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PANDUAN PENGGUNAAN SITUS  

CAREER DEVELOPMENT AND ALUMNI CENTRE (CDAC) 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 

01. PENDAHULUAN 

CDAC UMSU dibentuk sebagai wujud tanggung jawab Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara kepada masyarakat untuk mengusahakan lulusan UMSU 

dapat berkarir di masa depan sesuai kompetensi yang telah disiapkan melalui proses 

perkuliahan baik sebagai karyawan professional maupun sebagai entrepreuneur sukses. 

UMSU tidak hanya berfokus mendapatkan mahasiswa baru setiap tahunnya namun berusaha 

mengembangkan karir alumni sehingga memiliki daya saing dan daya serap yang tinggi. 

Secara umum CDAC memiliki 2 tugas utama yaitu : mengembangkan karir 

mahasiswa dan mengembangkan potensi alumni. Pengembangan karir mahasiswa 

dilaksanakan CDAC UMSU  dengan menyelenggarakan seminar,pelatihan dan workshop 

pengembangan karir kepada mahasiswa dan alumni UMSU secara rutin setiap semester 

dengan mengundang nara sumber para praktisi HRD perusahaan. Pengembangan potensi 

alumni dilaksanakan CDAC UMSU dengan menyelenggaran bursa kerja/job fair dan 

campus hiring secara rutin setiap semester dengan mengundang perusahaan-perusahaan 

bertemu dengan alumni UMSU untuk melaksanakan proses rekrutmen tenaga kerja. 

Dalam rangka menyebar luaskan informasi, motivasi dan interaksi program-

program yang telah diselenggarakan maka CDAC UMSU telah merancang dan 

memanfaatkan satu alamat situs http://cdac.umsu.ac.id . Situs ini diharapkan dapat 

mengintegrasi semua layanan dan program pengembangan karir sehinggga mendorong 
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peningkatan daya serap lulusan dunia karir baik sebagai karyawan professional maupun 

sebagai entrepreuneur suskses. 

02. TUJUAN DAN MANFAAT 

Tujuan situs ini adalah memberikan informasi terkini mengenai program dan layanan yang 

diberikan CDAC UMSU kepada mahasiswa dan alumni UMSU. Situs ini bermanfaat untuk 

meningkatkan persiapan mahasiswa memasuki dunia karir dan membantu alumni 

mendapatkan informasi terkini informasi lowongan kerja. 
 

03. PETA SITUS 

Situs CDAC UMSU terdiri dari 2 bagian ,yaitu pranala utama dan menu pranala luar 

terhubung. Pranala utama terdiri dari 6 menu, yaitu beranda, tentang kami, layanan, tracer 

study, register, job apply (online system), dan exit survey. Sedangkan menu pranala luar 

terhubung terdiri dari 4 menu, yaitu  website UMSU, entrepreuneur UMSU, program jalinan 

kealumnian, dan media sosial. Masing-masing  menu dan sub menu akan dijelaskan pada 

bagian berikutnya. Para pengunjung situs dapat memilih menu dan sub menu sesuai 

kepentingan dan  layanan yang dibutuhkan. 

04. BERANDA 

Menu beranda adalah tampilan awal ketika pengunjung membuka alamat situs CDAC 

UMSU yang menampilkan shortcut/tautan pranala utama dan pranala luar terhubung, selain 

itu ditampilkan juga slider foto-foto kegiatan CDAC UMSU, video profil dan program, 

berita terkini, artikel seputar karir, serta tautan registrasi membership dan job placement. 
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05. TENTANG KAMI 

Menu tentang kami adalah tampilan penjelasan tentang profil CDAC UMSU yang terdiri 

dari 5 submenu, yaitu : profil, struktur organisasi, kalender kegiatan, laporan kinerja dan 

galeri. 

06. LAYANAN 

Menu layanan menjelaskan deskripsi , tujuan, manfaat, mekanisme pelaksanaan layanan-

layanan yang diselenggarakan CDAC UMSU, yaitu : 

• Cara pasang info lowker 

• Keanggotaan CDAC 

• Bimbingan perencanaan karir 

• Tes Potensi Minat Kerja 

• Workshop Karir 

• Pelatihan Softskill dan Kewirausahaan 

• Seminar Sukses Berkarir 

• Campus Hiring 

• UMSU Career Expo 

• Job Placement Program 

07. TRACER STUDY 

Menu Tracer Study menjelaskan info grafis, mekanisme pengisian tracer study, dan laporan 

pelaksanaan Tracer Study. Alumni yang ingin berpartisipasi mengisi kuesioner online 

Tracer Study dapat langsung menekan sub menu “Mengisi Tracer Study”.  
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08. REGISTER 

Menu register adalah tombol untuk pendaftaran secara online keanggotaan pencari kerja (job 

seeker) dan keanggotaan perusahaan (Employer). 

09. JOB APPLY (ONLINE SYSTEM) 

Menu Job Apply adalah media melamar lowongan kerja secara online dimana layanan 

dirancang interface dengan pihak perusahaan yang telah memasang info lowongan kerja 

pada sistem lamaran kerja online yang telah dikembangkan CDAC UMSU. Anggota CDAC 

UMSU yang telah menyempurnakan CV dapat langsung melamar secara online dengan 

hanya menekan tombol “Lamar” dan CV pelamar tersebut langsung dapat dievaluasi pihak 

perusahaan untuk proses berikutnya bagi memenuhi kualifikasi yang disyaratkan. 

10. EXIT SURVEY ALUMNI 

Menu Exit Survey Alumni adalah media pengumpulan data mutakhir calon wisudawan 

UMSU sekaligus mengumpulkan respon calon alumni tentang kualitas proses perkuliahan, 

administrasi dan fasilitas yang telah diberikan UMSU kepada calon wisudawan. 

11. PRANA LUAR TERHUBUNG 

a. WEBSITE UMSU 

Menu ini menghubungkan pengunjung dengan situs resmi UMSU untuk 

mendapatkan layanan dan informasi terkini mengenai UMSU. 

b. ENTREPREUNEUR UMSU 

Menu ini menghubungkan pengunjung dengan situs www.kedaimedan.com untuk 

mendapatkan bantuan promosi dan konsultasi pengembangan ide 

entrepreuneurship mahasiswa dan alumni UMSU. 
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c. PROGRAM JALINAN KEALUMNIAN 

Menu ini menghubungkan pengunjung  dengan situs www.pjk-umsu.ac.id untuk 

mendapatkan informasi perkembangan alumni dan bersilaturahmi dengan alumni 

UMSU.  

d. MEDIA SOSIAL 

Menu media sosial yang dihubungkan dengan situs cdac UMSU yaitu facebook, 

twitter, LinkedIn, Instagram. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk 

menyebarluaskan situs CDAC UMSU sehingga lebih banyak alumni UMSU 

dapat memanfaatkan layanan dan program yang diselenggarakan CDAC UMSU. 

12. PENUTUP 

Situs CDAC UMSU ini akan terus ditingkatkan tampilan dan layanan sehingga dapat 

mendukung pemenafaatan program dan layanan CDAC UMSU kepada mahasiswa dan 

alumni sehingga cita-cita meningkatkan daya saing dan daya serap alumni di dunia karir 

dapat terwujud dalam waktu yang tak lama lagi.Kami di CDAC UMSU melalui situs ini 

akan berkhidmat untuk menjadi PINTU GERBANG SUKSES BERKARIR. 


