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PROFIL
Job Information Center YLPP
Pendahuluan
Pusat Informasi Kesempatan kerja dan Pengembangan Karir atau Job Information Center
(JIC) merupakan salah satu unit di bawah bagian kemahasiswaan di Akademi Kebidanan
YLPP Purwokerto yang bertujuan menyiapkan; Mahasiswa dan alumni menjadi anggota
masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat
menerapkan, mengembangkan dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi serta
mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan
memperkaya kebudayaan nasional, menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan
institusi dan karier dari semua tingkat manajemen dari semua pihak di luar Akademi
Kebidanan YLPP Purwokerto.
Secara kelembagaan JIC YLPP yang didirikan sejak tahun 2013, yaitu merupakan bagian
dari bidang kemahasiswaan. Program JIC YLPP untuk mengantisipasi meningkatnya
kompetisi peluang kerja. Disamping itu, juga meningkatkan fokus institusi dalam membuka
kesempatan seluas-sluasnya kepada semua mitra atau calon mitra/stakeholder lainnya untuk
memanfaatkan jasa para pakar dalam institusi tersebut.
Kualitas Institusi seringkali dihubungkan dengan cepat tidaknya lulusannya terserap
lapangan kerja. Oleh karena itu, JIC menjawab tantangan yang berkaitan dengan
mempersiapkan mahasiswa dan alumni terjun di dunia usaha dan Industri. Selain itu, sejalan
dengan spirit Institusi yaitu selalu ingin mendekatkan diri dengan lingkungannya, maka JIC
selalu siap bersanding dengan semua pihak lainnya (internal atau external) dalam
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pengembangan informasi kesempatan kerja dan pengembangan karier dari semua level
manajemen.

Visi
Sebagai pusat Informasi peluang kerja dan pengembangan kualitas mahasiswa dan alumni
serta pengembangan karier dari sehingga mampu bersaing di lapangan kerja pada era
globalisasi.

Misi
1. Menciptakan pusat informasi peluang kerja bagi mahasiswa dan alumni
2. Menciptakan jaringan kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi, unit pelatihan,
dan stakeholder lainnya sebagai pengguna lulusan.
3. Menciptakan output hasil kegiatan seminar, pelatihan dan pengembangan karier yang
profesional.
4. Menyiapkan mahasiswa dan alumni sesuai standar kompetensi di dunia usaha
pelayanan kebidanan.

Tujuan JPC
1. Menjadi pusat informasi bagi mahasiswa dan alumni tentang peluang kerja.
2. Menjadi pusat pelatihan dan pengembangan dalam mempersiapkan mahasiswa dan
alumni memasuki dunia kerja.
3. Membantu alumni dalam menentukan dan menemukan karir, baik sebagai pegawai,
ataupun wirausaha (entrepreneurship)
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4. Menjadi pusat pelatihan, sosialisasi/evaluasi program dan pengembangan karier bagi
mahasiswa dan alumni.

Pelayanan
Guna mencapai misinya, JIC YLPP memberikan pelayanan yaitu :
1. Kerja Sama dan karir
2. Informasi peluang kerja
3. Pelatihan
Pelayanan Kerja Sama dan Pengembangan
Pelayanan ini akan menjalin kerja sama dengan stakeholder dalam kaitannya dengan :
(1) pengumpulan informasi yang membantu mahasiswa dan alumni memasuki dunia kerja;
(2) penataan sistem kerja sama dengan semua pihak lainnya baik internal atau eksternal.
Proses pengembangan jalinan kerja sama dilakukan secara berkesinambungan dan terencana.
Kerja sama yang dilaksanakan adalah dengan mengundan stakeholder dalam
memberikan informasi peluang kerja, kerjasama penyerapan alumni. Kerjasama yang
dilakukan antara lain dengan rumah sakit, Dinas Kesehatan di wilayah kabupaten Banyumas,
Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Pemalang, Cilacap, Kebumen.

Pelayanan informasi peluang kerja
Pelayanan ini bekerja membantu mahasiswa dan alumni mendapatkan informasi
peluang kerja dengan mengadakan kegiatan job seeking secara rutin setiap tahunnya dengan
mengundang stakeholder pengguna lulusan D III Kebidanan. Pelaksanaan Job Seeking
dilaksanakan di Akademi Kebidanan YLPP Purwokerto dan dilaksanakan setiap tahun pada
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awal semester VI. Peserta kegiatan job seeking adalah mahasiswa tingkat akhir yaitu
semester VI dan mahasiswa semester II dan IV.
Kegiatan job seeking meliputi kegiatan pemberian informasi dari pengguna lulusan di
wilayah kabupaten Banyumas seperti informasi peluang kerja, informasi proses perekrutan
pegawai, informasi komptensi yang diharapkan oleh pengguna lulusan.
Tujuan pelaksanaan job seeking ini adalah membantu mahasiswa untuk mendapatkan
informasi peluang kerja sehingga dapat mempersiapkan diri pada saat mencari kerja pada saat
setelah lulus. Selain dengan melaksanakan kegaitan job seeking JIC juga memberikan
informasi peluang kerja melalui berbagai mass media seperti: website akbidylpp.ac.id,
facebook, twitter, BBM dan loker corner. Sarana yang disediakan antara lain adalah loker
corner yang terdapat di lantai satu loby depan yang mudah diakses oleh mahasiswa dan
alumni. Serta tersedia website dan media sosial yang update tentang peluang kerja bagi
alumni.

