat biro:
Bertanggung jawab atas pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Komunikasi ke berbagai
pihak, dan menjadi narahubung informasi dari pihak eksternal.
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Tugas Biro Humas Internal:
1. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) komunikasi ke setiap Himpunan Mahasiswa

Program Studi (HMPS), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Senat Mahasiswa (SM) dan Badan
Pemeriksa (BP).

2. Menjadi narahubung informasi dari pihak eksternal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
3. Bertanggungjawab untuk menjaga hubungan dan membuat hubungan yang harmonis

dengan pihak eksternal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
4. Memfasilitasi tempat serta waktu untuk Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa

(BEM) berdiskusi dengan setiap Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM), Senat Mahasiswa (SM) dan Badan Pemeriksa (BP).

Penugasan open recruitment:
1. CV
2. Screenshot DPS sementara
3. DISC Test https://discpersonalitytesting.com/free-disc- test/

*Catatan : cukup screenshot hasilnya
4. Membuat video pengenalan diri secara kreatif dan singkat dengan durasi 3 (tiga) menit.

Ketentuan Penugasan open recruitment:
1. Membuat video menarik pengenalan diri menggunakan bahasa yang formal dengan durasi

3 (tiga) menit.
2. Upload dengan ketentuan penamaan : NAMA LENGKAP_NPM_HumasInternal2023
3. Upload video tersebut ke link Google Drive :

https://drive.google.com/drive/folders/1GXF3wyrIS1rC07T3y_A0I4_J-rbTAA-V?usp=sharin
g

Biro Media Komunikasi
Pengenalan singkat biro:
Bertanggung jawab atas publikasi sosial media BEM, membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)
Publikasi untuk pihak yang berkeinginan untuk menyebarkan informasi melalui sosial media BEM,
baik pihak internal maupun eksternal dan membuat SOP desain.
Tugas Biro Media Komunikasi:

1. Menjadi perantara antara pihak BEM dengan pihak eksternal UNPAR
2. Mempublikasikan semua informasi kegiatan BEM melalui media sosial dan website BEM

UNPAR
3. Membuat dan mempublikasikan segala bentuk informasi melalui media sosial, fungsional

serta program kerja Biro Media Komunikasi BEM UNPAR
Penugasan open recruitment:

1. CV
2. Screenshot DPS sementara
3. DISC Test https://discpersonalitytesting.com/free-disc- test/

*Catatan : cukup screenshot hasilnya
4. Portofolio Design
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5. Video kreatif dengan durasi 5 - 10 menit tentang alasan Anda ingin bergabung ke dalam
Kepanitiaan  BEM UNPAR 2023

6. Kedua tugas (portofolio dan video kreatif) dikumpulkan ke dalam 1 (satu) Google Drive.
Buat folder di Google Drive dengan format: NAMA LENGKAP_NPM_Medkom2023

Google drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1s3rTUbJ2baau2iJpo93OP4jlKCvjXXmn?usp=sharing

Departemen Seni
Pengenalan singkat departemen:
Bertanggung jawab dalam mewadahi, memfasilitasi, serta menggali potensi minat bakat mahasiswa
pada bidang seni dengan mengedepankan kolaborasi demi mengasah kekreatifan dan keaktifan
mahasiswa.

Tugas Departemen Seni:
1. Membuat rangkaian acara perlombaan seni dan acara musik dalam mengembalikan

semangat dan jiwa kompetisi mahasiswa UNPAR dan masyarakat.
2. Bertanggung jawab sebagai wadah bagi mahasiswa/i UNPAR dalam menuangkan minat

bakat dalam bidang seni melalui program kerja yang ada.
3. Bertanggung jawab sebagai sarana dalam mengapresiasi seni bagi mahasiswa/i UNPAR.

