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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri
terhadap beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill atau hardskill yang
sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu instansi atau perusahaan
selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan
pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap
kendala atau masalah yang dihadapi di Instansi PT. Telkom Indonesia Witel
Lampung selama 2 bulan yaitu pada tanggal 12 November 2018 sampai dengan
05 Januari 2019.
Penempatan PKL pada instansi ini penulis ditempatkan pada bidang kerja
Home Service Divisi Consumer Service dalam divisi ini, melakukan aktivitas
consumer service dalam mempertahankan konsumen Telkom seperti bertanggung
jawab atas penyediaan pelayanan kepada konsumen, melaksanakan sosialisasi
produk Telkom. Dalam menghadapi persaingan, pihak consumer service berusaha
meningkatkan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia yang berkaitan di
dalamnya, seperti melakukan pelatihan tentang pengenalan produk. Sehingga
pihak consumer service dalam mempertahankan pelanggan bersifat inovatif,
senantiasa baru dalam pelaksanaan dilapangan, seperti memberikan kejutan di
hari-hari tertentu, yang diharapkan dengan cara tersebut para konsumen menjadi
simpatik dan terkesan akan bentuk pelayanan Telkom. Pada bagian consumer
service ada beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya melaksanakan kegiatan
memonitoring order pelanggan masuk dan order pelanggan yang berkendala.
Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT.Telkom Witel
Lampung, dapat disimpulkan penulis mendapatkan gambaran tentang penerapan
ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan, mendapatkan
pengalaman baru dalam beradaptasi di dunia kerja dengan cara berkomunikasi
yang baik dan penulis Mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang
dunia kerja.
Kata Kunci: Universitas Teknokrat Indonesia, PKL, PT. Telkom Witel Lampung

x
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Universitas Teknokrat Indonesia sebagai institusi pendidikan yang
mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja,
menilai perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan
realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Perguruan
Tinggi. Objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di
instansi maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL.
Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah
ditempuh oleh mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat Indonesia. Menurut
Buku Pedoman Pelaksanaan & Penyusunan Laporan PKL Universitas
Teknokrat Indonesia (2017) PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan
mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang kompeten
pada bidangnya masing-masing. Dengan demikian PKL adalah suatu kegiatan
yang terpadu dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program
pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang berhubungan dengan penerapan
ilmu yang telah dipelajari.
PKL diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan
dosen pembimbing yang memenuhi syarat. PKL merupakan salah satu syarat
yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir
perkuliahan jenjang Strata 1 (S1) dan Diploma III (D3).
Penulis melakukan PKL di PT.Telkom Indonesia Witel Lampung. Alasan
penulis melakukan PKL di PT.Telkom Indonesia Witel Lampung yaitu karena
ingin menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan mengenai prosedur kerja
di PT.Telkom Indonesia Witel Lampung.
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1.2. Tujuan PKL
Dalam setiap kegiatan memiliki tujuan tertentu dalam pelaksanaannya
agar tercipta sebuah hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Adapun tujuan
mahasiswa melakukan PKL sebagai berikut :
a. Meningkatkan keterampilan mahasiswa secara individu dan bekerja
sama dalam kelompok untuk menjadi pekerja yang profesional
dibidangnya setelah tamat kuliah.
b. Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat
selama kuliah ke dalam dunia kerja.
c. Menyesuaikan diri dengan etika kerja dan mengenal lebih jauh
lingkungan kerja sebenarnya.
d. Menambah pengalaman, wawasan kemandirian, dan meningkatkan
kedisiplinan serta membandingkan teori ilmu pengetahuan yang
didapat selama kuliah dengan pekerjaan
e. Memperoleh masukan dan timbal balik guna memperbaiki serta
mengembangkan kesesuaian pendidikan kejurusan.
f. Meningkatkan pengenalan mahasiswa pada situasi kerja yang
sesungguhnya, sehingga nantinya mahasiswa dapat dengan cepat
menyesuaikan diri pada saat terjun kedunia kerja.
g. Membentuk pola pikir dan kecerdasan emosional mahasiswa dalam
berinteraksi dan beradaptasi.untuk pendewasaan serta kematangan
diri sebagai pelengkap kemampuan setelah menjadi Sarjana
Komputer.
h. Mengaplikasikan

ilmu

pengetahuan

yang

diperoleh

sebagai

perbandingan antara teori dan praktek, untuk lebih memahami
konsep-konsep akademis maupun non-akademis.
i. Memperoleh kesempatan untuk mendapatkan dan mengembangkan
wawasan dibidang pekerjaan yang digeluti selama mengikuti proses
PKL.
j. Memperoleh informasi atau peluang untuk dapat bekerja di
perusahaan atau instansi tempat mahasiswa melaksanakan proses
PKL.
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1.3. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Manfaat dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yaitu:
a. Bagi Mahasiswa
1. Mahasiswa dapat mengakomondasikan antara konsep atau teori yang
di peroleh dari perkuliahan dengan kenyataan operasional lapangan
kerja sesungguhnya.
2. Mahasiswa dapat meningkatkan dan memantapkan sikap professional
untuk masuk ke lapangan pekerjaan yang sebenarnaya.
3. Sebagai acuan untuk bekerja nantinya.
b. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia (UTI)
1. Sebagai bahan evaluasi kurikulum yang telah diterapkan.
2. Merupakan sarana komunikasi langsung sntara pihak fakultas dengan
perusahaan.
3. Sebagai media kerja sama antara lingkungan kerja dan kampus.
c. Bagi Perusahaan
1. Memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan
kualitas perusahaan serta ikut memajukan pembangunan dalam bidang
pendidikan.
2. Membantu menyelesaikan pekerjaan karyawan.
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1.4. Tempat PKL
Tempat pelaksanaan PKL di PT.Telkom Indonesia Witel Lampung yang
beralamat Jl. Majapahit No 14, Tanjung Karang , Bandar Lampung.
223, Teluk Betung Bandar Lampung. Seperti yang di tampilkan pada Gambar
1.1.

