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TERM OF REFERENCE 

RECRUITMENT STUDENT BUDDIES 

UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA 

2019 

 

1) Latar Belakang: 

Agenda Internasional di Unisnu Jepara diupayakan pelaksanaanya secara 

konsisten dan mengandung unsur kemanfaatan yang tinggi baik untuk lembaga sebagai 

nilai tambah maupun bagi pihak-pihak yang terlibat sebagai sasaran kegiatan maupun tim 

kepanitiaan penyuksesan kegiatan. Selain sebagai peserta kegiatan, peran mahasiswa 

tidak kalah penting hadirnya dalam tim pengelola kegiatan. Hal ini bertujuan untuk 

melatih mahasiswa menjadi pribadi yang mandiri, berkarakter, tanggung jawab, dan 

berwawasan luas untuk modalnya kelak terjun di kehidupan bermasyarakat. 

Keterlibatan pada agenda Internasional akan menjadi tantangan tersendiri bagi 

mahasiswa. Ada suasana berbeda disana yang tidak akan mereka temui di agenda lokal 

yang umum mereka ikuti dan organisir. Tantangan itu berupa bahasa komunikasi verbal 

yang digunakan, komunitas sosial, serta budaya yang akan dibawakan oleh pihak yang 

terlibat di dalam kegiatan. Mahasiswa akan diterjunkan di dalam forum plural 

Internasional yang mengharuskan mahasiswa untuk menyesuaikan diri dalam atmosfer 

yang sama sekali baru bagi mahasiswa. Maka dari itu, mahasiswa harus mempersiapkan 

diri untuk dapat membawa dirinya dalam situasi tersebut. 

 Kantor Urusan Internasional (KUI) sebagai lembaga unit kerja Unisnu Jepara 

yang ditunjuk sebagai penyukses Internasionalisasi Universitas serta pelaksana urusan 

Internasional, ingin mengajak mahasiswa sebagai subjek utama pendidikan tinggi untuk 

melibatkan diri dalam setiap kegiatan Internasional yang diadakan Universitas sebagai 

bentuk upaya Unisnu memanfaatkan sumber daya manusia Internal yang berkualitas serta 

bermaksud untuk mengasah potensi dan menerjunkan mahasiswa ke dalam lingkungan 

Internasional secara langsung dengan biaya minimal dan hasil yang optimal. Dengan 

setiap kegiatan yang akan diikuti mahasiswa nanti, sebagai tim pengelola, diharapkan 

mampu membuka pola pikir global mahasiswa yang menyadari akan pentingnya 

kerjasama, tugas dan tanggung jawab personal, serta melatih pembawaan diri mahasiswa 

di lingkungan Internasional yang sesuai norma dan aturan yang berlaku. 



2 | P a g e  

 

2) Tujuan: 

a. Memanfaatkan potensi mahasiswa Internal Unisnu sesuai bidang yang dibutuhkan 

dalam setiap kegiatan Internasional di Universitas; 

b. Menggiring mahasiswa untuk terlibat dalam semua kegiatan Internasional Universitas 

dalam rangka mengasah potensi, bakat, skill, kemandirian, tanggung jawab 

mahasiswa dalam menyelesaian sebuah misi dan tugas yang diembannya; 

c. Menciptakan suasana Internasional di Lingkungan Universitas untuk mahasiswa serta 

seluruh komunitas akademik dapat melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan; 

d. Memberikan pengalaman Internasional kepada mahasiswa; 

e. Mengeratkan hubungan antar seluruh civitas akademika Unisnu melalui kerjasama 

yang dibangun. 

 

3) Kriteria Peserta: 

- Mahasiswa Unisnu Jepara (maksimal semester 8); terbuka untuk semua jurusan; 

- Memiliki kemampuan berbahasa inggris minimal Intermediet (up to advance); 

utamanya dalam speaking dan writing.  