Penugasan open recruitment:
1. CV
2. Screenshot DPS sementara
3. DISC Test https://discpersonalitytesting.com/free-disc- test/

*Catatan : cukup screenshot hasilnya
4. Motivation Letter, dengan ketentuan :

- Minimal 1 halaman
- Font size untuk judul  : Times New Roman 14
- Font size untuk isi  : Times New Roman 12
- Line spacing 1,5
- Penugasan dimasukan ke dalam formulir pendaftaran poin VII

Departemen Olahraga
Pengenalan singkat departemen:
Departemen Olahraga merupakan departemen yang berada di bawah naungan Bidang Minat dan
Bakat BEM UNPAR periode 2023. Dalam pelaksanaannya, departemen ini memiliki fungsi yang
cukup spesifik, yaitu untuk memfasilitasi seluruh kebutuhan keolahragaan mahasiswa UNPAR
melalui program kerja berbasis olahraga yang dinamakan Liga Parahyangan.

Tugas Departemen Olahraga:
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1. Bertanggung jawab untuk memfasilitasi serta mengakomodasi kebutuhan keolahragaan
mahasiswa UNPAR melalui program kerja berbasis olahraga yang dinamakan Liga
Parahyangan.

2. Bertanggung jawab untuk melakukan kolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Program
Studi (HMPS) untuk memastikan bahwa kebutuhan keolahragaan seluruh mahasiswa
UNPAR sudah terpenuhi melalui program kerja Liga Parahyangan.

Penugasan open recruitment:
1. CV
2. Screenshot DPS sementara
3. DISC Test https://discpersonalitytesting.com/free-disc- test/

*Catatan : cukup screenshot hasilnya:
4. Motivation Letter:
- Minimal 1 halaman
- Font untuk isi Times New Roman, dengan size 12
- Margin: 4-4-3-3 (cm)
- Line spacing 1.5, justify
- Penugasan dimasukan ke dalam formulir pendaftaran poin VII

Departemen Ekonomi Kreatif
Pengenalan singkat departemen:
Bertanggung jawab dalam pengembangan minat dan bakat masyarakat terhadap potensi
kewirausahaan serta memfasilitasi ekosistem kewirausahaan, baik di lingkungan internal atau
eksternal dengan macam kegiatan, seperti pelatihan, perlombaan, dan sebagainya.
Tugas Departemen Ekonomi Kreatif:

1. Memberikan wadah bagi masyarakat UNPAR untuk menyalurkan kemampuan mereka
dalam bidang kewirausahaan melalui pelatihan ataupun webinar.

2. Meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, inovatif, dan adaptif dalam berwirausaha.
3. Memperluas pengetahuan dan mengembangkan kemampuan berwirausaha dengan

meningkatkan analytical skill, serta problem solving pada masyarakat UNPAR melalui
business case competition.

Penugasan open recruitment:
1. CV
2. Screenshot DPS sementara
3. DISC Test https://discpersonalitytesting.com/free-disc- test/

*Catatan : cukup screenshot hasilnya
4. Motivation Letter

a. Minimal 1 halaman
b. Spacing: 1,5 (Justify)
c. Font Times New Roman size: 12
d. Penugasan dimasukan ke dalam formulir pendaftaran poin VII

Departemen Kesejahteraan Mahasiswa
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Pengenalan singkat departemen:

Departemen Kesejahteraan Mahasiswa (Kesmas) adalah departemen yang menjadi “teman
mahasiswa aktif UNPAR”. Kami hadir untuk menjadi penghubung, penampung, serta menjadi
wadah aspirasi maupun isu yang terjadi di UNPAR. Kesmas tidak selalu membahas isu
kekerasan seksual maupun non seksual yang terjadi di dalam lingkungan kampus, tetapi kesmas
menjadi jembatan mahasiswa UNPAR untuk memperjuangan hak-hak kesejahteraan mahasiswa.
Terdapat banyak sekali kebutuhan informasi yang mahasiswa butuhkan selama menjalani masa
studinya di kampus UNPAR. Oleh karena itu, Departemen Kesejahteraan Mahasiswa hadir untuk
dapat membantu rekan-rekan mahasiswa UNPAR dalam memenuhi kebutuhan informasi yang
mereka perlukan.
Tugas Departemen Kesejahteraan Mahasiswa:

