
 
 

Rekrutmen Tenaga Mahasiswa Paruh Waktu Tahun 2023 

 

Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional membuka rekrutmen 1 (satu) orang 

Tenaga Mahasiswa Paruh Waktu untuk posisi Resepsionis pada Subdirektorat Hubungan 

Alumni (Kompleks Bulaksumur Blok D-5) dengan syarat dan kualifikasi sebagai berikut: 

 

Persyaratan Umum: 

1. Mahasiswa UGM dengan status administrasi aktif, minimal semester empat; 

2. Minimal IPA 3,00 dari skala 4,00; 

3. Mempunyai fleksibilitas waktu minimal 4 jam/hari (5 hari kerja); 

4. Tidak sedang menempuh KKN-PPM/Kerja Praktek/Magang selama masa kontrak; 

5. Bersedia dikontrak selama 6 bulan; 

6. Memiliki kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik; 

7. Diutamakan mahasiswa penerima KIPK; 

8. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris tingkat dasar; 

9. Surat Pernyataan Bebas Narkoba (format terlampir) dan Surat pernyataan tidak pernah 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara (format terlampir). 

 

Deskripsi tugas, antara lain: 

a. Menerima, memberi, dan mempublikasikan informasi kepada tamu secara langsung 

dan tidak langsung. 

b. Mencatat identitas tamu sesuai ketentuan yang berlaku. 

c. Menerima surat/dokumen/paket dan menyampaikan ke pencatat surat. 

d. Melayani penyambungan panggilan telepon dari luar UGM. 

e. Memberikan pelayanan terkait pekerjaan kepada pemangku kepentingan. 

f. Menyimpan, mendigitalisasi, dan memelihara dokumen terkait pekerjaan. 

g. Melakukan tugas kedinasan lain yang relevan diberikan oleh pimpinan. 

 

Bagi yang berminat dapat mengirimkan lamaran ke surel alumni@ugm.ac.id dengan lampiran 

berupa: 

1. Surat lamaran ditujukan kepada Direktur Kemitraan, Alumni, dan Urusan 

Internasional 

2. Foto formal berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar 

3. Curriculum Vitae 

4. Fotokopi transkrip nilai terakhir 

 

Pendaftaran ditutup pada 17 Maret 2023 pukul 23.00 WIB. Calon yang dinyatakan lolos 

seleksi administrasi akan diumumkan pada 21 Maret 2023 melalui laman alumni.ugm.ac.id 

dan akan diundang mengikuti tes wawancara pada waktu dan tanggal yang akan ditentukan 

kemudian. 

 

Yogyakarta, 1 Maret 2023 

Direktur Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional 

 
 

Dr. Puji Astuti, S.Si., M.Sc., Apt. 

NIP 197308281998032002 
 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE. 

 

 

 

 

 
PENGUMUMAN 

Nomor: 463/UN1/DKA/Dit-KAUI/KP.01.00/2023 

mailto:alumni@ugm.ac.id


 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya 

Nama    : 

Tempat, Tanggal Lahir : 

Nomor KTP   : 

Alamat    : 

 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya: 

1. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasasrkan putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana 

kejahatan; 

2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak 

hormat sebagai Pegawai Negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai 

pegawai swasta; 

3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri; 

4. Sanggup mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam proses rekrutmen dan 

seleksi calon pegawai di UGM. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka 

pengadilan serta bersedia menerima segala Tindakan yang diambil oleh Universitas Gadjah 

Mada, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar. 

 

 

Sleman, ………. 2023 

Yang membuat pernyataan, 

 

Materai 10.000 

 

(nama lengkap) 

 

 

 

 



 

 

SURAT PERNYATAAN BEBAS NARKOBA 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya  

Nama   :  

NIM   :  

Tempat, tangal lahir :  

Alamat   :  

Departemen   :  

Fakutas  :  

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya  

1. Tidak pernah dan tidak akan pernah terlibat dalam penggunaan dan atau pendistribusian 

Obat-obatan terlarang, Narkotika, Zat Adiktif dan Psikotropika. 

2. Tidak pernah terlibat dalam tindak kejahatan yang mengakibatkan hukuman penjara. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ditemukan 

bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan undang-undang 

yang berlaku.  

 

Yogyakarta,.....  

Yang menyatakan,  

 

Materai 10.000 

 

(Nama lengkap) 

 

 

  

Nb. Surat penyataan ditandatangani diatas materai dan diunggah dalam format pdf.  

 


	Pgm Hubal- Permohonan izin rekrutmen mahasiswa paruh waktu.pdf (p.2)



