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BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1 Simpulan 

 Berdasarkan latar belakang dan pembahasan hasil Praktik Kerja Lapangan, 

dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Dalam pelaksanaan pengadaan Pasang Sambung Baru (PSB) FTTC Indihome, 

dibutuhkan suatu bagian di perusahaan yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan pengadaan, bagian tersebut adalah bagian logistik di unit General 

Affair. 

2. Fiber To The Curb (FTTC) Indihome merupakan sambungan kabel fiber 

dengan kabel tembaga (copper) yang menghasilkan jaringan telepon, internet, 

dan televisi yang dipasang di perumahan yang terbatas jaringannya seperti 

rumah-rumah di perkampungan. 

3. Kelengkapan dokumen merupakan salah satu hal yang penting dalam proses 

pembuatan surat pesanan Pasang Sambung Baru FTTC Indihome. 

4. Dalam pembuatan surat pesanan PSB FTTC Indihome proses yang harus 

dilalui adalah User membuat Justifikasi Kebutuhan Barang, User membuat 

Nota Dinas Limpahan, Unit General Affair membuat Justifikasi Pengadaan 

Kebutuhan Barang/Jasa, Unit General Affair membuat Surat Penetapan 

Pekerjaan, Mitra membuat Surat Kesanggupan, dan setelah dokumen-

dokumen tersebut telah dilengkapi, maka Unit General Affair dapat membuat 

Surat Pesanan. 

5. Di PT Telkom Regional V Jatim Balnus, semua kegiatan yang melibatkan 

pelaksanaan pengadaan tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bagian 

logistik di unit General Affair. 

6. Dengan adanya pelaksanaan pengadaan Pasang Sambung Baru FTTC 

Indihome yang menghasilkan beberapa jaringan yaitu jaringan telepon, 

televisi, dan internet, maka masyarakat dapat melakukan komunikasi serta 

mengakses informasi dengan lebih baik. 
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3.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan untuk pelaksanaan Praktik Kerja 

Lapangan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

a. Sebaiknya aplikasi dibuat menjadi satu sistem, agar pejabat lebih mudah 

untuk melakukan approved dokumen. 

b. Sebaiknya Mitra dan User melakukan konfirmasi di awal, agar pada Bill of 

Quantity, barang yang dipesan sudah sesuai dan sepakat. 

c. Sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan, para pelaksana sebaiknya 

mengecek terlebih dahulu anggaran yang ada pada aplikasi SAP, sehingga 

dapat disesuaikan sebelumnya. 

2. Bagi Program Studi D-III Manajemen Kesekretariatan dan Perkantoran 

a. Meningkatkan kurikulum untuk mendukung mahasiswa dalam 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. 

b. Memberikan wawasan yang lebih luas mengenai dunia kerja kepada 

mahasiswa.  

c. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang lebih baik untuk 

kegiatan praktikum mahasiswa. 
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