1. Menampung seluruh aspirasi mahasiswa aktif Universitas Katolik Parahyangan.
2. Menganalisis dan menyikapi isu-isu yang berkaitan dengan mahasiswa.
3. Memberikan informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan mahasiswa.
4. Melakukan upaya peningkatan akademik mahasiswa, dengan cara membantu mahasiswa

yang terkendala dalam menghadapi tahap evaluasi akademik dan evaluasi masa studi,
memfasilitasi mahasiswa yang terkendala dalam finansial, memberikan informasi tentang
pendidikan maupun beasiswa yang dibutuhkan oleh rekan-rekan mahasiswa UNPAR.

5. Menciptakan tindakan preventif melalui program kerja yang dilaksanakan terkait isu-isu
yang terjadi di kalangan mahasiswa UNPAR.

Penugasan open recruitment:
1. CV
2. Screenshot DPS sementara
3. DISC Test https://discpersonalitytesting.com/free-disc- test/

*Catatan : cukup screenshot hasilnya
4. Motivation Letter

- Minimal 1 halaman.
- Font untuk judul Times New Roman, dengan size 14 (tulisan bold).
- Font untuk isi Times New Roman, dengan size 12.
- Margin: 4-4-3-3 (cm).
- Line spacing 1.5, justify.
- Penugasan dimasukan ke dalam formulir pendaftaran poin VII

Departemen Pembinaan
Pengenalan singkat departemen:
Departemen Pembinaan merupakan salah satu departemen yang berada di bawah naungan Bidang
Kemahasiswaan BEM UNPAR Periode 2023. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh
Departemen Pembinaan berupa pelaksanaan kegiatan pembinaan tahunan bagi civitas akademika
UNPAR yang baru memasuki lingkungan kampus UNPAR. Bentuk kegiatan pembinaan tahunan
tersebut diwujudkan dalam sebuah program kerja Inisiasi dan Adaptasi (SIAP) yang memiliki
tujuan untuk memperkenalkan lingkungan dan nilai-nilai universitas, serta menjembatani
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mahasiswa untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi secara aktif baik di dalam lingkungan kampus
maupun di luar lingkungan  kampus.
Tugas Departemen Pembinaan:

1. Memperkenalkan lingkungan, organisasi, kegiatan, serta sistem pembelajaran yang ada di
lingkungan kampus Universitas Katolik Parahyangan melalui SIAP Gabungan 2023.

2. Berkolaborasi bersama pihak universitas dalam merancang rundown acara pelaksanaan
SIAP 2023.

3. Menjadi fasilitator bersama dengan pihak Lembaga Pengembangan Humaniora (LPH) dalam
menyampaikan materi Spiritualitas dan Nilai-Nilai Dasar Universitas Katolik Parahyangan
(SINDU) yang akan disampaikan oleh pihak universitas.

4. Menyusun materi tugas yang akan diberikan kepada peserta SIAP 2023.
5. Mengatur transportasi dan perizinan terkait akses lokasi kegiatan, serta menyusun Standar

Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan SIAP 2023.
6. Menyediakan seluruh kebutuhan akomodasi perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan

untuk keberlangsungan acara SIAP 2023.
7. Membuat desain yang akan dipublikasikan dan dekorasi yang akan direalisasikan sebelum

maupun saat hari-H acara SIAP Gabungan 2023.
8. Menyebarkan informasi mengenai SIAP dengan cara mempublikasikan pada platform yang

digunakan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan acara SIAP 2023.
Penugasan open recruitment:

