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 Apa harapan anda kepada mahasiswa yang baru lulus dengan ilmu jaringan sebagai 

keahliannya ?  

1. memilih merekrut anggota baru dengan pengalaman networking  

merekrut anggota baru dengan pengalaman networking akan berdampak baik bagi 

perusahaan penyedia layanan dan sejenisnya, karena untuk mengelola jaringan 

dibutuhkan tenaga kerja yang menguasai dan berpengetahuan dalam dunia jaringan. 

Mengapa demikian ?,  agar ketika ia bekerja tidak melakukan kesalahan yang 

mengakibatkan kerugian bagi perusahaan tersebut. bukan hanya itu saja, ketika seseorang 

bekerja sesuai bidang keahliannya maka masalah apapun yang dihadapi akan diselesaikan 

dengan baik karena bekal ilmu yang dipelajari sesuai dengan permasalahan yang 

dihadapinya.  

 

2. harus menguasai protokol 

Seorang lulusan dalam bidang jaringan wajib menguasai protokol, karena salah 

satu ilmu dasar jaringan adalah protokol. Peran atau fungsi protokol itu sendiri ialah 

aturan dalam komunikasi pada jaringan ( bahasa komunikasi pemersatu pada komputer 

jaringan dengan komputer yang memiliki platform berbeda).  

 

3. Memiliki pemahaman serta gambaran tentang dunia kerja dalam bidang jaringan  

Seorang mahasiswa yang baru lulus dari bidang jaringan harus memiliki 

pemahaman serta bisa menggambarkan bagaimana cara menyelesaikan masalah atau 

kasus yang dihadapinya ketika ia dihadapkan dengan sebuah permasalahan jaringan 

diperusahaan tersebut.  

 

4. menjadi seorang yang inisiatif dalam dunia jaringan 

Sebagai seorang yang memiliki keahlian dalam bidang jaringan harus berinisiatif 

dalam mempelajari hal-hal yang baru, karena dunia pekerjaan sangat berbeda dengan 

dunia perkuliahan.  
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5. pengalaman laboratorium di kampusnya sangatlah penting  

Karena di laboratorium biasanya mahasiswa mengeksplor pengetahuan yang 

didapat dari perkuliahan, laboratorium juga sebagai tempat riset, sharing, dan mengoprec 

perangkat yang berhubungan dengan konsentrasi yang dipilihnya. Jadi, pengalaman 

laboratorium sangatlah penting untuk mengukur kemampuan apa yang dimiliki oleh 

mahasiswa tersebut. 

 

6. pengetahuan dasar tentang jaringan 

Pengetahuan dasar tentang jaringan sangat penting bagi seorang lulusan dalam 

bidang jaringan, karena pengetahuan dasar sebagai bekal awal untuk melakukan masalah 

apa yang dihadapai kedepannya. 

 

7. mengetahui perbedaan anatara sistem,aplikasi dan jaringan 

Sistem adalah dua perangkat aplikasi atau lebih yang saling terhubung untuk 

melakukan kegiatan tertentu. Aplikasi adalah sebuah perangkat atau software yang 

digunakan sebagai kepentingan client berdasarkan fungsi dari aplikasi itu sendiri. 

Sedangkan jaringan adalah sebuah aturan yang fungsinya untuk berkomunikasi antar 

perangkat tertentu. 

 

8. teknis : pengetahuan dasar, aplikasi, alat, kegunaan, dan sebagainya 

Seorang lulusan dibidang jaringan harus memiliki bekal teknis yang baik dan 

hebat, karena itu sangat penting sebagai pendukung skill yang dimilikinya. Pengetahuan 

dasar, aplikasi, alat serta kegunaanya harus dikuasai agar seorang lulusan dibidang 

jaringan dapat diperhitungkan oleh perusahaan. Selain itu, agar masalah yang 

dihadapinya nanti akan mendapatkan solusi atau penyelesaian dengan baik.  
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9. Apakah bisa lulusan dibidang jaringan ini menguasai teknis dengan menggunakan 

protokol saat ini, menggambarkan topologi, dan peralatan jaringan pada saat ini. 

Seorang lulusan dengan keahlian dibidang jaringan pasti bisa menggunakan 

protokol yang digunakan saat ini, menggambarkan topologi, serta menggunakan 

peralatan jaringan pada saat ini. Karena ketiganya merupakan tolak ukur kemampuan 

seseorang yang dapat diperhitungkan oleh perusahaan.  

 

10. menjadi seorang professional, harus banyak memiliki keterampilan bukan hanya 

keterampilan dalam teknis saja.  

Bisa dikatakan professional yaitu harus bisa apa saja dalam bidang jaringan, 

bukan hanya teknis tetapi juga wawasan networking diperlukan. Karena seorang 

professional dalam bidang jaringan harus memiliki keahlian dalam bidang ilmu 

pengetahuan jaringan, mulai dari pengethuan dasar hingga pengetahuan teknologi 

terupdate yang diminati seiring kemajuan teknologi. 

 

11. Mengetahui cara untuk berhasil dalam dunia pemasaran 

Cara berhasil dalam dunia pemasaran jaringan ialah dengan memahami keinginan 

pelanggan, mengetahui persaingan yang ada didunia bisnis yang berhubugan dengan 

jaringan, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, mempromosikan produk yang 

dimiliki perusahaan dengan menarik dan baik.  

 

12. menyadari pentingnya Customer Service, dan manfaat IT sebagai penyedia layanan 

customer service sangat penting peranannya dalam mendukung kesuksesan 

sebuah jasa penyedia layanan, tanpa adanya customer service jasa layanan tidak bisa 

menghadapi apa saja masalah atau keluhan yang dihadapi oleh pelanggannya, karena 

pada dasarnya fungsi dan tugas customer service adalah memberikan layanan yang prima, 

memberikan informasi yang diperlukan pelanggan, serta  membina hubungan yang baik 

dengan client atau pelanggan.  Selain itu, manfaat IT sebagai penyedia layanan ialah 

untuk memberikan layanan yang baik kepada client, cost yang rendah (sebuah jasa 
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layanan dapat digunakan oleh pelanggan dengan biaya yang terjangkau harganya oleh 

client). 

 

13. Bagaimana cara menjaga kurva permintaan agar tetap naik 

Cara menjaga kurva permintaan agar tetap naik adalah dengan menaikan kualitas 

sumber daya manusia, skill atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan sesuai permintaan pelanggan.  

 

14. mengelola keahlian personal communication 

keahlian personal communication sangat penting untuk menjaga hubungan 

dengan client, selain itu keahlian personal communication dibutuhkan sebagai cara 

mempromosikan produk perusahaan agar pelanggan tertarik dengan hasil produk 

perusahaan yang dipresentasikan.  

 

15. meminimalisir pengeluaran pada perusahaan 

Dengan dipekerjakannya seorang lulusan dalam bidang jaringan, maka 

perusahaan akan mendapatkan keuntungan dengan cost yang rendah. Karena seseorang 

yang sudah ahli dalam bidang pekerjaanya akan mengetahui apa saja yang diperlukan dan 

tidak diperlukan untuk meningkatkan daya saing perusahaan dibidangnya tersebut.  

 


