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RINGKASAN PELAKSANAAN PKL 

 

Praktik Kerja Lapangan merupakan sarana untuk menerapkan keterampilan 

mahasiswa yang didapat selama proses perkuliahan baik dari segi softskil maupun 

hardskill, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi selama beberapa bulan. 

Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, temuan 

kendala dan masalah serta usulan solusi terhadap kendala atau masalah pada 

instansi pendidikan SMK Pelita Pesawaran selama dua bulan dimulai pada tanggal 

16 April 2018 sampai dengan 09 juni 2018. 

Penempatan PKL di SMK Pelita Pesawaran terdapat beberapa divisi. Kegiatan 

pelaksaan PKL pada divisi Administrasi Jaringan dan Server bertugas melakukan 

pemantauan koneksi jaringan secara realtime di seluruh area SMK Pelita 

Pesawaran baik konektifitas jaringan menggunakan perangkat Mikrotik Router 

dan jaringan Wireless. Serta pemantauan dan pengembangan akses Server Data, 

bertugas menangani konektifitas server web dan Data Center serta melakukan 

pengembangan terhadap sistem server yang ada, bila terdapat gangguan terhadap 

sistem harus dilakukan penanganan untuk perbaikan sistem sesuai dengan 

prosedur. 

Prosedur penanganan terhadap gangguan sistem pada divisi Administrasi Jaringan 

dan Server ini perlu ditingkatkan serta di sosialisasikan terhadap Guru, Murid 

maupun Karyawan. Jika terdapat kendala dapat diselesaikan sesuai dengan 

prosedurnya.(FTIK-UTI, 2017) 

 

Kata Kunci :  PKL, SMK Pelita Pesawaran, Jaringan, Server. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mengacu pada buku Pedoman (FTIK-UTI, 2017), Universitas Teknokrat 

Indonesia sebagai insitusi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa 

dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan PKL. Hal ini 

merupakan realisasi tuntunan Tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Objek kajian Program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan 

di instansi maupun perusahaan yang menjadi mitra PKL.   

Praktik Kerja Lapangan merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah 

ditempuh oleh mahasiswa FTIK Universitas Teknokrat Indonesia. PKL dapat 

diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan 

pembentukkan awal lulusan yang kompeten dan memiliki skilll pada bidangnya 

masing-masing. Dengan demikian PKL merupakan 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 dibawah bimbingan 

dosen pembimbing yang memenuhi syarat. PKL juga merupakan salah satu syarat 

yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan 

jenjang Stara 1 (S1). 

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini mahasiswa memilih 

instansi/lembaga di bidang pendidikan yaitu SMK Pelita Pesawaran sebagai tempat 

untuk memperoleh pengalaman kerja. SMK Pelita Pesawaran dianggap sebagai 

tempat yang sesuai karna sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari mahasiswa 

selama dalam proses perkuliahan. SMK Pelita Pesawaran juga memiliki sistem 

koneksi jaringan secara terpusat dan memadai serta akses server datacenter 

tersendiri sehingga mahasiswa tertarik untuk melaksanakan PKL di SMK Pelita 

Pesawaran. 
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1.2  Maksud dan Tujuan PKL 

1.2.1 Maksud 

a. Untuk mempelajari bidang pekerjaan pada Jaringan komputer serta 

administrasi server berbasis linux . 

b. Melakukan kegiatan PKL sesuai dengan latar belakang pendidikan 

Informatika, menangani sistem jaringan dan server di SMK Pelita 

Pesawaran. 

  

1.2.2 Tujuan 

a. Kegiatan PKL ini bertujuan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa 

dalam dunia kerja pada bidang sistem Jaringan komputer dan 

Administrasi server. 

b. Menerapkan ilmu tentang jaringan komputer dan linux server yang 

telah didapat selama proses perkuliahan yang kemudian di 

implementasikan secara real dalam kegiatan PKL tersebut. 

c. Mengenalkan dan menambah bekal kepala mahasiswa terhadap dunia 

kerja yang sesungguhnya supaya setelah lulus mahasiswa memiliki skill 

yang mumpuni di dunia kerja. 
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1.3 Kegunaan PKL 

Adapun kegunaan serta manfaat dari PKL yang di laksanakan di SMK Pelita 

Pesawaran : 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Kegiatan PKL berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan 

mahasiswa di dalam dunia kerja yang sesungguhnya. 

b. Menerapkan ilmu dan Mengembangkan Skill yang didapat selama proses 

perkuliahan. 

c. Melatih mahasiswa untuk menangani masalah serta penangan masalah yang 

dihadapi di dunia kerja secara nyata.  

d. Setelah melaksanaan PKL, diharapkan mahasiswa memiliki pengalaman di 

bidang kerja yang akan berguana setelah lulus nantinya. 

 

2. Bagi Instansi FTIK Universitas Teknokrat Indonesia 

a. Membuka peluang kerjasama bagi Universitas Teknokrat Indonesia dan SMK 

Pelita Pesawaran. 

b. Mengetahui sejauh mana kemampuan Mahasiswa dalam penerapan ilmu di 

dunia kerja yang di dapatkan selama proses perkuliahan. 

c. Sebagai bahan evaluasi bagi Universitas Teknokrat Indonesia dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

 

3. Bagi SMK Pelita Pesawaran 

a. Membantu SMKPelita Pesawaran dalam mengembangkan sistem dibidang 

Jaringan Komputer dan Server. 

b. Meningkatkan dan mendapatkan SDM di bidang jaringan Komputer. 

c. Sebagai bahan evaluasi bagi SMK Pelita Pesawaran dalam peningkatan       

kualitas bagi Guru dan Siswa. 
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1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan  

Mahasiswa melakukan PKL di instansi pendidikan SMK Pelita Pesawaran 

yang beralamatkan di Jl.Raya Penengahan no.04 Kecamatan Gedongtataan 

Kabupaten Pesawaran. SMK Pelita Pesawaran dipilih sebagai tempat PKL karna 

memiliki jurusan di bidang Teknik Komputer dan Jaringan, serta memiliki sistem 

Jaringan Komputer terpusat dan juga Sistem Server Data center sendiri. 