Gambar 1.1 Denah Lokasi Pelaksanaan PKL
1.5. Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada Semester
Pendek Ganjil yang berlangsung selama 1 bulan 3 minggu atau 55 hari mulai dari
tanggal 12 November 2018 sampai 05 Januari 2019. Jam kerja pelaksanaan pada
PT.Telkom Indonesia Witel lampung yaitu setiap hari Senin sampai Kamis pukul
08.00 sampai 17.00 WIB sedangkan untuk hari Jum’at pukul 08.00 sampai 16:30
WIB. Dan waktu penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah
selama 40 hari kerja terhitung dari keluarnya Surat Keputusan mulai dari tanggal
12 November 2018 sampai 05 Januari 2019. Jadwal waktu kerja Selama Praktik
Kerja Lapangan (PKL) dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:
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Tabel 1.1 Jadwal waktu kerja selama PKL

No

Jam Masuk

Jam Kerja
Jam Istirahat

Jam Pulang

Hari

1

Senin

08:00

12:00 – 13:00

17:00

2

Selasa

08:00

12:00 – 13:00

17:00

3

Rabu

08:00

12:00 – 13:00

17:00

4

Kamis

08:00

12:00 – 13:00

17:00

5

Jum’at

08:00

12:00 – 13:20

16:30

6

Sabtu - Minggu

Libur
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BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL
2.1. Sejarah Singkat Perusahaan
PT. Telkom tbk merupakan perusahaan telekomunikasi yang telah ada sejak
zaman penjajahan belanda di Indonesia. Saat ini PT. Telkom mayoritas sahamnya
dimiliki oleh pemerintah Indonesia. PT. Telkom sendiri memiliki beberapa anak
perusahaan yang salah satunya PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel),
merupakan perusahaan operator layanan telepon seluler terbesar di Indonesia. PT.
Telkom sendiri menyediakan berbagai macam layanan telekomunikasi lainnya,
diantaranya interkoneksi, jaringan, data, internet dan layanan terkait lainnya.
Tujuannya adalah untuk memberikan layanan jaringan telekomunikasi yang baik.
Perusahaan Telekomunikasi sudah ada sejak masa Hindia Belanda dan yang
menyelenggarakan adalah pihak swasta. Sedangkan perusahaan Telekomunikasi
Indonesia (PT. TELKOM) sendiri juga termasuk bagian dari perusaahaan tersebut
yang mempunyai bentuk badan usaha Post-en Telegraaflent dengan Staats blaad
No.52 tahun 1884. Dan sejak tahun 1905 perusahaan Telekomunikasi sudah
berjumlah 38 peusahaan. Namun setelah itu pemerintah Hindia Belanda
mengambil alih perusahaan tersebut yang berdasar kepada Staatsblaad tahun
1906. Dan sejak itu berdirilah Post, Telegraf en Telefoon Dients (PTT-Dients),dan
perusahaan ini ditetapkan sebagai Perusahaan Negara berdasar Staats blaad
No.419 tahun 1927 tentang Indonesia Bedrijven Weet (I.B.W Undang-Undang
Perusahaan Negara). (Laporan tahunan Telkom, 2014).
Perusahaan PTT tesebut bertahan sampai adanya Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.19 tahun 1960 oleh Pemerintah Republik
Indonesia, tentang adanya persyaratan suatu Perusahaan Negara (PN). Tetapi pada
tahun 1961 menurut Peraturan Pemerintah No.240 bahwa Perusahaan Negara
dilebur menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi yang dimuat dalam
pasal 2 I.B. Namun pada tahun 1965 pmemerintah membagi perusahaan Pos dan
Telekomunikasi menjadi dua bagian yang berdiri sendiri yaitu Perusahaan Pos dan
Giro (PN. Pos dan Giro) serta Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN.
Telekomunikasi) yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.30 tahun
1965. Dan perusahaan tersebut berkembang menjadi Perusahaan Umum (Perum).
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Dalam Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1974 dinyatakan bahwa Perum
Telekomunikasi sebagai penyelenggara jasa Telekomunikasi untuk umum baik
Telekomunikasi dalam negeri maupun luar negeri.
Perusahaan Umum (PERUM) Telekomunikasi merupakan penyelenggara
jasa telekomunikasi untuk umum, baik hubungan telekomunikasi dalam negeri
maupun luar negeri. Tentang hubungan telekomunikasi luar negeri saat itu juga
diselenggarakan oleh PT. Indonesia Satelite Corporation (INDOSAT), yang masih
berstatus perusahaan asing yakni dari American Cable and Radio Corp yaitu suatu
perusahaan. yang didirikan berdasarkan peraturan negara bagian Delaware, USA.
(Laporan tahunan Telkom, 2014).
Seluruh saham PT Indosat dengan modal asing ini pada tahun 1980 dibeli
oleh Indonesia dari American Cable and radio Corp. Pemerintah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1274 berdasarkan PP No. 53 tahun 1980,
Perumtel ditetapkan sebagai badan usaha yang berwenang menyelenggarakan
telekomunikasi untuk umum dalam negeri dan Indosat ditetapkan sebagai badan
usaha penyelenggara telekomunikasi urnurn untuk internasional.
Memasuki

Repelita

V,

pemerintah

merasakan

perlu

percepatan

pembangunan telekomunikasi sebagai infrastruktur yang diharapkan dapat
memacu pembangunan sektor lainnya. Berdasarkan PP No. 15 tahUH 1991, maka
Perum dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan (persero). Mengantisipasi era
globalisasi, seperti diterapkannya perdagangan bebas baik internasional maupun
regional, maka PT Telkom pada tahun 1995 melaksanakan 3 program besar.
Program-program tersebut adalah restrukturisasi internal, penerapan KSO dan
persiapan Go Public Internasional (International Public Offering).
Kronologi sejarah PT Telkom dijelaskan sebagai berikut :
1. 1882 sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegrap

dibentuk

pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

2. 1906 Pemerintah Kolonial Belanda membentuk sebuah jawatan yang

mengatur layanan pos dan telekomunikasi yang diberi nama Jawatan
Pos, Telegrap dan (Post, Telegraph en Telephone Dienst/PTT).
3. 1945 Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai negara merdeka dan

berdaulat, lepas dari pemerintahan Jepang.
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4. 1961 Status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan

Telekomunikasi (PN Postel).
5. 1965 PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN

Pos

dan

Giro),

dan

Perusahaan

Negara

Telekomunikasi

(PN

Telekomunikasi).
6. 1974 PN Telekomunikasi disesuaikan menjadi Perusahaan Umum

Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi
nasional maupun internasional.
7. 1980 PT Indonesian Satellite Corporation (Indosat) didirikan untuk

menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional, terpisah dari
Perumtel.
8. 1989 Undang-undang No. 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi, tentang

peran serta swasta dalam penyelenggaraan Telekomunikasi.
9. 1991 Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Telekomunikasi Indonesia berdasarkan PP no. 25 tahun 1991.
10.