Pelayanan Pelatihan
Pelayanan ini menangani program-program pelatihan yang diselenggarakan JIC
secara rutin setiap tahun. Ruang lingkup tugasnya antara lain, yaitu : (1) menyelenggarakan
program pendidikan dan pelatihan hasil kerja sama dengan pihak lain ;(2) mempersiapkan
mahasiswa dan alumni memasuki dunia kerja sesuai dengan kompetensi yang ada.
Pelatihan yang dilaksanakan di Akademi Kebidanan YLPP Purwokerto adalah
pelatihan-pelatihan komptensi baik soft skill maupun hard skill untuk meningkatkan kualitas
lulusan Akademi Kebidanan YLPP Purwokerto. Pelatihan yang dilaksanakan adalah
pelatihan komptensi utama bidan, komptensi pendukung bidan. Komptensi Utama yaitu:
pelatihan Asuhan Persalinaan Normal (APN), Pelatihan Basic Trauma Cardio Live Support
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Obstetri Neonatal (BTCLS ON), sendangkan Pelatihan komptensi pendukung adalah
pelatihan Moms and Baby Massage, Pelatihan Hypnobirthing, sercive excellent.
Pelatihan Hard skill yang dilaksanakan di Akademi Kebidanan YLPP Purwokerto
yaitu pelatihan APN, BTCLS ON, Pelatihan Moms and Baby Massage, Hypnoterapi
sedangkan pelatihan Soft skill adalah pelatihan service excellent. Pelatihan hard skill
bertujuan meningkatkan kemampuan/kompetensi motorik/psikomotor lulusan sedangkan
pelatihan hard skill yaitu service excellent adalah pelatihan untuk mengembangkan
kemampuan mahasiswa dalam berinteraksi dengan teman sejawat, mitra, menghadapi konflik
di masyarakat dan tempat kerja, bekerja sama dalam tim dan lain sebagainya sehingga
membentuk karakter mahasiswa yang berkualitas.
Pelatihan dilaksanakan secara rutin setiap tahun setelah mahasiswa dinyatakan lulus
dari pendidikan. Pelatihan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak yang
berkomptens seperti dengan P2KS Banjarnegara untuk pelatihan APN, Jakarta Medical
Center 119 untuk pelatihan BTCLS ON, IHCA untuk pelatihan moms and baby massage,
dan IBM untuk pelatihan Hypnotherapi serta Tulus Learning Center (TLC) untuk pelatihan
service excellent.
Biaya pelatihan murni dari peserta pelatihan yang dikelola oleh panitia pelatihan di
bawah koordinasi JIC. Pelaksanaan pelatihan di Akademi Kebidanan YLPP Purwokerto
kecuali untuk APN dilaksanakan di Banjarnegara sesuai dengan tempat P2KS Banjarnegara.
Peserta mendapatkan fasilitas pelatihan seperti materi, seminar kit, sertifikat, konsumsi, dan
khusus untu APN termasuk dengan penginapan.

Tenaga Pakar
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Adapun tenaga pakar yang membantu pelaksanaan kegiatan JIP YLPP adalah pakar dari
institusi Akademi Kebidanan YLPP Purwokerto serta dari pihak di luar Akademi Kebidanan
YLPP Purwokerto yang mempunyai keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan
alumni.

Sarana Prasarana Pendukung.
Adapun sarana dan prasarana pendukung adalah yang berada di Institusi berupa sejumlah
laboratorium (ruangan, lapangan), dan lain sebagainya.

INFO LEMBAGA/PERUSAHAAN
Pusat Informasi Peluang Kerja dan Pengembangan Karier atau Job Information Center
Institusi Akademi Kebidanan YLPP Purwokerto (JIC YLPP) membuka kesempatan kepada
perusahaan/instansi untuk:
1. Menyampaikan informasi lowongan pekerjaan
2. Kriteria tenaga kesehatan yang dibutuhkan
3. Waktu dan kebutuhan rekruitmen
4. Komptensi unggulan calon tenaga kesehatan yang dibutuhkan
Beberapa kegiatan dalam kegiatan pengembangan jaringan yang sudah dilakukan :
1. Job seeking dengan RSUD Ajibarang
2. Job seeking dengan RSIA Bunda Arif Purwokerto
3. Job seeking dengan RSMS Purwokerto
4. Job seeking dengan RSU ananda Purwokerto
5. Job seeking dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
6. Job seeking dengan RSU Banyumas
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7. Pelatihan service excellent dengan to be consulting
8. Pelatihan APN dengan P2KS Banjarnegara
9. Pelatihan Pijat ibu dan bayi dengan IHCA
10. Pelatihan Hypnoterapy dengan IBM
11. Pelatihan service excellent dengan Tulus Learning Center.
12. Pelatihan BTCLS ON dengan 119 Jakarta

Demikian profil job information center (JIC) Akademi kebidanan YLPP Purwokerto, semoga
dapat memberikan pelayanan yang baik dan bermanfaat bagi lulusan Akademi Kebidanan
YLPP Purwokerto dan dapat meningkatkan kualitas lulusan Akademi Kebidanan YLPP
Purwokerto

Ketua Bidang Kemahasiswaan

SUMARNI, SSiT., M.Keb

