
1 12 D3 Akuntansi -

-
-
-
-

Memahami sistem dan proses akuntansi organisasi 
nirlaba;
Mampu membuat laporan keuangan;
Mengetahui sistem perpajakan;
Menguasai salah satu aplikasi komputer akuntansi;
Mampu bekerja dalam tim.

2 3 S1 Akuntansi -

-
-
-
-

Memahami sistem dan proses akuntansi organisasi 
nirlaba;
Mampu membuat laporan keuangan;
Mengetahui sistem perpajakan;
Menguasai salah satu aplikasi komputer akuntansi;
Mampu bekerja dalam tim.

-
-

Memahami sistem pengendalian intern
Diutamakan pernah bekerja sebagai SPI atau 
pernah bekerja sebagai akuntan pemeriksa

3 1 D3 Akuntansi Perpajakan -

-
-
-
-

Memahami sistem dan proses akuntansi organisasi 
nirlaba;
Mampu membuat laporan keuangan;
Menguasai sistem perpajakan;
Menguasai salah satu aplikasi komputer akuntansi;
Mampu bekerja dalam tim.

4 1 D3 Analis Kimia
5 1 D3 Elektronika -

-

Menguasai pengoperasian peralatan elektronika dan 
mekanika;
Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 
dan pemeliharaan perangkat keras.

6 3 D3 Telekomunikasi/Elektronika -
-
-

Menguasai pengoperasian peralatan praktikum;
Dapat mengoperasikan komputer;
Mampu bekerja dalam tim.
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7 8 D3 Informatika -

-

-

Mempunyai pengetahuan dan ketrampilan teknis 
dalam menangani perangkat keras komputer;
Menguasai aplikasi komputer (minimal MS Word 
dan MS Excel) dan internet;
Mampu bekerja dalam tim.

8 2 D3 Manajemen -
-
-

Memiliki IPK Minimal 3,0 dari skala 4;
Menguasai bahasa inggris, baik lisan maupun tulisan;
Mahir mengoperasikan aplikasi MS Office dan 
Internet;

9 1 D3 Mekanika Menguasai pengoperasian mesin bubut, freess, bor, 
grinder, dll

10 1 D3 Mekanikal Elektrikal -
-

-

-

Memiliki IPK Minimal 3,0 dari skala 4;
Memahami proses pemeriksaan kualitas barang 
dengan baik;
Menguasai bahasa inggris, baik lisan maupun tulisan;
Mahir mengoperasikan aplikasi MS Office dan 
Internet;

-

-
-

Diutamakan yang memiliki pengalaman 
kerja di bidang pemeriksaan dan penerimaan 
barang, terutama barang elektronik dan 
instrumen;
Mampu bekerja dalam team;
Mampu bekerja dalam tekanan, jujur, santun 
dalam sikap dan perkataan, disiplin dan 
bertanggung jawab.

11 1 D3 Radiologi -

-

-

-

Mengetahui anatomi, fisologi  dan patologi manusia 
khusus radiologi;
Mengetahui teknik pemerikasan radiografi dan 
teknik radiologi;
Mempunyai wewenang mengoperasikan sumber 
radiasi terutama X ray;
Prosesing film X ray.

12 1 D3 Sekretaris -
-

-

-

Mampu berkomunikasi dengan baik;
Menguasai bahasa inggris, baik lisan maupun 
tulisan;
Menguasai aplikasi komputer (minimal MS Word 
dan MS Excel) dan internet;
Mampu bekerja dalam tim;

-

-

Diutamakan telah memiliki pengalaman 
kerja di bidangnya;
Gesit, cermat, disiplin, sistematis, estetik, 
dan apik.
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13 1 S1 Teknik Industri -

-

Menguasai prinsip dan manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja;
Mampu mengoperasikan komputer minimal aplikasi 
standar MS Office

14 1 S1 Teknik Fisika -

-

-
-

Jurusan Teknik Fisika Program Studi Instrumentasi 
dan Memiliki IPK Minimal 3,0 dari skala 4;
Memahami perangkat instrumentasi dan peralatan 
laboratorium dengan baik;
Menguasai bahasa inggris, tulisan aktif, lisan pasif;
Mahir mengoperasikan aplikasi MS Office dan 
Internet.