1995 Penawaran Umum perdana saham TELKOM (Initial Public
Offering) dilakukan pada tanggal 14 November 1995. sejak itu saham
TELKOM tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ),
Bursa Efek Surabaya (BES), New York Stock Exchange (NYSE) dan
London Stock Exchange (LSE). Saham TELKOM juga diperdagangkan
tanpa pencatatan (Public Offering Without Listing) di Tokyo Stock
Exchange.

11.

1996 Kerja sama Operasi (KSO) mulai diimplementasikan pada 1
Januari 1996 di wilayah Divisi Regional I Sumatra dengan mitra PT
Pramindo Ikat Nusantara (Pramindo); Divisi Regional III Jawa Barat dan
Banten-dengan mitra PT Aria West International (AriaWest); Divisi
Regional IV Jawa Tengah dan DI Yogyakarta - dengan mitra PT Mitra
Global Telekomunikasi Indonesia (MGTI); Divisi Regional VI
Kalimantan dengan mitra PT Dayamitra Telekomunikasi (Dayamitra);
dan Divisi Regional VII Kawasan Timur Indonesia-dengan mitra PT
Bukaka Singtel.
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12.

1999 Undang-undang nomor 36/ 1999, tentang penghapusan monopoli
penyelenggaraan telekomunikasi.

13.

2001 KOM membeli 35% saham Telkomsel dari PT Indosat sebagai
bagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa telekomunikasi di
Indonesia, yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan bersama dan
kepemilikan silang antara TELKOM dengan Indosat. Dengan transaksi
ini, TELKOM menguasai 72,72% saham Telkomsel. TELKOM membeli
90,32% saham Dayamitra dan mengkonsolidasikan laporan keuangan
Dayamitra ke dalam laporan keuangan TELKOM.

14.

2002 TELKOM membeli seluruh saham Pramindo melalui 3 tahap, yaitu
30% saham pada saat ditandatanganinya perjanjian jual-beli pada tanggal
15 Agustus 2002, 15% pada tanggal 30 September 2003 dan sisa 55%
saham pada tanggal 38 31 Desember 2004. TELKOM menjual 12,72%
saham Telkomsel kepada Singapore Telecom, dan dengan demikian
TELKOM memiliki 65% saham Telkomsel. Sejak Agustus 2002 terjadi
duopoli penyelenggaraan telekomunikasi lokal.

15.

Sejak 1 Juli 1995 PT. Telkom telah menghapus struktur wilayah usaha
telekomunikasi (WTTEL) dan secara de facto meresmikan dimulainya
era Divisi Network. Badan Usaha utama dikelola oleh 7 divisi regional
dan 1 divisi network. Divisi regional menyelenggarakan jasa
telekomunikasi di wilayah masing masing dan divisi network
menyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak jauh luar negeri melalui
pengoperasian jaringan transmisi jalur utama nasional. Daerah regional
PT. Telkom mencakup wilayah-wilayah yang dibagi sebagai.
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2.2. Visi dan Misi
a. Visi
“To become a leading Telecommunication, Information, Media,
Edutainment and Services (“TIMES”) player in the region”. Maksudnya
adalah

menjadi

perusahaan

yang

unggul

dalam

penyelenggaraan

Telecommunication, Information, Media, Edutainment dan Service (TIMES)
di kawasan regional.
b. Misi
Misi PT. Telkom Indonesia (Persero) adalah
1. Menyediakan layanan “more for less” TIMES.
2. Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia.
2.3. Logo Prusahaan
Logo PT. Telkom Indonesia Tbk dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1 Logo Telkom (16 Agustus 2013-sekarang)
Penampilan logo baru tersebut mencakup perubahan logo secara
menyeluruh dan terintegrasi dengan empat aspek dasar perusahaan, yaitu
transformasi bisnis, infrastruktur, sistem dan model operasi serta sumber
daya manusia.
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Filosofi Warna
1. Merah – Berani, Cinta, Energi, Ulet – Mencerminkan spirit
Telkom untuk selalu optimis dan berani dalam menghadapi
tantangan dan perusahaan.
2. Putih – Suci, Damai, Cahaya, Bersatu. – Mencerminkan spirit
Telkom untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa.
3. Hitam – Warna Dasar – Melambangkan kemauan keras.
4. Abu – Warna Transisi – Melambangkan teknologi.
Semua perubahan tersebut tetap mengacu pada filosofi Telkom
Corporate – Always The Best, yaitu sebuah keyakinan dasar untuk selalu
memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang dilakukan dan
senantiasa memperbaiki hal-hal yang biasa menjadi sebuah kondisi yang
lebih baik. Pada akhirnya akan membawanya menjadi yang terbaik.
Selain itu, perubahan logo ini juga menandakan semangat Telkom
sebagai perusahanaan telekomunikasi nasional hingga internasional. Telkom
saat ini telah melakukan ekspansi bisnis di lima negara, yaitu: Timor Leste,
Singapura, Hong Kong, Australia, dan Myanmar.
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2.4. Struktur Organisasi Telkom

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Telkom
Dalam pengelolaan organisasinya, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Sendiri memiliki sebuah Dewan Komisaris yang terdiri dari 1 (satu) ketua dan 4
(empat) anggota serta sebuah Dewan Direksi yang beranggotakan 1 (satu) orang
Presiden Direktur atau CEO dan 4 (empat) orang anggota Dewan Direksi lainnya
yang memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda seperti Direktur Sumber
Daya dan Bisnis Pendukung, Direktur Bisnis Jaringan Telekomunikasi, Direktur
Bisnis dan Jasa Telekomunikasi, dan Direktur Keuangan.