1. CV
2. Screenshot DPS sementara
3. DISC Test https://discpersonalitytesting.com/free-disc- test/

*Catatan : cukup screenshot hasilnya
4. Motivation Letter

Ketentuan Penugasan Motivation Letter:
- Minimal 1 halaman
- Font untuk judul Arial, dengan size 14 (tulisan bold)
- Font untuk isi Arial, dengan size 11
- Margin: 4-4-3-3 (cm)
- Line spacing 1.5, justify
- Penugasan dimasukan ke dalam formulir pendaftaran poin VII

Departemen Pendidikan
Pengenalan singkat departemen:
Departemen Pendidikan merupakan sebuah lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam
memberikan pelatihan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Katolik Parahyangan
untuk melatih, mengasah, dan memperluas pola pikir mahasiswa. Serta, memberikan dorongan
dalam hal pengembangan diri.
Tugas Departemen Pendidikan:

1. Bertanggung jawab menyediakan wadah pelatihan bagi mahasiswa mahasiswi Unpar dalam
mengembangkan soft skill atau hard skill.
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2. Bertanggung jawab dalam menjaga dan meningkatkan relasi antar lingkar internal dan
eksternal unpar.

3. Bertanggung jawab menjalankan program kerja Tedx secara maksimal untuk menjaga nama
baik UNPAR.

4. Bertanggung jawab dalam merancang dan menyampaikan materi edukasi yang sesuai
dengan kompetensi seluruh mahasiswa.

Penugasan open recruitment:
1. CV
2. Screenshot DPS sementara
3. DISC Test https://discpersonalitytesting.com/free-disc- test/

*Catatan : cukup screenshot hasilnya
4. Esai

Ketentuan Penugasan open recruitment:
1. Tema : Revolusi 5.0 / Personal Branding / Edukasi di Masa Depan / Sustainable

Engineering.
2. Jumlah halaman : minimal 2 halaman
3. Diketik dengan font Times New Roman
4. Ukuran judul 14 dan ukuran isi 12 dengan spasi 1.5, justify
5. Margin: 4-4-3-3 (cm)
6. Penugasan dimasukkan ke dalam formulir pendaftaran poin VII

Departemen Karir dan Inovasi
Pengenalan singkat departemen:
Bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum yang bertujuan mendukung dan
meningkatkan pengembangan potensi pendidikan dan karir baik bagi mahasiswa/i maupun alumni
UNPAR.
Tugas Departemen Karir dan Inovasi:

1. Menjalin hubungan komunikasi dan kerja sama dengan lembaga, instansi, dan/atau
perusahaan luar UNPAR guna mendukung dan meningkatkan pengembangan potensi
pendidikan karir baik bagi mahasiswa/i dan alumni UNPAR

2. Bertanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan Program Kerja dan Fungsional
dalam segala aspek

3. Memberikan sarana bagi mahasiswa/i dan alumni UNPAR dalam menjangkau segala bentuk
informasi yang berkaitan dengan fasilitas beasiswa dan dunia kerja

Penugasan open recruitment:
1. CV
2. Screenshot DPS sementara
3. DISC Test https://discpersonalitytesting.com/free-disc- test/

*Catatan : cukup screenshot hasilnya
4. Esai

Ketentuan Penugasan open recruitment:
1. Tema : Bagaimana kamu melihat diri kamu 5 - 10 tahun ke depan?
2. Jumlah halaman : 2 - 3 halaman
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3. Font untuk judul Times New Roman, dengan size 14 (tulisan bold)
4. Font untuk isi Times New Roman, dengan size 12
5. Margin: 4-4-3-3 (cm)
6. Line spacing 1.5, justify
7. Penugasan dimasukkan ke dalam formulir pendaftaran poin VII

Departemen Kajian dan Aksi Strategis
Pengenalan singkat departemen:
Berperan untuk membuat kajian dan aksi sebagai bentuk tanggapan atas isu strategis maupun
kontemporer di tingkat domestik, nasional, hingga internasional dengan tujuan memberikan
edukasi hingga solusi untuk masyarakat
Tugas Departemen Kajian dan Aksi Strategis:

1. Merancang kajian responsif dan komprehensif serta membuat dan menjalankan aksi
strategis terhadap isu sosial untuk menghasilkan informasi dan solusi yang tepat sasaran.

