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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Untuk dapat terjun kedunia kerja setelah lulus kuliah, setiap manusia harus 

memiliki kesiapan dalam menghadapi keprofesionalan pekerjaannya yang sesuai 

dengan bidang yang ditekuninya. Banyak sekali hal yang menjadi hambatan bagi 

seseorang yang belum mengalami pengalaman kerja untuk terjun ke dunia pekerjaan, 

seperti halnya ilmu pengetahuan yang diperoleh dikampus.  

Teori yang diperoleh belum tentu sama dengan praktek kerja dilapangan, dan 

keterbatasan waktu yang mengakibatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh masih 

terbatas. Dikarenakan hal di atas, maka Politeknik Negeri Bengkalis menetapkan 

mata kuliah Kerja Praktek agar para mahasiswa memperoleh ilmu pengetahuan yang 

tidak diberikan oleh kampus. 

Plasa Telkom Bengkalis merupakan tempat Kerja Praktek yang mana 

dilaksanakan mulai awal bulan Juli hingga akhir Agustus 2021. Plasa Telkom 

Bengkalis adalah cabang dari Plasa Telkom Group yang berada di Dumai yang 

dimana berfungsi melayani berbagai keperluan pelanggan terkait jaringan 

telekomunikasi seperti pengajuan jaringan internet Indihome, jaringan TV dan 

pemasangan jaringan telepon. Plasa Telkom juga menerima aduan atau keluhan jika 

ada kendala pada jaringan Telkom pelanggan.  

 

1.2 Tujuan  

Adapun tujuan KP adalah sebagai berikut: 

1. Agar mahasiswa mendapat pengalaman dan ilmu untuk dapat 

mengaplikasikannya kedunia kerja nyata. 
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2. Agar mahasiswa memahami dan membiasakan diri untuk dapat beradaptasi 

dengan lingkungan kerja sehingga siap terjun kedunia nyata dikemudian hari. 

3. Menguji kemampuan mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis dalam 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam bekerja. 

4. Sebagai persyaratan dalam penentuan kelulusan di bangku perkuliahan. 

 

1.3 Manfaat 

Adapun manfaat dari KP yaitu: 

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan memahami lebih dalam tentang 

dunia kerja dengan segala permasalahan yang di hadapi, dapat menganalisa 

sistematika kerja perusahaan dalam menangani setiap pekerjaannya, serta 

menjadi bekal baik bagi penulis ketika terjun kedunia kerja nyata. 

2. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis, agar dapat menghasilkan sumber daya 

manusia yang kompeten dan siap kerja serta sebagai media dalam menjalin 

hubungan kerja sama dengan PT. Telkom Plasa Bengkalis dalam rangka 

pengembangan pendidikan, sekaligus menyumbangkan ilmu pengetahuan dan 

pengalaman bagi civitas akademik. 

3. Bagi PT. Telkom Plasa Bengkalis,  laporan Kerja Praktek ini diharapkan 

dapat menjadi masukan yang berarti untuk memperbaiki kinerja perusahaan 

dan menguraikan sejumlah permasalahan yang belum diketahui selama ini. 

4. Bagi pembaca, agar laporan Kerja Praktek ini dapat dijadikan acuan yang 

berarti serta sumber inspirasi yang bermanfaat di kemudian hari. 
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