PT. Telkom juga

memiliki entitas atau anak perusahaan dengan strukturnya masing-masing di
perusahaan yang dikelola dan juga struktur organisasi dibawah PT. Telkom
setingkat Divisi, Center, Yayasan, Koperasi.
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Selain anak perusahaan, dalam menjalankan operasi perusahaan PT
Telekomunikasi Indonesia, Tbk. telah mengelompokan unit-unit yang ada dalam
organisasi ke dalam bentuk Divisi, Centre dan Yayasan. PT. Telkom
mengembangkan struktur organisasinya sampai tingkat paling bawah yang berada
di area daerah seperti ditempat PKL dilaksanakan yaitu STO PT. Telkom
Lampung dibawah area kerja PT. Telkom Kandatel Medan. Gambar Struktur PT.
Telkom
Indonesia, Tbk, Kelompok Usaha PT. Telkom, dan PT. Telkom Indonesia
Kandatel (Witel) Lampung terdapat pada lampiran.

2.5. Kegiatan Umum Telkom Witel Lampung
BIDANG – BIDANG KERJA BERDASARKAN URAIAN TUGAS
Didalam Struktur PT. Telkom Indonesia, Tbk. Kandatel (Witel) terdapat
pembagian bidang-bidang kerja yang dirasa sangat perlu pada pengelolaan
perusahaan berdasarkan peraturan dari PT. Telkom Indonesia, Tbk. dan diikuti
oleh PT. Telkom Divisi Regional I Sumatera yang melanjutkan struktur organisasi
kerja hingga ke area atau ditingkat paling bawah sampai pada Sentral
Telekomunikasi Otomat (STO). Adapun penjelasan uraian tugas bidang-bidang
kerja yang terdapat pada struktur organisasi PT. Telkom Indonesia, Tbk. Kandatel
(Witel) Lampung yang terlampir pada gambar adalah : (PT. Telkom Indonesia
(Persero)Tbk, Laporan Tahun 2015)
GM WITEL LAMPUNG
a.

Menjabarkan Strategi Unit Bisnis dan Program Strategis, dan Kontrak
Kinerja Unit sebagai arah pencapaian kinerja pengelolaan WITEL, dengan
menyusun

program

kerja

beserta

indikator-indikator

kinerjanya,

mengalokasikan sumber daya, mendistribusikan pekerjaan kepada para
anggota

tim

/staf

secara

proposional,

memonitor

dan

mereview

pencapaiannya secara periodik.
b.

Mencapai kinerja fungsi secara impresif, dengan mengidentifikasi hal-hal
disyaratkan dalam peningkatan kinerja, membangun sistem kerja yang
sistematis, merekomendasi solusi-solusi, dan mengembangkan kapabilitas
solusi.
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c.

Memastikan eksekusi program-program bisnis fungsi pelayanan pelanggan
(Sales

&

Relationship)

semua

segmen

secara

terintegrasi

untuk

memenangkan kompetisi pasar wilayah dengan, menyelenggarakan aktivitas
layanan pelangan secara proposional, mengkoordinasikan dan membina
operasional seluruh unit operasi layanan pelanggan pada lingkup wilayah,
mengevaluasi parameter kinerja penyelenggaraan layanan pelanggan, dan
merumuskan sekaligus menjalankan program-program peningkatan layanan
pelanggan.
d.

Mengendalikan pelaksanaan Internal Control dan Risk Control pada semua
bagian yang menjadi lingkupnya secara konsisten, dengan mengendalikan
pelaksanaan

e.

pengawasaan melekat secara konsisten atas proses kerja, mereview risk pada
proses kerja, mengevaluasi implementasi Mitigation Plan, dan menyetujui
pelaporan risk secara periodik.

f.

Menjabarkan Strategi Unit Bisnis dan Program Strategis, dan Kontrak
Kinerja Unit sebagai arah pencapaian kinerja pengelolaan TELKOM,
dengan menyusun program kerja beserta indikator-indikator kinerjanya,
meangalokasikan sumber daya, mendistribusikan pekerjaan kepada para
anggota tim / staf secara proposional, memonitor dan mereview
pencapaiannya secara periodik.

g.

Menjamin seluruh infrastruktur Network (alat produksi) di wilayah operasi
menghasilkan perfomansi yang tinggi, dengan mengoperasikan dan
memelihara seluruh infrastruktur / alat produksi layanan pelanggan secara
optimal, mengkoordinasikan dan membina operasional seluruh unit operasi
Network pada lingkup wilayah, dan mengevaluasi seluruh parameter kinerja
pengoperasian Network, dan merumuskan sekaligus menjalankan programprogram peningkatan kapabilitas Network.

h.

Menyelenggarakan mekanisme War Room untuk menyajikan informasi
bisnis wilayah yang valid dalam rangka mengendalikan kompetisi,
monitoring program, dan mengendalikan krisis, dengan mengelola sistem
penyajian informasi secara efektif, mengendalikan aspek-aspek keamanan
terhadap informasi, menyajikan hasil analisis informasi yang menggunakan
alat-alat statistika, Data Mining, dan kecerdasan buatan.
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i.

Mengendalikan pelaksanaan Internal Control dan Risk Control pada semua
bagian yang menjadi lingkupnya secara konsisten, dengan mengendalikan
pelaksanaan pengawasaan melekat secara konsisten atas proses kerja,
mereview risk pada proses kerja, mengevaluasi implementasi Mitigation
Plan, dan menyetujui pelaporan risk secara periodik.

1.

MANAGER ACCESS MAINTENANCE & DATA MANAGEMENT

a.

Menyajikan Program Kerja Unit sebagai arah pencapaian kinerja
pengelolaan ACCESS MAINTENANCE & DATA MANAGEMENT, dengan
menerjemahkan strategi fungsional, menjabarkan Kontrak Manajemen
(KM) Fungsional, dan menyusun indikator-indikator kinerja unit.

b.