Diharapkan untuk dapat mempelajari tentang Struktur jaringan dan Server yang 

ada di SMK Pelita Pesawaran. 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Adapun Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan selama dua bulan 

dan sebelum pelaksanaan PKL dilakukan beberapa tahapan, yaitu :  

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini mahasiswa meminta mengajukan Surat Permohonan Tempat 

PKL yang telah di tandatangani oleh Koordinator PKL Prodi Informatika, di 

ajukan ke BAAK FTIK Universitas Teknokrat Indonesia. Setelah mengajukan 

permohonan, mahasiswa meminta surat Izin Melaksanakan PKL yang disetujui 

Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dan di ajukan ke BAAK Universitas 

Teknokrat Indonesia. Kemudian surat tersebut diberikan langsung ke SMK Pelita 

Pesawaran serta menunggu untuk mendapatkan surat balasan yang menyatakan 

bahwa mahasiswa di terima secara resmi untuk melaksanakan PKL di SMK Pelita 

Pesawaran. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini mahasiswa melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di SMK 

Pelita Pesawaran dalam waktu kurang lebih dua bulan.Kegiatan PKL di mulai 

pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sampai dengan 9 juni 2018. Waktu PKL 

mengikuti Masa kerja selama 6 hari di mulai dari hari Senin – Sabtu, masuk pukul 

07.10 - 13.30 WIB. Pada hari jum’at Kegiatan PKL berakhir pukul 11.30 WIB. 

Waktu istirahat sebanyak 2 kali pada pukul  09.30 dan 12.00 WIB. 
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3. Tahap Pelaporan 

Pada tahap ini, mahasiswa diwajibkan membuat laporan PKL sebagai bukti 

telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, juga sebagai salah satu 

syarat untuk lulus di matakuliah PKL yang menjadi syarat untuk Pengajuan 

Proposal Skripsi dan Kelulusan Gelar S1 Informatika Universitas Teknokrat 

Indonesia. Laporan ini berisi hasil dari pengamatan dan pengalaman yang di 

dapatkan selama melaksanakan kegiatan PKL yang di dapat langsung dari Pusat 

Sistem Jaringan dan Server serta Laboratorium Komputer SMK Pelita Pesawaran. 
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BAB II  

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

SMK Pelita Pesawaran merupakan instansi yang berberak di bidang 

pendidikan. Tujuan utama adalah untuk menyediakan pelayanan pendidikan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa, mencetak dan menjadikan tenaga kerja tingkat 

menengah yang profesional dan siap kerja serta mampu bersaing di dalam dunia 

kerja yang berstandar nasional maupun internasional(SMK Pelita Pesawaran, 

2018). 

 SMK Pelita Pesawaran berlokasi di Jalan Raya Penengahan No 04 

Gedongtataan Kab.Pesawaran. pertama kali didirikan oleh Yayasan Pendidikan 

Islam Pelita Utama (YASPITA) dengan lembaga pendidikan MA pada tahun 1988 

s.d 1990 dengan Kepala Sekolah Bapak Maksum MA, BA. Pada tahun 1990 s.d 

sekarang MA Pelita dirubah menjadi SMK Pelita Pesawaran, dengan Kepala 

Sekolah Bapak Mat Jalil yang menjabat dari tahun 1992 s.d 1999. Kemudian pada 

tahun 1999 s.d sekarang SMK Pelita Pesawaran di Kepalai oleh Bapak Aunurrofiq 

M, S.Sos.,M.M. (SMK Pelita Pesawaran, 2018) 

 SMK Pelita Pesawaran memiliki beberapa jurusan antara lain Jurusan Teknik 

Komputer dan Jaringan (TKJ), Multimedia (MM), Pemasaran (PMS), 

Administrasi Perkantoran (AP), Akuntansi(AK), dan Jurusan baru di tahun 2017 

adalah Farmasi (FARM). 
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2.1.1 Visi Misi SMK Pelita Pesawaran 

Adapaun Visi dan Misi SMK Pelita Pesawaran yaitu :   

1. Visi 

Tercapainya tenaga kerja tingkat menengah yang berjiwa Pancasila dan 

Profesional yang mampu berkompetisi di era globalisasi. 

2. Misi 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berbasis produktif. 

b. Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah sesuai kebutuhan 

industri/kantor/pasar yang mampu bersaing dan mempunyai keunggulan di 

bidang teknologi industri. 

c. Memberikan bekal kepada siswa agar mampu mengembangkan diri dan 

meningkatkan martabatnya. 
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2.2 Struktur Organisasi 

Berikut merupakan Struktur Organisasi yang ada di SMK Pelita Pesawaran 

ditunjukkan pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2. 1 - Struktur Organisasi SMK Pelita Pesawaran 

  



9 

 

 

 

2.3 Tugas dan Wewenang 

Berikut adaah tugas dan wewenang di struktur organisasi :  

A. Kepala Sekolah 

Tugas dan fungsi utamanya : 

i. Kepala Sekolah sebagai Edukator 

Kepala Sekolah bertugas mengontrol proses belajar mengajar secara efektif 

dan efisien. 

ii. Kepala Sekolah sebagai Manajer 

Menyusun perencanaan : 

a. Mengorganisasikan kegiatan 

b. Mengkoordinasikan kegiatan 

c. Menentukan kebijaksanaan 

d. Mengambil keputusan 

e. Mengatur administrasi Ketatausahaan, Ketenangan, Sarana dan Prasarana 

serta Keuangan. 

iii. Kepala Sekolah sebagai Admin 

Bertugas menyelenggarakan administrasi perencanaan, pengorganisasian, 

kulikulum, ketatausahaan serta Keuangan dan lain lain. 