2. Bertanggung jawab dan berperan dalam merancang dan menjalankan kegiatan dalam upaya
pengembangan kemampuan mengkaji dan merancang aksi strategis bagi Anggota
Departemen Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa UNPAR.

3. Berperan dan bertanggung jawab sebagai humas dalam hubungan internal dan eksternal
Departemen Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa UNPAR. Serta merancang
dan menjalankan kegiatan diskusi antar Anggota Departemen Kajian dan Aksi Strategis
Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat daerah, regional, hingga nasional.

Penugasan open recruitment:
1. CV
2. Screenshot DPS sementara
3. DISC Test https://discpersonalitytesting.com/free-disc- test/

*Catatan : cukup screenshot hasilnya
4. Motivation Letter

*Catatan : dibuat dalam satu halaman
Font : Times New Roman (12)

5. Kajian dan Aksi singkat
*Catatan : topik mengenai isu sosial (bebas), dibuat dalam minimal dua halaman dan
maksimal empat halaman
Font : Times New Roman (12)
*Format :

- Latar belakang
- Rumusan masalah
- Pembahasan
- Kesimpulan dan saran
- Rancangan aksi

6. Penugasan dimasukan ke dalam formulir pendaftaran poin VII

Departemen Lingkungan Hidup
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Pengenalan singkat departemen:
Departemen Lingkungan Hidup berperan dalam memberikan edukasi, mengembangkan  , dan juga
meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup melalui  aksi nyata terhadap
lingkungan yang bermanfaat dan berkelanjutan.
Tugas Departemen Lingkungan Hidup:

1. Memberikan edukasi dan meningkatkan kepedulian mahasiswa Unpar dan juga masyarakat
luas mengenai pentingnya menjaga dan mengembangkan lingkungan hidup.

2. Menjaga dan melestarikan potensi - potensi alam melalui aksi nyata yang dilakukan.
3. Merancang program kerja yang bermanfaat bagi lingkungan hidup dan berkelanjutan

Penugasan open recruitment:
1. CV
2. Screenshot DPS sementara
3. DISC Test https://discpersonalitytesting.com/free-disc- test/

*Catatan : cukup screenshot hasilnya
4. Motivation Letter

Ketentuan Penugasan open recruitment:
Motivation Letter

- Minimal 1 halaman
- Font size untuk judul  : Times New Roman 14
- Font size untuk isi  : Times New Roman 12
- Line spacing 1,5
- Penugasan dimasukan ke dalam formulir pendaftaran poin VII

Departemen Pengabdian Masyarakat
Pengenalan singkat departemen:
Departemen yang berada di bawah bidang sosial dan politik dimana memiliki tanggung jawab untuk
membaktikan diri kepada masyarakat dan memberikan penyelesaian terhadap permasalahan sosial
dan lingkungan serta memberikan edukasi kepada masyarakat.
Tugas Departemen Pengabdian Masyarakat:

1. Menyediakan wadah dan kesempatan bagi mahasiswa dan mahasiswi UNPAR untuk
memberikan aksi nyata terhadap masyarakat dalam segi ekonomi, pengetahuan, seni, dan
budaya.

2. Merancang program kerja untuk masyarakat dimana fokus utama adalah memberikan
dampak positif kepada masyarakat sekitar.

3. Berkolaborasi dengan instansi lain untuk melakukan kegiatan pengabdian untuk membantu
menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat.

4. Mencerminkan melalui aksi nyata bahwa mahasiswa UNPAR memiliki jiwa besar dan empati
yang tinggi terhadap masyarakat sekitar.