Mencapai kinerja unit secara ekspansif, dengan mendesiminasikan program
kerja-program kerja unit kepada staf / tim, merumuskan Sasaran Kinerja
Individu (SKI) staf / tim, mengalokasikan sumber daya unit secara tepat,
mengimplementasikan program kerja-program kerja yang telah tersusun,
memonitor dan mereview pencapaian kinerja anggota staf / tim secara
periodik.

c.

Memastikan

aktivitas-aktivitas

kritis

(Critical)

diidentifikasi

dan

didistribusikan secara tepat untuk merumuskan prioritas program-program
pemeliharaan jaringan akses area sesuai dengan sumber daya yang
dikendalikannya.
d.

Memastikan alokasi dan Reboundary dilakukan untuk optimalisasi dan
meningkatkan utilitas jaringan akses area.

e.

Memastikan

data

hasil

pemeliharaan

perangkat

jaringan

area

didokumentasikan dan diformulasikan untuk membuat pelaporan perangkat
(potensi, perfomansi, utilitas, dan sebagainya).
f.

Memastikan permintaan (Demand) dari Distribution Channel diperiksa dan
disurvey untuk mendapatkan data / informasi kemungkinan layanan
teknisnya.

g.

Memastikan perubahan / mutasi data operasional (termasuk dari BAST hasil
pembangunan) dipelihara dan diupdate secara konsisten untuk menyajikan
data potensi jaringan akses selalu akurat dan valid.
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h.

Memastikan prosedur kerja pemeliharaan perangkat jaringan akses area
dievaluasi dan dikembangkan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan
proses yang lebih efektif.

i.

Memastikan SOP & SMP digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan
pemeliharaan jaringan akses, serta mendesain kontingensinya secara efektif.

j.

Menjamin pelaksanaan Internal Control dan Risk Control secara konsisten,
dengan menjalankan pengawasaan melekat secara konsisten atas semua
proses kerja,
memetakan risk pada proses kerja, merencanakan Mitigation Plan, dan
membuat pelaporan risk secara periodik.

2.

ASISTEN MANAGER ACCESS MAINTENANCE

a.

Menyajikan Program Kerja Unit sebagai arah pencapaian kinerja
pengelolaan ACCESS MAINTENANCE, dengan menerjemahkan strategi
fungsional, menjabarkan

b.

Kontrak Manajemen (KM) Fungsional, dan menyusun indikator-indikator
kinerja unit.

c.

Mencapai kinerja unit secara ekspansif, dengan mendesiminasikan program
kerja-program kerja unit kepada staf / tim, merumuskan Sasaran Kinerja
Individu (SKI) staf /tim, mengalokasikan sumber daya unit secara tepat,
mengimplementasikan program kerja-program kerja yang telah tersusun,
memonitor dan mereview pencapaian kinerja anggota tim / staf secara
periodik.

d.

Memastikan

aktivitas-aktivitas

kritis

(Critical)

diidentifikasi

dan

didistribusikan secara tepat untuk merumuskan prioritas program-program
pemeliharaan jaringan akses area sesuai dengan sumber daya yang
dikendalikannya.
e.

Memastikan alokasi dan Reboundary dilakukan untuk optimalisasi dan
meningkatkan utilitas jaringan akses area.

f.

Memastikan

data

hasil

pemeliharaan

perangkat

jaringan

area

didokumentasikan dan diformulasikan untuk membuat pelaporan perangkat
(potensi, perfomansi, utilitas, dan sebagainya).
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g.

Memastikan prosedur kerja pemeliharaan perangkat jaringan akses area
dievaluasi dan dikembangkan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan
proses yang lebih efektif.

h.

Memastikan SOP & SMP digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan
pemeliharaan jaringan akses, serta mendesain kontingensinya secara efektif.

i.

Menjamin pelaksanaan Internal Control dan Risk Control secara konsisten,
dengan menjalankan pengawasaan melekat secara konsisten atas semua
proses kerja, memetakan risk pada proses kerja, merencanakan Mitigation
Plan, dan membuat pelaporan risk secara periodik.

3.

ASISTEN MANAGER ACCESS DATA MANAGEMENT

a.

Menyajikan Program Kerja Unit sebagai arah pencapaian kinerja
pengelolaan ACCESS DATA MANAGEMENT, dengan menerjemahkan
strategi fungsional, menjabarkan Kontrak Manajemen (KM) Fungsional,
dan menyusun indikator-indikator kinerja unit.

b.

Mencapai kinerja unit secara ekspansif, dengan mendesiminasikan program
kerja-program kerja unit kepada staf / tim, merumuskan Sasaran Kinerja
Individu (SKI)

c.

staf

/

tim,

mengalokasikan

sumber

daya

unit

secara

tepat,

mengimplementasikan program kerja-program kerja yang telah tersusun,
memonitor dan mereview pencapaian kinerja anggota tim / staf secara
periodik.
d.

Memastikan

aktivitas-aktivitas

kritis

(Critical)

diidentifikasi

dan

didistribusikan secara tepat untuk merumuskan prioritas program-program
pemeliharaan jaringan akses area sesuai dengan sumber daya yang
dikendalikannya.
e.

Memastikan alokasi dan Reboundary dilakukan untuk optimalisasi dan
meningkatkan utilitas jaringan akses area.

f.

Memastikan

data

hasil

pemeliharaan

perangkat

jaringan

area

didokumentasikan dan diformulasikan untuk membuat pelaporan perangkat
(potensi, perfomansi, utilitas, dan sebagainya).
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g.

Memastikan pelaksanaan kontrak pembangunan infrastruktur akses di area
operasinya dimonitor dan dikoordikasikan dengan pelaksana di Divisi Akses
untuk mendukung pengawasan pembangunan diselesaikan sesuai batas
waktu dan spesifikasi teknis yang ditetapkan.

h.

Memastikan permintaan (Demand) dari Distribution Channel diperiksa dan
disurvey untuk mendapatkan data / informasi kemungkinan layanan
teknisnya.

i.