 

B. Kepala Tata Usaha 

Bertugas melaksanakan ketata usahaan dan bertanggung jawab kepada kepala 

sekolah dalam begiatan berikut : 

a. Menyusun program kerja dan pembagian tata usaha sekolah. 

b. Menyusun administrasi ketenagaan dan kesiswaan. 
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c. Pembinaan dan pengembangan karier pegawai tata usaha sekolah. 

d. Menyusun administrasi perlengkapan sekolah. 

e. Menyusun dan menyajikan data statistik sekolah. 

f. Menyusun laporan pelaksanaan tata usaha sekolah. 

g. Menyusun arsip surat masuk dan surat keluar. 

 

C. Wakil Kepala Bidang Kurikulum 

Bertugas dalam hal :  

a. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. 

b. Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. 

c. Mengatur penyusun program pengajaran dalam KBM. 

d. Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. 

e. Mengatur pengembangan MGMP dan koordinator mata pelajaran. 

f. Menyusun laporan setiap kegiatan 

 

D. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan 

Bertugas dalam hal :  

a. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan Keamanan, Kebersihan, 

Ketertiban, Kegindahan, Kekeluargaan dan Kerindangan. 

b. Mengatur dan pembina program kegiatan OSIS meliputi Kepramukaan, PMR, 

KIR, UKS dan kegiatan ekstrakulikuler lainnya. 

c. Menyusun dan mengatur pelaksanaan pemilihan siswa yang berprestasi. 

e. Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana 
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Tugas dan fungsi utama : 

a. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung KBM. 

b. Merencanakan program pengadaan. 

c. Mengatur pemanfaatan sarana prasarana (meja,kursi, papan tulis dan lainnya). 

d. Mengawasi penyusunan barang yang ada digudang. 

e. Mengelola perawatan perbaikan dan pengisian sarana dan prasarana. 

 

E. Wakil Kepala Bidang Humas 

Tugas dan fungsi utama : 

a. Mengatur dan mengembangkan hubungan dengan komite sekolah. 

b. Mengadakan bakti sosial, karya wisata. 

c. Mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. 

d. Mengkoordinasi, pengumpulkan daftar kehadiran guru setiap hari dan 

membuat rekap setiap bulannya. 

 

F. Ketua Jurusan 

Tugas dan fungsi utama : 

a. Membuat perancangan program pengajaran seperti AMP, Program Tahunan, 

dan Perencanaan Belajar. 

b. Bertanggung jawab mengenai jurusan yang di pengang. 

c. Menganalisis perkembangan akademik tahunan. 

d. Berprean dalam mengarahkan guru pengajar mengenai materi-materi yang 

akan disampaikan. 
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2.4 Kegiatan Umum Perusahaan 

SMK Pelita Pesawaran adalah instansi di bidang pendidikan yang 

menyediakan pelayanan pendidikan tingkat Menengah Kejuruan  guna mencetak 

lulusan yang memiliki keterampilan dan skill serta mendidik siswa supaya 

memilki etika dan karakter yang baik. SMK Pelita Pesawaran memiliki tugas dan 

kewajiban antara lain :  

1. Memberikan pendidikan bagi siswa-siswi sesuai dengan kurikulum di bidang 

umum maupun kejuruan. 

2. Memberikan keterampilan terhadap siswa-siswi di bidang kejuruan yang di 

ambil. 

3. Mencetak siswa dengan lulusan yang siap kerja. 

4. Memberikan sarana dan prasarana bagi siswa-siswi dalam mengembangkan 

kemampuan di bidangnya. 

5. Mengembangkan skill bagi siswa-siswi dibidangnya masing-masing. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 Pelaksanaan PKL : M.TAUFIK NURHUDA, NPM 15312444 

3.1.1 Bidang Kerja 

Dalam kegiatan PKL yang di laksanakan di SMK Pelita Pesawaran, mahasiswa 

PKL di tempatkan dibidang Sistem Administrasi Jaringan dan Server, bidang ini 

berkaitan dengan koneksi jaringan lokal maupun Jaringan Internet  dan Server 

Data Center yang ada di SMKPelita Pesawaran dengan sistem Koneksi Terpusat di 

satu ruang Server dan pada saat ini juga telah bekerja di SMK Pelita Pesawaran 

sebagai guru di Jurusan TKJ serta bertanggung jawab pada administrasi jaringan 

dan server. 

Berikut adalah tugas serta perencanaan yang dikerjakan mahasiswa di bidang 

Administrasi Jaringan dan Server :  

1. Melakukan monitoring traffic lalu lintas jaringan Internet. 

2. Manajemen Jaringan, Pembagian Akses serta Limitasi bandwidth dengan     

perangkat Mikrotik CCR.  

3. Pembagian Akses Internet Untuk LAB Komputer, Kantor Guru, Staff, dan 

Jaringan Wifi dengan perangkat Ubiquity. 

4. Melakukan Penjadwalan Pemblokiran Akses Media Sosial di jaringan LAB 

Komputer untuk waktu tertentu. 

5. Monitoring Akses Server Data Center meliputi Server WEBSITE, Software 

Center, Cloud Sekolah, Perpustakaan Online dan lainnya. 

6. Melakukan Pembangunan Server CBT untuk ujian berbasis komputer dengan 

OS Debian Server. 

