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WADIR I

Bidang Akademik POLTEKKES Ternate
mengisi Pembekalan PKL Jurusan DIII Kebidanan POLTEKKES Ternate.
Antusias dan semangat yang luar
biasa terpancar dari para caloncalon Bidan masa depan ini.

Pemahaman tentang bagaimana keadaan di Dunia Kerja, Bagaimana
Suasana dunia kerja dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan
selama PKL di dunia kerja, adalah hal mutlak yang harus
diketahui oleh setiap Mahasiswa D-III Kebidanan yang mau
menempuh PKL.
Hal ini dilakukan agar nantinya siswa tidak kaget dan bisa
beradaptasi dengan kondisi di dunia kerja. Di dunia kerja
minimal ada 3 bekal yang harus diketahui oleh Mahasiswa D-III
Kebidanan sebelum PKL.
1. POSITIVE ATTITUDE
2. SPECIFIC SKILL
3. COMMUNICATION

POSIFIVE ATTITUDE
atau Sikap Mental Positif. Sebelum belajar Mahasiswa harus
memiliki sikap mental yang positif, seperti : Jujur, Disiplin,
Tepat Waktu, Bisa Dipercaya, Rajin, Cekatan, dan lain-lain.
Sikap mental positif harus di berikan kepada Mahasiswa agar
nantinya Mahasiswa selalu semangat menempuh PKL, sehingga
mudah menyerap ilmu-ilmu yang diberikan selama kegiatan PKL.
SPECIFIC SKILL
Keterampilan Khusus, hal ini biasanya sudah diajarkan
berdasarkan jurusan yang ditempuh. Maka sangat disarankan pada
saat Mahasiswa memilih lokasi PKL untuk tidak asal memilih,
tapi memilih berdasarkan jurusan yang diambil. Tujuannya agar
nantinya Mahasiswa bisa menerapkan ilmu-ilmu apa yang sudah
dipelajari di dunia kampus
ke dunia kerja. Selain itu
kesesuaian antara jurusan dan pekerjaan ditempat PKL juga akan
memudahkan siswa dalam beradaptasi.

COMMUNICATION
Pada saat masuk kedalam lingkungan dunia kerja, kadang
Mahasiswa masih merasa canggung, malu, tidak enak. Maka dari
itu Mahasiswa perlu dibekali bagaimana cara berkomunikasi yang
baik. Agar bisa bergaul dengan baik di lingkungan tempat PKL.
Ketidak mampuan berkomunikasi di lingkungan kerja, akan
membuat Mahasiswa tidak nyaman dan kesulitan dalam beradaptasi
dan menerima instruksi kerja.

Dalam sesi tersebut juga ada tanya jawab dengan siswa. Banyak
pertanyaan-pertanyaan bagus yang terlontar dari mereka,
menunjukkan bahwa mereka sudah siap untuk melaksanakan PKL.