Memastikan perubahan / mutasi data operasional (termasuk dari BAST hasil
pembangunan) dipelihara dan diupdate secara konsisten untuk menyajikan
data potensi jaringan akses selalu akurat dan valid.

j.

Memastikan prosedur kerja pemeliharaan perangkat jaringan akses area
dievaluasi dan dikembangkan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan
proses yang lebih efektif.

k.

Memastikan SOP & SMP digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan
pemeliharaan jaringan akses, serta mendesain kontingensinya secara efektif.

l.

Menjamin pelaksanaan Internal Control dan Risk Control secara konsisten,
dengan menjalankan pengawasaan melekat secara konsisten atas semua
proses kerja, memetakan risk pada proses kerja, merencanakan Mitigation
Plan, dan membuat pelaporan risk secara periodik.

4.

ASISTEN MANAGER PERFORMANCE & PARTNERSHIP

a.

Menyajikan Program Kerja Unit sebagai arah pencapaian kinerja
pengelolaan PERFORMANCE & PARTNERSHIP, dengan menerjemahkan
strategi fungsional, menjabarkan Kontrak Manajemen (KM) Fungsional,
dan menyusun indikator-indikator kinerja unit.

b.

Mencapai kinerja unit secara ekspansif, dengan mendesiminasikan program
kerja-program kerja unit kepada staf / tim, merumuskan Sasaran Kinerja
Individu (SKI) staf /tim, mengalokasikan sumber daya unit secara tepat,
mengimplementasikan program kerja-program kerja yang telah tersusun,
memonitor dan mereview pencapaian kinerja anggota staf / tim secara
periodik.
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c.

Memastikan hasil evaluasi mitra Outsourcing dijadikan rujukan untuk
memberikan penghargaan (Reward) dan merekomendasi kerja sama
selanjutnya dengan mitra Outsourcing.

d.

Memastikan kesepakatan / kontrak kerja dengan mitra Outsourcing
dipedomani untuk mensupervisi implementasi Outsourcing.

e.

Memastikan kinerja mitra Outsourcing dievaluasi untuk merancang
program-program pembinaannya.

f.

Memastikan mitra-mitra kerja Outsourcing diidentifikasi spesialisasinya
untuk mengalokasikan mitra dengan selektif dalam mengoperasikan
infrastruktur akses.

g.

Menjamin pelaksanaan Internal Control dan Risk Control secara konsisten,
dengan menjalankan pengawasaan melekat secara konsisten atas semua
proses kerja, memetakan risk pada proses kerja, merencanakan Mitigation
Plan, dan membuat pelaporan risk secara periodik.

A.

DIVISI – DIVISI DAN NETWORK PENUNJANG LAINNYA
Divisi dan Network Penunjang menjadi beberapa perubahan dan

peningkatan besar dari PT. Telkom Indonesia, Tbk. dari tahun ke tahun. Seiring
peningkatannya banyak perusahaan yang menjadi afiliasi PT. Telkom dan banyak
juga perusahaan entitas anak yang dibangun demi memudahkan proses produksi
pelayanan jasa dari PT. Telkom. Untuk lebih jelas tentang unit bisnis apa saja
yang dibangun oleh PT. Telkom Unit-unit bisnis PT. TELKOM Indonesia, Tbk
terdiri dari Divisi, Centre,
Yayasan dan Entitas (Anak) Perusahaan. Adapun divisi yang tersedia di PT.
TELKOM yaitu :
1.

Divisi Long Distance (Hubungan jarak jauh dengan perusahaan international
yang dibuka PT. Telkom).

2.

Divisi Carrier dan Interconnection Service (penghubung pelayanan
interkoneksi).

3.

Divisi Multimedia (DMM) :
a. DMM Service Assurance Enterprise (Jaminan Pelayanan Multimedia
Perusahaan)
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b. DMM Service Assurance Customer (Jaminan Pelayanan Multimedia
Pelanggan)
4.

Divisi Fixed Wireless Network.

5.

Divisi Enterprise Service.

6.

Divisi Regional :
a. Divisi Regional I - Sumatera.
b. Divisi Regional II - Jakarta.
c. Divisi Regional III - Jawa Barat.
d. Divisi Regional IV - Jawa Tengah dan Yogyakarta.
e. Divisi Regional V- Jawa Timur.
f. Divisi Regional VI - Kalimantan.
g. Divisi Regional VII - Kawasan Timur Indonesia.

7.

Divisi Telkom Barat (DTB) & Divisi Telkom Timur (DTT) :
a. Access Corporate Area.
b. Access Maintenance Area.
c. Access Network Site Operation.
d. Mitra POJ.

8.

Divisi Infratel (Infrastruktur Telekomunikasi) :
a. Infratel Assurance Data Information Center.
b. Infratel Assurance Service Operation Center.
c. Infratel Assurance center Surveilence & Help Desk.
d. Infratel Assurance Center POTS.
e. Infratel Regional Assurance Center.
f. Infratel Assurance Center Speedy Technical Support.

9.

Centre – Centre :
a. Carrier Development Support Centre.
b. Management Consulting Centre.
c. Construction Centre.
d. Community Development Centre (CDC).
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Adapun yayasan yang dimiliki PT. TELKOM yaitu :
1. Dana Pensiun Telkom (Dapentel).
2. Yayasan Pendidikan PT. TELKOM Indonesia, Tbk.
3. Yayasan Kesehatan.
4. Yayasan Sandhykara Putra TELKOM (YSPT).
5. Koperasi Karyawan Walet Telkom.
Adapun entitas (anak) perusahaan yang dimiliki PT. TELKOM yaitu:
1.

PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) : Telekomunikasi Seluler
(GSM) (baru).

2.

PT. Dayamitra Telekomunikasi (Dayamitra) : Telekomunikasi (KSOVI Kalimantan).

3.

PT. Infomedia Nusantara (Infomedia) : Layanan Informasi (baru).

4.

PT. AriWest International (AriaWest) : Telekomunikasi Telepon Tetap
(KSO-III Jawa Barat dan Banten).

5.