7. Melakukan backup RouterOS dan CMS Web Data center SMK Pelita 

Pesawaran. 

8. Melakukan Perbaikan terhadap troubleshooting jaringan yang terjadi. 

9. Melakukan manajemen Hotspot untuk akses siswa dan guru dibedakan 

pembagian bandwidth. 

 

 



14 

 

 

 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Dalam pelaksanaan PKL, mahasiswa dituntut untuk melaksanakan pekerjaan 

yang diberikan dengan baik. Melakukan maintenance jaringan serta monitoring 

serta pekerjaan lain yang menjadi tanggung jawab secara teliti, disiplin, rapih dan 

bertanggung jawab. 

Berikut adalah pekerjaan yang dilakukan selama menjalankan Praktik Kerja 

Lapangan :  

1. Pembangunan Server CBT untuk Ujian Berbasis Komputer dan 

pelaksanaan Test Siswa baru berbasis Komputer 

Sistem Ujian selama ini bersifat (konvensional) artinya ujian dilakukan 

dengan menggunakan kertas dan pensil dengan istilah sekarang Paper-Based Test 

(PBT), PBT yang dilakukan saat ini banyak masalah/kendala seperti: rawan dalam 

penyiapan bahan ujian, penggandaan dan distribusi naskah soal, kecurangan 

selama pelaksanaan ujian, perlu langkah scanning LJK dan scoring, 

membutuhkanbiaya banyak, tenaga, waktu. Jadi ujian dengan PBT kurang efektif 

dan efisien. Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat sehingga 

memungkinkan untuk menggunakan ICT dalam ujian. Pemanfaatan teknologi 

informasi (computer) sebagai salah satu media yang digunakan untuk ujian atau 

tes disebut dengan Computer-based Test (CBT). Dengan CBT diharapkan mampu 

menjawab kekurangan ujian konvensional. Sehingga pengguna ICT dapat 

dijadikan sebagai media ujian baik local maupun untuk nasional oleh lembaga. 

Ujian berbasis ICT ini menggunakan aplikasi berbasis web dengan konsep 

Learning Content Management System (LCMS/ CMS) (Suryanto, 2015). 

Penggunaan CMS CBT BEESMART merupakan aplikasi E-learning yang 

dibentuk aplikasi ujian yang mirip dengan CBT UNBK dari PUSPENDIK 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD). Aplikasi ini juga 

dapat membantu siswa yang khususnya akan menempuh Ujian Nasional Berbasis 

Komputer (UNBK) agar mampu beradaptasi dengan sistem apliakasi UNBK 

sebelum menghadapi UNBK yang sesungguhnya (Hariono, 2016). 
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Dalam hal ini mahasiswa membangun Server Ujian untuk pelaksanaan Test 

penerimaan siswa baru 2018 berbasis Komputer. Pelaksanaan Test Berbasis 

komputer ini bertujuan untuk menyeleksi calon siswa-siswi baru SMK Pelita 

Pesawaran yang mengerti tentang pengoperasian komputer dimana akan menjadi 

kemampuan dasar khusunya di jurusan TKJ dan Multimedia.  

Server yang dibangun berbasis Linux Debian 9 dengan webserver NGINX,  

alasan penggunaan NGINX karna Nginx merupakan software web server yang 

powerfull dan memiliki performa yang tinggi dirancang untuk mengatasi masalah 

C10K yaitu untuk merancang webserver untuk menangani 10.000 koneksi 

simultan, mampu merespon permintaan beban koneksi dalam jumlah besar lebih 

cepat dibandingkan dengan menggunakan apache (Adnan, 2016). 

Sistem koneksi dibuat secara terpusat dan dapat diakses dari seluruh LAB yang 

digunakan untuk Test.   

Berikut merupakan proses installasi dan konfigurasi server untuk pelaksanaan test 

penerimaan siswa baru berbasis komputer ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3. 1 - Installasi dan Konfigurasi Server CBT 
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Berikut ini merupakan kegiatan pada saat memberikan arahan kepada peserta test 

calon siswa baru ujian berbasis komputer tahun 2018 ditunjukkan pada Gambar 

3.2 

    

Gambar 3. 2 - Pemberian instruksi test CBT calon siswa baru 2018  

 

Kegiatan test berbasis komputer calon siswa-siswi baru SMK Pelita Pesawaran 

tahun 2018 ditunjukkan pada Gambar 3.3.    

 

Gambar 3. 3 - Pelaksaan test CBT siswa baru 2018 
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2. Pemindahan Jalur Internet ke Modem Indihome 

Sebelumnya koneksi internet SMK Pelita masih dengan Point To Point dari BTS 

RT/RW-net. Base Trasceiver Station(BTS) merupakan insfrastuktur 

telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat 

komunikasi jaringan dengan cara kerja mengirimkan dan menerima sinyal radio 

ke perangkat mobile dan mengkonversi sinyal-sinyal tersebut menjadi sinyal 

digital untuk selanjutnya dikirim ke terminal lainnya untuk proses pemrosesan 

data (Ayuhan Rizki Aprilia, 2010). 

RT/RW-net merupakan istilah yang pertama kali digunakan sekitar tahun 1996 

oleh para mahasiswa di Universitas Muhammadyah Malang yang 

menghubungkan jaringan di kos-kosan mereka ke kampus yang tersambung 

melalui GlobalNet di Malang dengan gateway internet di ITB. Pada tahun  

2005-2006 setelah frekuensi 2.4 GHz dibebaskan, RT/RW-net menjadi populer 

karna dengan teknologi ini sangat memungkinkan sebuah rumah memperoleh 

akses internet 24 jam dengan biaya yang relatif murah (WikiBooks.org, 2013). 