Penugasan open recruitment:
1. CV
2. Screenshot DPS sementara
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3. DISC Test https://discpersonalitytesting.com/free-disc- test/
*Catatan : cukup screenshot hasilnya

4. Motivation Letter
a. Dibuat maksimal dalam satu halaman
b. Font untuk isi Times New Roman, dengan size 12
c. Line spacing 1.5, justify
d. Penugasan dimasukan ke dalam formulir pendaftaran poin VII

5. Esai
a. Pengalaman  pribadi yang berdampak bagi orang lain (masyarakat)
b. Dibuat maksimal dalam satu halaman
c. Font untuk isi Times New Roman, dengan size 12
d. Line spacing 1.5, justify
e. Penugasan dimasukan ke dalam formulir pendaftaran poin VII

IV. Contoh Penugasan Wajib
1. Contoh Curriculum Vitae (Creative)
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2. Contoh Daftar Perkembangan Studi

3. Contoh Hasil DISC

V. Materi Seputar UNPAR & PM UNPAR
A. Universitas Katolik Parahyangan

Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) merupakan salah satu perguruan
tinggi swasta tertua dan terbaik di Indonesia yang berlokasi di Kota Bandung,
Jawa Barat. UNPAR memiliki semboyan “Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya
Bhakti'' yang berarti Berdasarkan Ketuhanan Menuntut Ilmu untuk Dibaktikan
kepada Masyarakat. Selain itu, UNPAR merupakan perguruan tinggi swasta yang
dikenal dengan mengembangkan nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai dasar
Bhinneka Tunggal Ika, Humanum Religiosum (Kemanusiaan yang utuh), dan
Caritas in Veritate (Cinta Kasih dalam Kebenaran). Ketiga nilai-nilai dasar
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tersebut dikemas sebagai Spiritualitas dan Nilai-Nilai Dasar Komunitas Akademik
Universitas Katolik Parahyangan (SINDU).

B. Fakultas dan Program Studi
Fakultas Ekonomi :

- Ekonomi Pembangunan
- Manajemen
- Akuntansi

Fakultas Hukum :
- Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik :
- Ilmu Administrasi Publik
- Ilmu Administrasi Bisnis
- Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Teknik :
- Teknik Sipil
- Arsitektur

Fakultas Filsafat :
- Filsafat

Fakultas Teknologi Industri :
- Teknik Elektro
- Teknik Kimia
- Teknik Industri

Fakultas Teknologi Informasi dan Sains :
- Fisika
- Matematika
- Informatika

Program Vokasi dan Profesi :
- D4 Manajemen Perusahaan

C. Gedung UNPAR
Gedung 0 : Gedung Rektorat
Gedung 1 : Gedung Sekolah Pascasarjana (Jalan Merdeka No.30)
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Gedung 2 : Gedung Fakultas Hukum
Gedung 3 : Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Gedung 4 : Gedung Fakultas Teknik (PPAG-2)
Gedung 5: Gedung Fakultas Teknik (PPAG-2)
Gedung 6 : Gedung Fakultas Filsafat (Jalan Nias No.2)
Gedung 7 : Gedung Fakultas Teknologi Industri
Gedung 8 : Gedung Fakultas Teknologi Industri
Gedung 9 : Gedung Fakultas Ekonomi
Gedung 10 : Gedung Fakultas Teknologi Informasi dan Sains dan Mata Kuliah
Umum (MKU)
Gedung 11 : Gedung Program D4 Manajemen Perusahaan (Jalan Aceh No.53)

D. Mars UNPAR
Menggali pengetahuan mencari kebenaran
Meningkatkan peradaban itulah yang kita dambakan
Dalam kuasa Tuhan-lah kita meneliti dan mengabdi
Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti
Satukan budi dan hati bersama mengkaji diri
Demi kemuliaan manusia dan s’luruh semesta

E. Hymne UNPAR
Terpujilah Kau Maha Mulia serta Bijaksana
Hadirlah di antara kami, Sivitas Unika Parahyangan
Trimalah karya kami, akal budi, tangan dan hati
Persembahan pada Nusa Pertiwi, ba’amal Pancasila Sakti
Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti
Sesanti almamater kami
Dirgahayu Unika Parahyangan
Dirgahayu, Dirgahayu