PT. Pramindo Ikat Nusantara (Pramindo) : Telekomunikasi Telepon
Tetap (KSO-I Sumatera).

6.

PT. Multimedia Nusantara (Metra) : Multimedia, Pay Special TV.

7.

PT. Napsindo Primatel International (Napsindo) : Network Access
Point.

8.

PT. Indonusa Telemedia (Indonusa) : TV Cable (baru).

9.

PT. Graha Sarana Duta (GSD) : Properti, Konstruksi dan Jasa (baru).

10. PT Telekomunikasi Indonesia International (TII/Telin),: Telkom yang
berada di luar Indonesia.
11. PT. Patra Komunikasi Indonesia (Patrakom) : Layanan VSAT.
12. PT. Cita Sari Makmur (CSM) : VSAT dan layanan Telekomunikasi
lainnya.
13. PT. Pasifik Satelit Nusantara (PSN) : Transponder Satelit dan
Komunikasi.
14. PT. Mandara Seluler Indonesia (MSI) : Layanan NMT – Seluler dan
CDMA.
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15. PT. Batam Bintan Telekomunikasi (Babintel) Telepon Tetap di Batam
dan Pulau Bintan.
16. PT.

Pembangunan

Telekomunikasi

Indonesia

(Bangtelindo)

:

Pengelolaan Jaringan dan Peralatan Telekomunikasi.
Demikianlah Divisi dan Network Penunjang yang dibangun PT.
Telkom Indonesia, Tbk yang menjadi Unit-unit bisnis PT. TELKOM
Indonesia, Tbk yang terdiri dari Divisi, Centre, Yayasan dan Entitas
(Anak) Perusahaan.
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
3.1.

Pelaksanaan PKL : ALI HIDAYAHTULLAH, NPM 15312659

3.1.1. Bidang Kerja
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Telkom
Indonesia Witel Lampung penulis ditempatkan pada bidang kerja Home Service
Divisi Consumer Service Focus Pada Data Pelanggan dan Marketing.
Divisi Consumer Service Focus Pada Data Pelanggan dan Marketing.
Memiliki beberapa bagian tugas dan kegiatan yang dilakukan diantaranya
melakukan penginputan data pelanggan di My Indihome Partner, dan back up
beberapa data, penulis bertugas membantu kegiatan sehari-hari dibagian tersebut.
Adapun bidang pekerjaan yang dilakukan selama melaksanakan Praktik
Kerja Lapangan (PKL) sebagai berikut:
1. Menginput Data Survey Micro Demand
2. Remapping Data Menggunakan Website Partner indihome
3. Menginput Data Pelanggan Pada Mobile Phone Menggunakan Aplikasi
My Indihome Partner
4. Pengenalan Website k-pro
5. Input Data Mobi Journey Plan Pada Website Partner Indihome
3.1.2. Pelaksanaan Kerja
Pelaksanaan kerja dilakukan sekitar 2 bulan mulai dari tanggal 12
November 2019 sampai dengan 05 Januari 2019. Selama melaksanakan Praktik
Kerja Lapangan di PT. Telkom Indonesia Witel Lampung, penulis melakukan
beberapa kegiatan, yaitu:
1.

Menginput Data Survey Micro Demand
Penulis melakukan

penginputan

data

survey micro demand secara

manual menggunakan microsoft excel, dan penulis memperoleh data dari website
pusat badan statistik lampung.bps.go.id dan data yang penulis inputkan sebanyak
2.500 data penduduk.
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Survey Micro Demand bertujuan untuk mengetahui apa saja yang
dibutuhkan oleh pelanggan baik pelanggan lama maupun pelanggan baru. Data
yang diperoleh tersebut nantinya akan digunakan oleh Sales Support untuk
menentukan daerah mana saja yang memiliki potensi untuk dilakukan pemasaran
produk. Informasi yang ada merupakan hasil wawancara dengan pelanggan. Data
dari bagian Micro Demand tersebut nantinya akan diserahkan ke bagian Sales
Support (SS) untuk dilihat potensi masing-masing daerah sehingga sasaran yang
dituju akan tepat dan lebih efektif. (Arif Setyo Wibowo, Rachmawati, (2013))
Adapun proses penginputan data dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan
pada Gambar 3.2 adalah tampilan halaman utama website Badan Pusat Statistik.

Gambar 3.1 Tampilan input data survey micro demand
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Gambar 3.2 Tampilan halaman utama website Badan Pusat Statistik
2.

Remapping Data Menggunakan Website Partner Indihome
Setelah penulis melakukan penginputan data Survey Micro Demand,

penulis melanjutkan Remapping Data Menggunakan Website Partner Indihome,
Website Partner Indihome ini adalah sarana untuk pengecekan data, baik data
pelanggan dan data marketing, yang fungsinya untuk perencanaan jangka panjang.
Penulis membantu backup data pelanggan yang tidak bisa dilayani indihome
dan mengecek kendala apa yang terjadi di lapangan. Penulis melakukan
pengecekan data melalui kode sales, setelah kode di inputkan akan muncul data
pelanggan pada Website Partner Indihome secara lengkap, barulah penulis bisa
menganalisa kendala yang terjadi. Adapun tampilan interface web partner
indihome dapat dilihat pada Gambar 3.3 dan Gambar 3.4 output hasil
remmaping.
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Gambar 3.3 Tampilan halaman web partner indihome

Gambar 3.4 output hasil remmaping.

27

3.

Menginput Data Pelanggan Pada Mobile Phone Menggunakan Aplikasi
My Indihome Partner
Penulis juga bekerja dibagian marketing, yaitu kegiatan rutinitas setiap

harinya berjualan prodak indihome yang melayani pemasang baru, yang dimana
prodak ditawarkan adalah layanan internet, telepon rumah, dan use tv. Jika ada
pelanggan yang setuju ingin registrasi, barulah penulis melakukan penginputan
data yang akan di registrasi, PT. Telkom Indonesia menyediakan aplikasi mobile
phone yang diberi nama my indihome partner.
Setelah data berhasil terinput dengan sukses barulah penulis memastikan
jaringan dilokasi sekitar tempat tinggal pelanggan, jika tersedia akan di proses
pemasanag oleh team teknisi sampai selesai. Gambar 3.5 dan 3.6 adalah tampilan
aplikasi yang ada pada my indihome partner.