Setelah memasang modem indihome sendiri, maka jalur internet di pindahkan ke 

Modem dan mencopot koneksi lama dari jalur BTS dengan setting bridge dan 

dialOut PPPOE client melalui Mikrotik Router. 

Berikut merupakan installasi modem dan setting dialOut PPPOE Client dari 

modem indihome melalui perangkat Mikrotik Router ditunjukkan pada Gambar 

3.4 dan Gambar 3.5.  
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Gambar 3. 4 – Installasi Modem SMK Pelita Pesawaran 

 

 

Gambar 3. 5 - Setting DialOut PPPOE client Mikrotik 
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3. Monitoring Perangkat Jaringan SMK Pelita Pesawaran 

Melakukan monitoring jaringan dengan perangkat Mikrotik CCR. Penggunaan 

perangkat Mikrotik CCR karna dirasa perlu untuk memberikan layanan koneksi 

client dalam jumlah besar karna memiliki Lisensi RouterOS Level 6 dimana 

seluruh akses terhadap client yang diberikan adalah Unlimited serta memiliki 

spesifikasi hardware yang besar (Mikrotik.ID, 2013b). Sehingga perangkat ini 

cocok digunakan untuk pelayani akses koneksi internet di lingkungan SMK Pelita 

Pesawaran serta koneksi Server datacenter. 

Pada kegiatan ini akses penggunaan akses internet secara realtime dilakukan 

untuk memastikan tidak terjadi masalah pada koneksi jaringan, memantau traffic 

dan penggunaan bandwidth oleh client SMK Pelita Pesawaran jika untuk 

memastikan agar server dapat di akses dengan baik dari jaringan internet maupun 

jaringan local. pemantauan perangkat jaringan ini juga berguna untuk keamanan 

perangkat jaringan dari user yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki hak 

akses terhadap perangkat jaringan di SMK Pelita Pesawaran.  

Pemantauan juga dilakukan terhadap Wifi menggunakan perangkat Ubiquity 

untuk memantau kinerja, beban traffic yang mampu dibawa serta jumlah client 

yang dapat terkoneksi di perangkat tersebut. Dalam pemantauan jaringan ini, kita 

juga dapat menentukan dan mengetahui koneksi yang di gunakan oleh client, 

sehingga dapat dilakukan peningkatan kinerja sistem melalui perangkat jaringan 

kedepannya. 

Berikut merupakan kegiatan pemantauan koneksi pada perangkat jaringan 

Mikrotik CCR yang dilakukan secara rutin ditunjukkan pada Gambar 3.6. 

  



20 

 

 

 

Gambar 3. 6 - Monitoring perangkat Mikrotik CCR 

 

Kegiatan pemantauan untuk perangkat wireless juga dilakukan secara rutin 

ditunjukkan pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3. 7 - Monitoring Perangkat Wireless 
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4. Perancangan Website Mikrotik Academy SMK Pelita Pesawaran 

Dalam kegiatan PKL juga mahasiswa merancang Desain web untuk mikrotik 

academy yang ada di SMK Pelita Pesawaran. Pembuatan website sebagai salah 

satu syarat untuk pengajuan mikrotik academy bagi sekolah setelah Guru lulus 

menjadi trainer mikrotik. 

Pembuatan website menggunakan CMS Wordpress. Wordpress merupakan CMS 

(Content Management System) yang bersifat open source, karna sifatnya yang 

open source membuat Wordress memiliki banyak komunitas serta dukungan yang 

menjadikannya software paling mudah untuk membuat website yang handal dan 

mudah untuk digunakan. Kelebihan lainnya adalah memiliki banyak fitur-fitur 

yang baik serperti panel navigasi yang mudah digunakan, tampilan yang 

sederhana dan fleksibel, memiliki banyak plugin dan banyak widget 

(IDCloudHost, 2017). 

Berikut ini merupakan proses upload CMS Wordpress ke Server SMK Pelita 

Pesawaran ditunjukkan pada Gambar 3.8. 

 

Gambar 3. 8 - Proses Upload CMS ke Server 
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Berikut ini proses pemindahan file CMS ke directory /var/www/html/ ditunjukkan 

pada Gambar 3.9. 

 

Gambar 3. 9 - Pemindahan File CMS 

 

Setelah melakukan upload dan installasi pada server, dilakukan installasi plugin 

wordpress sesuai kebutuhan yang akan digunakan untuk website mikrotik 

academy ditunjukkan pada Gambar 3.10. 

 

Gambar 3. 10 - Installasi Plugin Wordpress 
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Berikut merupakan proses Desain Website mikrotik academy  ditunjukkan pada 

Gambar 3.11 dan Gambar 3.12. 

 

Gambar 3. 11 - Desain Web Mikrotik Academy 1 

 

Gambar 3. 12 - Desain Web Mikrotik Academy 2 
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5. Merapihkan dan perawatan terhadap Perangkat jaringan di ruang 

Server SMK Pelita Pesawaran 

Melakukan perawatan dan juga merapihkan perangkat sangat perlu untuk 

dilakukan untuk menjaga supaya kinerja dan koneksi tetap berjalan dengan stabil. 

Merapihkan kabel jaringan supaya lebih terlihat rapih dan memudahkan dalam 

melakukan pengecekan kabel jaringan serta mengganti kabel atau konektor yang 

sudah kurang baik.  

Berikut merupakan ruang server yang ada di SMK Pelita Pesawaran ditampilkan 

pada Gambar 3.13. 

 

Gambar 3. 13 - Ruang Server SMK Pelita Pesawaran 
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6. Pemantauan Server Data Center SMK Pelita Pesawaran. 