F. PM UNPAR
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM):
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan (BEM UNPAR)
merupakan organisasi mahasiswa yang berada di Universitas Katolik
Parahyangan. BEM UNPAR berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi
dan pengembangan minat, bakat, potensi, dam karakter seluruh mahasiswa
UNPAR. Selain itu BEM UNPAR juga berfungsi untuk merangkul seluruh
mahasiswa UNPAR agar dapat berkolaborasi dan menjalin keakraban satu sama
lain.
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Senat Mahasiswa (SM):
Senat Mahasiswa merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas
yang memiliki fungsi aspirasi, legislatif, dan pengawasan terhadap Organisasi
Kemahasiswaan Universitas Katolik Parahyangan.

Badan Pemeriksa (BP):
Badan Pemeriksa merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas
yang memiliki fungsi untuk memeriksa Organisasi Kemahasiswaan dan termasuk
pengurus serta panitia pelaksana kegiatan.

Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS):
Himpunan Mahasiswa Program Studi merupakan organisasi kemahasiswaan
tingkat jurusan atau program studi yang memiliki tujuan sama dengan perguruan
tinggi untuk mengembangkan minat bakat mahasiswa baik di bidang akademik
maupun non akademik.

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM):
Unit Kegiatan Mahasiswa merupakan organisasi kemahasiswaan yang berfungsi
sebagai tempat berkumpulnya para mahasiswa yang mempunyai kesamaan minat,
kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas penyaluran kegiatan ekstrakurikuler
di tingkat Universitas.

G. BEM UNPAR
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan (BEM UNPAR)
merupakan organisasi mahasiswa yang berada di Universitas Katolik
Parahyangan. BEM UNPAR berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi
dan pengembangan minat, bakat, potensi, dam karakter seluruh mahasiswa
UNPAR. Selain itu BEM UNPAR juga berfungsi untuk merangkul seluruh
mahasiswa UNPAR agar dapat berkolaborasi dan menjalin keakraban satu sama
lain.
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H. Struktur Kepengurusan BEM UNPAR 2023

I. LOGO BEM UNPAR 2023
Api : Menggambarkan kekuatan serta semangat BEM UNPAR untuk terus
mengabdi dan berbakti kepada mahasiswa. Delapan Kobaran api
merepresentasikan delapan fakultas di UNPAR.

Tangan : Melambangkan BEM UNPAR sebagai katalisator kolaborasi serta
sebagai wadah pengembangan minat, bakat, dan potensi diri mahasiswa.

Angklung : Menjadi lambang identitas BEM UNPAR yang berada di Provinsi
Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Empat buah angklung merepresentasikan
empat misi utama sebagai pilar berjalannya BEM UNPAR.

Pensil : Melambangkan BEM UNPAR sebagai pemicu mahasiswa dalam
pengembangan potensi diri untuk berpikir kritis dan mengembangkannya secara
kreatif. Tiga buah pensil merepresentasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi
(Pendidikan, Penelitian, Pengabdian).

J. VISI MISI
Visi:
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Mewujudkan BEM UNPAR yang akomodatif dan stimulatif dalam membentuk
mahasiswa yang berjiwa kritis-kreatif dan berorientasi masa depan.
Misi:

1. Melibatkan seluruh elemen Civitas Akademika UNPAR dalam proses
pengembangan diri mahasiswa secara merata.

2. Mengembangkan minat, bakat, dan potensi diri mahasiswa UNPAR guna
memicu pengaktualisasian diri.

3. Meningkatkan intensitas kolaborasi berbasis konseptual dengan organisasi
kemahasiswaan di PM UNPAR.

4. Meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam memberdayakan masyarakat
melalui penyaluran ilmu pengetahuan dan sumber daya.
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