- Lolos seleksi Student buddies yang diadakan oleh Kantor Urusan Internasional; 

- Memiliki komitmen tinggi, tanggung jawab dan kemandirian dalam menjalankan 

tugas sebagai student buddies; 

- Mampu menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab serta 

kooperatif; 

- Memiliki skill produktifitas tambahan (design produk, Ukiran Jepara, dll) ; JIKA 

ADA 

4) Dokumen Pendaftaran: 

a. Formulir Pendaftaran  

b. Copy KTP/KTM 

*Dokumen dikumpulkan ke kantor KUI  
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5) Langkah Pendaftaran: 

- Mengisi Form Pendaftaran (dapat diambil di kantor KUI/download dari website 

oia.unisnu.ac.id); 

- Mengumpulkan seluruh dokumen pendaftaran ke KUI pada jam kerja; 

- Menunggu jadwal seleksi; 

- Pengumuman hasil seleksi; 

- Mengikuti Pembekalan program; 

 

6) Seleksi: 

Seleksi terdiri dari: 

- Seleksi Skill Berbahasa Inggris (Speaking) 

- Interview (Komitmen dan personality) 

 

7) Keuntungan Student Buddies: 

- Memperoleh teman / relasi serta pengalaman baru, dari dalam dan luar negeri; 

- Belajar menjadi pribadi yang mandiri dan tanggung jawab dalam tugas; 

- Kaos dan sertifikat kegiatan; 

- Konsumsi dan komodasi kegiatan; 

- Explore wisata Jepara gratis; (Sesuai lokasi city tour kegiatan) 

- Insentif kegiatan; 

 

8) Tugas Student Buddies: 

 Membantu pelaksanaan tugas Panitia Inti kegiatan apabila dibutuhkan; 

 Menjadi pendamping peserta selama kegiatan sesuai jadwal atau pembagian tugas 

yang telah disepakati; 

 Menjadi juru penerjemah (Interpreter) kegiatan; 
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 Selalu mengkoordinasikan jalannya kegiatan dengan panitia inti demi kelancaran 

kegiatan; 

 Bertanggung jawab atas kelancaran dan kesuksesan program; 

 Student Buddies akan menjalankan tugasnya selama periode tertentu sesuai dengan 

kesepakatan dan tidak terbatas dengan hanya 1 (satu) program saja; 

 Student buddies diharapkan selalu siap menjalankan tugas  (yang diberikan panitia 

inti) dengan kesepakatan tim untuk kegiatan yang sedang ada di Kantor Urusan 

internasional; 

 Dalam periode tertentu, panitia inti akan melakukan seleksi pembaharuan student 

buddies setiap 1 (satu) atau 2 (dua) tahun sekali, dengan sebab darurat maupun 

penyesuaian kondisi; 

 

9) Kontak Informasi: 

Kantor Urusan Internasional (KUI) 

Gdg. Rektorat lt. 1 

Email : oia@unisnu.ac.id 

HP : 089 648 487 681 (WA) sdri. Nihayatus Sa’adah 

mailto:oia@unisnu.ac.id


FORMULIR PENDAFTARAN 

STUDENT BUDDIES 

UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA 2019 

 

DATA PRIBADI 

Nama Lengkap :           

NIM   :           

Jurusan / Fakultas :           

Jenis Kelamin  : Pria  Wanita 

Tempat / Tgl Lahir :           

Alamat   :           

   Kodepos :     

No Hp   :           

Status Tmpt Tinggal : Kos      Sewa       Ikut saudara     Orang tua 

 

DATA STUDI 

Tahun Masuk   :          

Saat ini duduk di semester :          

Kelas / IPK terakhir  :     /     

Pengalaman Organisasi :          

Jabatan di organisasi  :          

Kemampuan tambahan :          

(selain bahasa Inggris) 

 

Pas foto 3x4 

1 lembar 

  

    



UNGKAPAN MOTIVASI 

Tulislah pernyataan pribadi dalam bahasa Inggris “Why do you want to be the student 

buddy?”. Ceritakan pengalaman Internasional yang pernah diikuti, harapan, dan motivasi 

diri untuk menjadi seorang student buddy, dalam kolom berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Using English please! 