Dalam kegiatan ini dilakukan pemantauan terhadap konektifitas Server Data 

Center. Sistem Operasi server yang digunakan untuk Data Center adalah ubuntu 

server versi 16.04. Pengecekan di lakukan untuk memantau traffic koneksi yang 

masuk ke server, melakukan update dan upgrade terhadap paket software yang 

terbaru serta melakukan backup CMS website.  

Backup CMS pada server dilakukan secara otomatis dengan mengkonfigurasi 

crontab pada server linux untuk penjadwalan backup otomatis. Contrab senodiri 

merupakan sebuah service yang berjalan di semua Sistem Operasi Unix dan 

Linux. Service ini di desain untuk melakukan pengeksekusian terhadap perintah 

shell otomatis sesuai dengan waktu yang telah di tentukan (codepolitan, 2017).  

 

Konfigurasi crontab di sistem operasi linux pada server SMK Pelita Pesawaran 

dilakukan dengan membuat perintah script shell untuk melakukan backup 

otomatis kemudian melakukan upload ke PC backup melalui service FTP (file 

transfer protocol) ditunjukkan pada Gambar 3.14. 

 
Gambar 3. 14 - Pembuatan Script shell untuk Backup 
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Setting crontab -e untuk membuat penjadwalan script shell yang telah dibuat 

secara otomatis ditunjukkan pada Gambar 3.15. 

 
Gambar 3. 15 - Setting Crontab 

 

7. Menambahkan dan Mengedit tema Website SMK Pelita Pesawaran. 

Dalam kegiatan PKL mahasiswa juga melakukan pembenahan terhadap tampilan 

website SMK Pelita Pesawaran. Website SMK Pelita Pesawaran menggunakan 

CMS Sekolahku free version, CMS tersebut bersifat opensource diaman pengguna 

diperkenankan untuk memodifikasi namun tidak di perkenankan untuk 

menghapus kode sumber dari aplikasi yang berada di bagian footer CMS (Sofyan, 

2018).  

Pada kegiatan ini dilakukan pengeditan dan penambahan tema untuk CMS 

Sekolahku dengan mengganti warna dan beberapa tampilan untuk pembaruan 

tampilan website. Tampilan awal website ditunjukkan pada Gambar.. dan proses 

pengeditan ditunnjukkan pada Gambar 3.16. 

   
Gambar 3. 16 - Tampilan Awal Website 
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Berikut ini merupakan proses upload tema ke server SMK Pelita Pesawaran 

ditempatkan pada directory website sekolah ditunjukkan pada Gambar 3.17. 

 

Gambar 3. 17 – Proses Upload Tema Website 

 

Setelah upload tema, selanjutnya dilakukan pengaktifan terhadap tema yang baru 

dibuat ditampilkan pada Gambar 3.18.  

 

Gambar 3. 18 - Mengaktifkan Tema Website 
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Berikut ini merupakan tampilan website setelah tema baru berhasil diaktifkan 

ditampilkan pada Gambar 3.19. 

 

Gambar 3. 19 - Tampilan baru website 

 

3.1.3 Kendala yang Dihadapi 

Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama dua bulan di SMK 

Pelita Pesawaran, terdapat beberapa kendala yang dihadapi terhadap sistem dalam 

pelaksanaan PKL. Adapun kendala yang dialami yaitu : 

1. Akses Internet Terbatas di beberapa titik 

Kendala yang dialami adalah koneksi internet yang ada tersalur dibeberapa LAB 

saja termasuk kantor staff yang belum mendapatkan akses internet. Hal ini tentu 

menyebabkan ketidak seimbangan terhadap sistem pembelajaran dan juga 

pekerjaan karyawan yang ada di SMK Pelita Pesawaran tanpa adanya koneksi 

internet yang memadai. 

 

2. Koneksi Kurang terkontrol 

Dalam hal ini kendala yang dialami di SMK Pelita Pesawaran adalah kurang 

terkontrolnya koneksi seluruh LAB karna sistem koneksi yang ada masih 

tersendiri di masing-masing LAB. Akibatnya sering terjadi masalah koneksi 

yang tidak diketahui dan terkadang dimanfaatkan oleh orang yang mengerti 

tentang koneksi internet untuk kepentingan sendiri. 
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3. Akses Wifi Kurang maksimal 

Akses wifi yang belum merata menjadi kendala yang harus ditangani. Untuk 

akses Wifi sudah dipasang sectoral Rocket M2 dan beberapa akses point 

dipasang di atas tower jaringan akan tetapi koneksi wifi hanya dapat diakses di 

titik tertentu saja yang terjangkau oleh sectoral di karnakan bangunan sekolah 

yang padat dan tebal dinding bangunan yang menjadi masalah untuk sinyal wifi 

tersebar secara merata. Hal ini menyebabkan siswa dan guru yang berada di titik 

yang tidak terjangkau sinyal tidak dapat mengakses wifi dan menyebabkan 

penggunakan layanan wifi di sekolah tidak berjalan maksimal.  

 

4. Koneksi Wifi antara Guru dan Siswa masih sama. 

Akses kecetapan wifi baik guru, karyawan dan siswa masih mendapatkan akses 

yang sama. Dimana seharusnya guru dan karyawan seharusnya mendapatkan 

kecepatan akses wifi yang lebih besar dibandingkan dengan yang didapatkan 

oleh siswa. 

 

5. Penyalahgunaan akses internet oleh siswa 

Sering terjadi penyalahgunaan akses internet yang diberikan kepada siswa. 

Diantaranya adalah membuka situs-situs yang kurang bermanfaat maupun situs 

yang tidak layak untuk dibuka dengan bebas dan tanpa diketahui. Hal ini perlu 

mejadi perhatian untuk membatasi akses supaya layanan internet yang diberikan 

dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik juga bermanfaat. 