Gambar 3.5 Tampilan setelah registrasi
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Gambar 3.6 Tampilan saat tagging jaringan
4.

Pengenalan Website K-pro
Penulis

juga

dikenalkan pada

website k-pro, website k-pro

merupakan website yang dibuat khusus untuk monitoring data pelanggan seIndonesia mulai dari yang baru di registrasi sampai yang sudah live, disini
penulis hanya dikenalkan tentang website yang berperan penting pada
prusahaan, disini penulis tidak bisa menjelaskan secara spesifik dikarenakan
website k-pro yang bersifat rahasia untuk prusahaan. Tampilan website kpro dapat di lihat pada Gambar 3.7.
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Gambar 3.7 Tampilan halaman utama kpro.telkom.co.id
5.

Input Data Mobi Journey Plan Pada Website Partner Indihome
Penulis di tugaskan untuk melakukan penginputan data mobi journey plan pada

website my indihome partner, mobi journey plan adalah perencanaan mobil yang ada
di PT. Telkom Indonesia Witel Lampung, jumlah mobil yang ada sebanyak 30 buah
dan setiap mobil ada 30 data yang harus di inputkan, maksudnya perencanaan mobil
adalah pergerakan mobil setiap harinya selama 30 hari untuk beroprasional,
perencanaan ini bertujuan mengeluarkan anggaran untuk oprasional mobil setiap
harinya. Tampilan website my indihome partner pada Gambar 3.8.
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Gambar 3.8. Tampilan saat input data mobi journey plan

3.1.3. Kendala yang Dihadapi
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT. Telkom
Indonesia Witel Lampung, penulis mengalami beberapa kendala yaitu:
1.

Kekurangan Data Saat Menginput Data Survey Micro demand
Ketika penulis melakukan penginputan data survey micro demand penulis

sulit mendapatkan data dikarnakan data yang cukup banyak dan data harus di cari
memlalui website lampung.bps.go.id tidak ada data yang instan sehingga penulis
membutuhkan waktu satu minggu untuk mengerjakan data survey micro demand.
2.

Printer Laser Jet Pro 400 MFP tidak bisa mencetak
Pada saat mencetak/print suatu file berformat png, penulis

mengalamai

masalah printer tidak bisa mencetak atau printer spooling, dimana ketika mencetak
suatu file maka tidak ada respon sama sekali oleh printer, seperti yang dapat dilihat
pada Gambar 3.9. Kendala ini sangat mengganggu karena dapat menghambat
pekerjaan yang ada dikantor.
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Gambar 3.9 Foto saat ingin mencetak gambar
3.1.4. Cara Mengatasi Kendala
1.

Mencari Data Penduduk Dari Sumber Lain
Penulis Mengalami masalah data tidak ada di website bps, karena sumber

kendala yang terjadi bukan berasal dari prusahaan, maka solusi yang penulis
lakukan agar data cepat terselesaikan sampai waktu yang telah ditentukan dari
pihak prusahaan yang memberi tugas, penulis mencari data melalui sumber lain
yang valid berdasarkan penelitian dan jurnal yang ada di internet sampai data yang
peroleh dengan lengkap. Bebrapa data yang penulis jadikan acuan untuk
mengatasi kendala dapat dilihat pada Gambar 4.0.

Gambar 4.0. Data Penduduk.
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3.

Mengatasi Printer Laser Jet Pro 400 MFP tidak bisa mencetak
Untuk menghadapi kendala Print tidak bisa mencetak.

solusi sebagai berikut :
a. Tahapan pertama yaitu mengosongkan Print queue
Klik dua kali pada icon printer yang terdapat pada pojok kiri menu
taskbar hingga muncul tampilan seperti pada Gambar 3.7.

Gambar 4.1 Tampilan menu print queue
Setelah muncul menu print queue, klik kanan dokumen yang ada pada
menu print queue kemudian pilih cancel. Setelah di cancel tutup kembali
menu print queue lalu cetak ulang file berformat png yang gagal tadi.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1.

Kesimpulan
Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT. Telkom Indonesia

Witel Lampung, hal yang diperoleh penulis adalah:
1. Mendapatkan gambaran nyata tentang penerapan ilmu atau teori yang
selama ini diperoleh pada perkuliahan seperti pengoperasian microsoft
office, troubleshooting, jaringan computer, dan entrepreneur.
2. Mendapatkan pengalaman baru dalam beradaptasi dengan dunia kerja
dengan cara berkomunikasi yang baik.
3. Mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dunia kerja
seperti backup data, penggunaan software my indihome partner dan
kecakapam antar personal yang ikut diterapkan dalam dunia kerja.
4. Disamping itu juga penulis dapat mengetahui bagaimana pengalaman
bekerja di prusahaan. Dengan hal tersebut, penyusun menjadi dewasa
dan lebih menghormati kerja keras orang tua. Karena mencari nafkah
untuk keluarga memanglah tidak mudah, butuh banyak pengorbanan.
5. Dapat memahami konsep-konsep non akademis dan non-teknis di
dunia kerja, seperti menjaga hubungan atasan dengan bawahan,
menjaga hubungan relasi dan sebagainya.
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4.2.

Saran
Berdasarkan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan, saran yang

dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:
1. Kepada mahasiswa yang akan melakukan Praktik Kerja Lapangan di
PT. Telkom Indonesia Witel Lampung khususnya pada bagian Home
Service Divisi Consumer Service, agar mempersiapkan diri dengan
mempelajari cara mengoperasikan Microsoft office, dasar-dasar
jaringan dan aplikasi partner indihome, dan juga mempelajari
troubleshooting.
2. Bagi siswa atau siswi yang melakukan kegiatan Praktek Kerja
Lapangan (PKL) saran yang paling penting adalah menjaga nama baik
Universitas Teknokrat Indonesia di mana perusahaan tempat di
laksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan mematuhi
peraturan yang ada di perusahaan.
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