
 

 
Rekruitmen Tenaga Mahasiswa Paruh Waktu  

Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi Periode Januari – Juni 2023 

 

PERSYARATAN UMUM/KHUSUS REKRUITMEN TENAGA MAHASISWA PARUH 

WAKTU PADA DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA DAN INKUBASI  

TAHUN 2023 

 

A. Persyaratan Umum: 

1. Mahasiswa aktif UGM jenjang Diploma (Sekolah Vokasi)/Sarjana/Pasca Sarjana. 

2. Memiliki kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik. 

3. Mampu bekerja secara individu dan tim. 

4. Memiliki waktu minimal 4 jam/hari (5 hari kerja). 

5. Bersedia bekerja dengan sistem kontrak 6 bulan.  

6. Berpengalaman mengelola acara workshop, seminar dan sejenisnya. 

7. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris pasif maupun aktif lebih disukai. 

 

  B. Persyaratan Khusus: 

1. Pengelola Pengembangan Produk: butuh 1 (satu) orang 

a. Memiliki ketertarikan menjadi content creator (diutamakan yang memiliki  

pengalaman di bidangnya) 

b.    Mempunyai kemampuan desain grafis, editing video dan presentasi. 

c.    Mempunyai kemampuan menulis narasi. 

d.    Mempunyai kemampuan networking dan kemampuan komunikasi. 

 

Job Description: 

a. Mengkonsep konten platform sosial media UGM STP diantaranya Instagram, 

Website, Linkedin, dan Youtube. 

b. Membantu terselenggaranya kegiatan seremoni kerjasama UGM Science 

Techno Park dengan mitra. 

 

2. Pengelola Pengembangan Inkubasi Bisnis dan Workshop (Inovasi): butuh 1 (satu) 

orang 

a. Lebih disukai, familiar dengan tools yang digunakan pada startup, misalnya: 

Trello, Asana, Figma dan Google family 

b. Mempunyai kemampuan networking dan kemampuan komunikasi. 

c. Bersedia kerja sesuai dengan target. 

d. Memiliki pengalaman atau bersedia belajar dalam mengelola Website 

menggunakan Wordpress 

e. Lebih disukai familiar dengan dasar-dasar HTML dan CSS 

 

Job Description: 

a. Mengelola dan mengupdate content website Innovative Academy. 

b. Bersinergi dengan tim social media Innovative Academy dalam mengupdate 

website. 

c. Membantu terselenggaranya program inkubasi startup. 

d. Melakukan kontak dan koordinasi dengan mentor dan atau mitra Innovative 

Academy UGM terkait program inkubasi startup. 

e. Melakukan penjadwalan seleksi dan mentoring startup. 



 

3. Pengelola Pengembangan Inkubasi Bisnis dan Workshop (Inkubasi): butuh 2 (dua) 

orang 

a. Berasal dari departemen atau program studi apapun namun diutamakan dari 

latar belakang ekonomi, manajemen, statistika  

b. Memiliki kemampuan desain grafis dan presentasi (minimal platform 

Canva/Corel Draw/Smartmockup) 

c. Memiliki kemampuan editing dan kompilasi video  

d. Memiliki kemampuan dalam pengolahan data analisis bisnis, familiar atau 

memiliki adaptasi tinggi untuk mempelajari/menyusun kelayakan usaha. 

e. Menguasai operasi komputer Ms Excel, Ms Word, dan Ms PowerPoint 

 

Job Description: 

a. Menyusun dokumen analisis kelayakan usaha, analisis bisnis, analisis pasar, 

valuasi. 

b. Menyusun panduan hibah  

c. Membantu penyelenggaraan program-program inkubasi produk teknologi 

 

4. Pengelola Sarana Pengembangan Usaha: butuh 1 (satu) orang 

a. Memiliki kemampuan mengelola administrasi perkantoran berbasis 

teknologi. 

b. Menguasai operasi komputer Ms Excel, Ms Word, dan Ms PowerPoint. 

c. Memliki kemampuan dalam memahami manajemen keuangan. 

d. Diutamakan memiliki kemampuan dalam melakukan penilaian bisnis 

(business plan, market size, feasibility study) 

e. Memiliki kemampuan design grafis akan menjadi nilai tambah. 

 

Job Description: 

a. Membantu menyiapkan bahan/data yang diperlukan dalam pengelolaan unit 

usaha  

b. Membantu menyiapkan bahan/data yang diperlukan untuk penyusunan 

laporan bidang pengembangan usaha  

c. Membantu melakukan identifikasi, pembaruan, penginputan, dan/atau 

penstatusan data di bidang pengembangan usaha pada sistem informasi yang 

digunakan  

C. Tahapan Proses Seleksi Pengadaan Tenaga Mahasiswa Paruh Waktu Direktorat 

Pengembangan Usaha dan Inkubasi UGM 

  I. Pendaftaran: 13 – 20 Desember 2022. 

II. Seleksi Administrasi: 20 – 21 Desember 2022. 

III. Seleksi Wawancara: 22 - 23 Desember 2022.  

 

Scan surat lamaran dikirimkan melalui email ditpui@ugm.ac.id dengan subjek:   

     Paruh Waktu_Nama_Posisi dengan melampirkan: 

a. Scan curriculum vitae. 

b. Scan transkrip nilai semester terakhir. 

c. Scan fotokopi KTP dan KTM. 

d. Portofolio yang sesuai dengan bidang yang dilamar, dapat berupa tautan  

           video, desain, dan lain-lain. 

mailto:ditpui@ugm.ac.id