 

6. Akses Situs Media Sosial di LAB Komputer 

Kebanyakan siswa pada saat menggunakan komputer dan layanan internet di 

LAB pada saat jam pelajaran maupun Praktik bukan untuk belajar dan mencari 

ilmu tetapi mereka lebih gemar untuk membuka situs media sosial tanpa kita 

ketahui. Hal ini tentu menjadi kendala untuk kegiatan proses belajar di LAB dan 

berakibat kurang pemahaman terhadap materi yang disampaikan terhadap siswa.  
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7. Malware VPNFilter 

Belakangan ini di dunia jaringan banyak di perbincangkan tentang serangan 

malware VPNFilter. Malware jenis baru yang berhasil di deteksi sekitar bulan 

Mei 2018 menyerang perangkat Router dan memiliki kemampuan sniffing untuk 

mencuri informasi seperti username password serta informasi penting lainnya 

dari packet yang melewati router. Malware ini juga mampu mengambil alih 

kontrol Router hingga dapat merusak perangkat Router itu sendiri (Mikrotik.ID, 

2018b) . 

Berdasarkan informasi dari Ars Technica pada tanggal 24 Mei 2018 sebanyak 

500.00 Router di seluruh dunia telah terinfeksi malware ini, tidak hanya Router 

Mikrotik namun Router atau Server yang menggunakan firmware berbasis linux 

juga telah terserang malware jenis ini (ArsTechnica, 2018). Hal ini tentunya pula 

meresahkan pengguna perangkat Router Mikrotik seperti SMK Pelita Pesawaran 

terhadap serangan Malware jenis ini. 

 

8. IP Public Dynamic Untuk Web server. 

Dalam sebuah koneksi Internet terutama saat kita menyewa servis koneksi dari 

sebuah ISP (internet service provider) tentunya sudah di sertakan dengan satu 

buah ip public. Ip public merupakan alamat IP yang digunakan dalam sebuah 

jaringan global internet serta penggunaan dan alokasinya diatur oleh InterNIC. 

IP Public dapat diakses secara langsung melalui jaringan internet, perangkat 

yang menggunakan IP Public seperti webserver, mailserver,DNS Server dan 

masih banyak lagi (MikrotikAcademy STTAR, 2017). 

Di SMK Pelita Pesawaran koneksi yang tersedia hanya memiliki ip public 

dynamic dimana ip tersebut akan berubah-ubah pada jangka waktu tertentu. Pada 

dasarnya untuk koneksi sebuah server dibutuhkan Ip public yang tetap atau static 

untuk menjaga kestabilan koneksi server dimana untuk berlangganan IP Public 

static tentu membutuhkan biaya yang lebih besar karna dengan habisnya Ipv4 

membuat IP Public semakin mahal (Mikrotik.ID, 2014b). Hal ini tentu akan 

memberatkan bagi instansi sekolah jika ingin menggunakan servis ip public 

static. 
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9. Penggunaan Bandwidth kurang terkontrol. 

Penggunaan internet sudah di berikan kapasitas bandwidth untuk masing-masing 

LAB Komputer. Namun jumlah komputer serta pengguna yang cukup banyak 

dalam sekali waktu akses menyebabkan konsumsi bandwidth menjadi tidak 

merata yang mengakibatkan adanya beberapa pc client yang tidak 

mendapatkan bandwidth dan koneksi tidak berjalan dengan baik di dalam LAB 

Komputer tersebut. 

 

10. Koneksi Webserver hanya Single Domain. 

Koneksi pada webserver SMK Pelita Pesawaran berjalan di satu domain yang 

awalnya hanya di arahkan ke domain website utama 

www.smkpelitapesawaran.sch.id. Namun seiring perkembangannya dibangun 

Data Center Sekolah yang melayani akses website, elearning, cloud, 

perpustakaan online, web portal, serta website mikrotik academy dan perlu 

supaya seluruh website ini dapat di akses dengan domain tersendiri. 

 

11. Akses bandwidth antara koneksi internet dan koneksi jaringan lokal. 

Pembatasan akses bandwidth dilakukan pada masing-masing LAB Komputer 

melalui RouterBoard yang menangani masing-masing LAB terhubung dengan 

Router Pusat. Akan tetapi pembatasan ini juga mempengaruhi terhadap koneksi 

jaringan ke server lokal sehingga kecepatan koneksi komputer client ke jaringan 

internet maupun ke server lokal tetap sama dimana seharusnya kecepatan 

koneksi antara internet dan koneksi lokal dapat dibedakan. 

Topologi Jaringan SMK Pelita Pesawaran ditunjukkan pada Gambar 3.20.  

http://www.smkpelitapesawaran.sch.id/
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Gambar 3. 20 - Topologi Jaringan SMK Pelita Pesawaran 

 

12. Penggunaan Fasilitas Wifi terhadap siswa saat sedang ujian Semester. 

Saat kegiatan belajar mengajar dan di luar kelar, siswa-siswi tentu diizinkan 

untuk menggunakan fasilitas Wifi dengan perangkat yang dimiliki. Pada saat 

pelaksanaan ujian semester seharusnya siswa dapat mengerjakan soal dengan 

baik, namun banyak pula siswa yang memanfaatkan koneksi wifi untuk 

melakukan browsing mencari kunci jawaban di internet. Hal ini seharusnya 

tidak dibenarkan dan perlu penanganan terhadap kendala semacam ini dimana 

hanya siswa saja yang tidak dapat melakukan akses wifi selama jam ujian 

semester sementara guru dan karyawan tetap dapat melakukan akses wifi 

dengan normal.  
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3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

1. Pemasangan Jalur Internet secara merata 

Pemasangan jalur internet ke seluruh LAB secara merata di perlukan untuk 

meningkatkan sarana prasarana pendidikan serta kinerja karwayan di SMK 

Pelita Pesawaran. Dengan koneksi internet yang merata, siswa-siswi serta 

karyawan dapat menggunakan fasilitas internet dengan baik. Kegiatan belajar 

mengajar di LAB Komputer dapat lebih tercapai karna dengan internet siswa 

dapat melakukan pembelajaran serta mencari materi belajar melalui internet. 

