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KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Nomor: 189/ITG/A.1/A/X/2021 

 

Tentang: 

 

PEDOMAN BIMBINGAN KARIR 

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

 

KETUA INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

 
Menimbang  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan 

Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas pokok Institut 

Teknologi Garut diperlukan aturan-aturan yang menata, 

mengatur, dan mengelola tentang pedoman bimbingan karir 

bagi mahasiswa dan alumni; 

2. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir (1) di 

atas, perlu dikeluarkan surat keputusan peraturan tentang 

pedoman bimbingan karir sebagai bagian dari proses 

pelayanan di lingkungan Institut Teknologi Garut. 

 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi; 

5. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al 

Musaddadiyah Nomor 204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 

tentang Statuta Institut Teknologi Garut; 

6. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

118/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Induk 

Pengembangan Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2030; 

7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

139/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Strategis Institut 

Teknologi Garut Tahun 2021-2035; 
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Memperhatikan  : 

 

8. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

148/ITG/A.1/A/X/2021 tentang Pedoman Akademik Institut 

Teknologi Garut. 

 

Keputusan Rapat Senat Institut Teknologi Garut tanggal 14 

Oktober 2021. 

 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan 

Pertama  : 

 

 

 

Kedua   : 

 

 

Ketiga   : 

 

Memberlakukan peraturan tentang pedoman bimbingan karir 

Institut Teknologi Garut sebagaimana termaktub pada lampiran 

Surat Keputusan ini. 

 

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini, akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

 

 Ditetapkan di :   Garut 

Pada tanggal :   15 Oktober 2021 

 

Rektor, 

 

 

 

 

 

Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T. 

NIDN. 0425127801 
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Lampiran Surat Keputusan  

Rektor Institut Teknologi Garut  

Nomor: 189/ITG/A.1/A/X/2021 

 

 

PEDOMAN BIMBINGAN KARIR 

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI GARUT 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Periode mahasiswa dianggap sebagai periode realistik, dan berkenaan dengan karir 

individu seusia mahasiswa telah sampai pada tahap spesifikasi dan implementasi 

preferensi dalam pekerjaan.  Periode mahasiswa dapat digolongkan pada masa 

remaja akhir sampai masa dewasa awal atau dewasa madya, yang intinya pada masa 

ini merupakan pemantapan pendirian hidup, sehingga tugas perkembangan yang 

berhubungan dengan karir, yaitu memilih dan mempersiapkan karir masih menjadi 

tugas perkembangan mahasiswa. 

 

Mahasiswa sebelum memasuki perguruan tinggi pada umumnya telah menentukan 

pilihan program studi ataupun jurusan yang akan diambilnya berdasarkan 

pengetahuan, minat dan bakat serta jenis pekerjaan yang akan diembannya setelah 

menamatkan pendidikannya nanti.  Pendidikan tinggi dalam hal ini jurusan atau pun 

program studi telah mempersiapkan seperangkat paket pembelajaran (kurikulum) 

yang harus diselesaikan mahasiswa dalam waktu tertentu (4 tahun untuk tingkat 

strata S1).  Kurikulum pendidikan tinggi telah dirancang sedemikian rupa, sehingga 

mahasiswa yang telah menamatkan pendidikannya sudah memiliki kompetensi 

sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang akan diembannya. 

 

Program bimbingan dan konseling karir di perguruan tinggi lebih banyak dikemas 

untuk mendorong perkembangan karir, menyediakan treatment, dan menolong dalam 

penempatan. Kemasan konseling karir disatuan pendidikan banyak diwarnai oleh 

tujuan dan tingkatan satuan pendidikan disatu pihak dan perkembangan diri individu 

sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya dipihak lain.  Melalui pendidikan tiap 

individu mendapatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan serta penanaman 

sikap dan nilai-nilai sesuai dengan tujuan satuan pendidikannya. 

 

Dalam penerapannya Institut Teknologi Garut mendirikan pusat karir sebagai unit 

yang memberi layanan karir bagi mahasiswa dan alumni Institut Teknologi Garut 

melalui info lowongan kerja, magang, tips, konseling karir, serta penyelenggaraan 

open recruitment. Pusat karir ini berfungsi sebagai wadah yang memfasilitasi antara 

mahasiswa dan pemakai SDM, membangun hubungan baik antara mahasiswa, 

alumni dan pemakai SDM, serta memfasilitasi kompetensi umum yang diperlukan 

mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja. 

