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1. TUJUAN
Praktikum mahasiswa diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan
pengetahuan baik itu secara materi maupun teknik bagi yang terkait. Untuk mendukung
kegiatan tersebut Direktorat Komunikasi dan Sistem Informasi menyediakan fasilitas
sarana cyber, khususnya di lingkungan atau civitas Institut Pertanian Bogor. Setelah
mengikut kegiatan praktikum ini, mahasiswa diharapkan :
1.1
1.2
1.3

Mahasiswa mengetahui software komputer
Mahasiswa mengetahui fungsi software komputer
Mahasiswa mengetahui proses dan metode perawatan software komputer.

2. RUANG LINGKUP
Program kegiatan praktikum ini sasaran utamanya adalah :
2.1
2.2
2.3

Mahasiswa yang masih aktif di lingkungan kampus Institut Pertanian Bogor
Kegiatan praktikum ini diusahakan dapat berkelanjutan
Praktikum komputer pada dasarnya menumbuh kembangkan kemampuan
mahasiswa tersebut.

3. DEFINISI
Praktikum komputer pada dasarnya adalah suatu proses memberikan bantuan bagi
para mahasiswa untuk menguasai software tertentu atau membantu untuk memperbaiki
kekurangan dimana mahasiswa tersebut sudah mempunyai dasar.
4. REFERENSI
4.1

Membantu mahasiswa agar menguasai software tertentu

4.2

Memacu kreatifitas mahasiswa agar dapat meningkatkan nilai mutu mata kuliah

4.3

Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar antara mahasiswa dengan dosen

5. KETENTUAN UMUM
Dengan mengikuti praktikum komputer mahasiswa diharapkan akan menguasai
software tertentu dan menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman.
6. PROSEDUR
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

Penerimaan surat dari departemen mengenai jadwal praktikum
Pemberitahuan dari ketatausahaan mengenai jadwal praktikum
Persiapan sebelum praktikum
Mempersiapkan ruang cyber beserta kebersihannya
Pengecekan perangkat komputer
Pengecekan hub dan Lan Internet
Instalasi software atau program yang dibutuhkan
Memberitahukan kepada dosen / asisten dosen serta mahasiswa mengenai tata
tertib ruangan cyber.
Pelaksanaan praktikum
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6. SOP FLOW CHAT
Mulai

Surat dari Ketatausahaan
(Departemen), Mengenai Jadwal
Praktikum

Persiapan Sebelum Pelaksanaan
Praktikum

Instalasi, pengecekan, LAN, hub
internet, komputer

Proses Kegiatan Praktikum

Selesai
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