-

-
-

Lebih diutamakan jika memiliki pengalaman 
atau memahami proses proses transaksi 
barang melalui internet;
Mampu bekerja dalam team;
Mampu bekerja dalam tekanan, jujur, santun 
dalam sikap dan perkataan, disiplin dan 
bertanggung jawab.

15 3 D3 Teknik Industri -

-
-
-

Menguasai aplikasi komputer (minimal MS Word 
dan MS Excel) dan internet;
Mampu berkomunikasi dengan baik;
Terbiasa bekerja dalam tim;
Terbiasa bekerja dengan jadwal ketat dan tenggat 
waktu yang mendesak.

-
-

-

Mampu berbahasa Inggris, minimal pasif;
Diutamakan telah memiliki pengalaman 
kerja di bidangnya;
Tekun, cermat dan disiplin.

16 1 S1 Teknik Industri -
-

-

-
-

Memiliki IPK Minimal 3,0 dari skala 4;
Menguasai tata cara pelaksanaan jasa konstruksi 
(mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga 
pengawasan);
Menguasai tata cara penyusunan estimasi biaya di 
bidang jasa konsultasi atau lainnya;
Menguasai bahasa inggris, tulisan aktif, lisan pasif;
Mahir mengoperasikan aplikasi MS Office, Auto 
CAD dan Internet.

-

-

-
-
-

Diutamakan yang memiliki pengalaman di 
bidang jasa konstruksi atau konsultasi ;
Diutamakan yang memahami 
ketentuan/aturan pengadaan jasa konstruksi;
Mampu bekerja dalam team;
Mampu berkomunikasi dengan baik;
Mampu bekerja dalam tekanan, jujur, santun 
dalam sikap dan perkataan, disiplin dan 
bertanggung jawab.
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17 1 S1 Teknik Informatika/Elektro -
-

-
-

Memiliki IPK Minimal 3,0 dari skala 4;
Memahami spesifikasi software dan hardware 
komputer beserta aksesorisnya;
Menguasai bahasa inggris, tulisan aktif, lisan pasif;
Mahir mengoperasikan aplikasi MS Office dan 
Internet;

-

-

-
-

Diutamakan yang memiliki pengalaman 
kerja di bidang software dan hardware 
komputer;
Lebih diutamakan jika memiliki pengalaman 
atau memahami proses proses transaksi 
barang melalui internet;
Mampu bekerja dalam team;
Mampu bekerja dalam tekanan, jujur, santun 
dalam sikap dan perkataan, disiplin dan 
bertanggung jawab.

18 1 S1 Teknik Lingkungan -

-

Mengerti sistem jaringan air bersih, air kotor dan 
sistem pengolahan limbah cair;
Memiliki pengetahuan tentang K3.

19 1 S1 Teknik Sipil/Arsitektur -
-

-

-
-

Memiliki IPK Minimal 3,0 dari skala 4;
Menguasai tata cara pelaksanaan jasa konstruksi 
(mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga 
pengawasan);
Menguasai tata cara penyusunan estimasi biaya di 
bidang jasa konstruksi;
Menguasai bahasa inggris, tulisan aktif, lisan pasif;
Mahir mengoperasikan aplikasi MS Office, Auto 
CAD dan Internet.

-

-

-
-
-

Diutamakan yang memiliki pengalaman di 
bidang jasa konstruksi;
Diutamakan yang memahami 
ketentuan/aturan pengadaan jasa konstruksi;
Mampu bekerja dalam team;
Mampu berkomunikasi dengan baik;
Mampu bekerja dalam tekanan, jujur, santun 
dalam sikap dan perkataan, disiplin dan 
bertanggung jawab.