 

 

 



4 
 

B. Tujuan Program 

 

Tujuan program bimbingan karier adalah untuk membantu mahasiswa memahami 

perencanaan karier dan proses penempatan setelah mereka menamatkan perguruan 

tinggi serta memberikan mahasiswa pengetahuan yang cukup terhadap bidang 

pekerjaan yang kelak mereka tekuni dan berbagai kompetensi yang diperlukan bagi 

mereka untuk bekerja. 

 

C. Layanan Perencanaan Individual 

 

Program bimbingan karir di Institut Teknologi Garut dilaksanakan melalui Pusat 

Karir dan  Pelayanan Perencanaan Individual, yang meliputi konseling individual, 

penempatan penyaluran, dukungan sistem, manajemen, akses informasi dan 

teknologi, pengembangan profesi, pengembangan media informasi, dan kolaborasi 

dengan dosen mata kuliah dan/atau dosen wali. 

 

D. Pendekatan Layanan 

 

Pelayanan bimbingan karir di Institut Teknologi Garut dilaksanakan melalui 

pendekatan Perkembangan, yaitu pemberian layanan bimbingan dan konseling 

yang menekankan pada identifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan 

pengalaman yang diperlukan konseling agar berhasil dalam kehidupan akademik, 

pribadi-sosial, dan karirnya.  Tujuannya adalah membantu peserta didik dalam 

mengembangkan kemampuan/potensi yang dimiliki dengan memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan 

pengalaman yang diperlukan dalam hidupnya 

 

 

E. Bentuk dan Aktivitas Layanan  

 

Layanan perencanaan individual di Institut Teknologi Garut meliputi bentuk  layanan 

berikut ini:  

 

1. Layanan Orientasi yang memungkinkan mahasiswa memahami lingkungan 

kerja, objek-objek yang dipelajari untuk mempermudah dan memperlancarkan 

peran mahasiswa saat bekerja kelak; 

2. Layanan Informasi yang memungkinkan mahasiswa menerima, memahami 

berbagai informasi seputar dunia kerja; 

3. Layanan Penempatan dan Penyaluran yang memungkinkanm mahasiswa 

atau lulusan memperoleh penempatan kerja yang tepat; 

4. Layanan Penguasaan Konten yang memungkinkan mahasiswa 

mengembangkan sikap dan kebiasaan yang baik dalam menguasai materi yang 

cocok dengan kecepatan, kemampuan dirinya, dunia kerjanya; 

5. Layanan Konseling perorangan yang memungkinkan mahasiswa 

mendapatkan layanan langsung tatap muka untuk mengentaskan permasalahan 

terkait pemilihan karir; 
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6. Layanan Bimbingan Kelompok yang memungkinkan sejumlah mahasiswa 

secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan 

membahas topik terkait pemilihan karir; 

7. Layanan Konseling Kelompok yang memungkinkan mahasiswa masing-

masing anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk membahas dan 

pengentasan permasalahan terkait pemilihan karir melalui dinamika kelompok. 

 

Adapun kegiatan pendukung bagi layanan perencanaan individual meliputi:  

 

1. Aplikasi Instrumentasi, merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data dan 

keterangan mahasiswa; 

2. Himpunan Data, merupakan kegiatan untuk menghimpun seluruh data dan 

keterangan yang relevan dengan pengembangan mahasiswa; 

3. Konferensi Kasus, merupakan kegiatan untuk membahas permasalah 

mahasiswa dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat 

memberi keterangan. Pada kegiatan pendukung ini kasus bersifat terbatas dan 

tertutup; 

4. Alih Tangan Kasus, merupakan kegiatan pendukung untuk mendapatkan 

penanganan yang lebih tepat dan tuntas masalah yang dialami mahasiswa dengan 

memindahkan penangan kasus; 

5. Kunjungan Rumah, merupakan kegiatan memperoleh data keterangan, 

kemudahan dan kemitraan bagi terentaskannya permasalahan mahasiswa; 

6. Tampilan Kepustakaan, merupakan kegiatan dengan menyediakan berbagai 

media informasi. 

 

 

F. Sasaran Program 

 

Sasaran utama program bimbingan karir di Institut Teknologi Garut adalah 

mahasiswa tingkat akhir, akan tetapi dari awal semester sampai dengan akhir 

semester mahasiswa di bimbing untuk merecanakan karirnya sedini mungkin. 

 

 

 

 Ditetapkan di :   Garut 

Pada tanggal :   15 Oktober 2021 

 

Rektor, 

 

 

 

 

 

Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T. 

NIDN. 0425127801 
 