Pemasangan jalur ini juga untuk memaksimalkan fasilitas internet yang ada. 

 

Berikut ini merupakan kegiatan pemasangan koneksi jaringan dan koneksi 

internet di LAB Komputer ditunjukkan pada Gambar 3.21. 

 

 

Gambar 3. 21 - Installasi Jaringan LAB Komputer 
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2. Perubahan koneksi secara terpusat. 

Untuk mengatasi kendala yang dialami, perlu dilakukan perubahan koneksi 

jaringan secara terpusat. Pemasangan perangkat router mikrotik untuk 

menangani koneksi masing-masing LAB dan di tempatkan ke dalam satu 

tempat di ruang server sehingga hanya jalur internet client yang menuju ke 

LAB Komputer. Dengan cara seperti ini konfigurasi jaringan akan tetap aman 

dan tidak ada lagi yang bisa mengubah konfigurasi jaringan di LAB Komputer 

untuk kepentingan sendiri. 

 

Berikut merupakan hasil konfigurasi perangkat jaringan secara terpusat 

ditunjukkan pada Gambar 3.22. 

 

 

Gambar 3. 22 - Jaringan Sentral SMK Pelita Pesawaran 
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3. Pemasangan Akses Point tambahan di beberapa titik. 

Salah satu penyebab sinyal Wifi adalah ketebalan tembok bangunan. SMK 

Pelita Pesawaran merupakan sekolah dengan bangunan yang cukup padat 

sehingga cukup sulit untuk akses point dengan posisi diatas menjangkau 

titik-titik tertentu. Solusi terhadap masalah seperti adalah dengan cara 

memasang akses point tambahan di beberapa titik buta sinyal wifi sehingga 

akses layanan wifi dapat lebih dimaksimalkan. 

Berikut merupakan hasil pemasangan akses point tambahan untuk memperluas 

koneksi sinyal wifi di SMK Pelita Pesawaran ditunjukkan pada Gambar 3.23. 

  

Gambar 3. 23 Perangkat Wifi SMK Pelita Pesawaran 
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4. Manajemen bandwidth dengan Hotspot menggunakan Mikrotik. 

Diperlukannya pemisahan koneksi wifi terhadap guru dan siswa bisa dengan 

membangun sistem authentikasi  pada Hotspot Mikrotik. Hotspot di mikrotik 

ini merupakan sistem untuk memberikan fitur autentifikasi untuk user yang 

akan menggunakan jaringan. Client perlu memasukkan  dan password pada 

halaman login yang disediakan (Mikrotik.ID, 2013a). akun user tersebut dibuat 

dan di lakukan pembagian bandwidth berdasarkan akun sesuai kebutuhan. 

 

Untuk membuat Hotspot login di Mikrotik perlu di lakukan konfigurasi 

Hotspot Server pada menu IP Hotspot ditunjukkan pada Gambar 3.24. 

 

Gambar 3. 24 - Konfigurasi Hotspot Server 

 

Untuk menentukan limitasi bandwidth untuk user yang berbeda perlu 

dilakukan konfigurasi Profile pada Hotspot ditunjukkan pada Gambar 3.25.  
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Gambar 3. 25 - Konfigurasi Profile Hotspot 

 

Pembuatan User untuk login autentifikasi hotspot mikrotik melalui menu Users 

ditunjukkan pada Gambar 3.26. 

 

Gambar 3. 26 - Konfigurasi Users Hotspot 
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5. Pemblokiran terhadap situs-situs terlarang. 

Perlunya pembatasan akses terhadap situs terlarang dapat dilakukan dengan 

memanfaatnya fitur Firewall Layer 7 Protocol dan Firewall Filter di Mikrotik. 

Layer 7 Protocol merupkan metode pencarian pola terhadap paket data yang 

melewati router dengan jalur ICMP,TPC, maupun UDP. 

 

Konfigurasi Layer 7 Protocol dengan memasukkan kata yang mewakili melalui 

script layer 7 di ragexp ditunjukkan pada Gambar 3.27. 

 

Gambar 3. 27 - Konfigurasi Layer 7 Protocol 

 

Konfigurasi pada Firewall Filter dengan action Drop untuk menjalankan script 

yang telah dibuat pada Layer 7 Protocol ditunjukkan pada Gambar 3.28. 
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Gambar 3. 28 - Konfigurasi Firewall Filter dengan L7 Protocol 

 

6. Pemblokiran untuk situs media sosial dengan sistem penjadwalan. 

Untuk membatasi akses kita perlu melakukan pemblokiran situs media sosial 

dan berlaku pada saat jam pelajaran sedang berlangsung. Yang perlu 

diperhatikan bahwa situs media sosial kebanyakan menggunakan protocol 

HTTPS, dimana kita dapat melakukan pemblokiran situs melalui Firewall 

Filter dengan matcher TLS-HOST. Parameter ini mulai ditambahkan pada 

menu IP Firewall mulai pada RouterOS versi 6.41. Penambahan parameter 

TLS-HOST didasarkan pada banyaknya website sekarang ini yang 

menggunakan protocol HTTPS untuk komunikasi datanya, sehingga dengan 

parameter ini kita bisa dengan mudah melakukan filtering trafik HTTPS 

(Mikrotik.ID, 2018a). Untuk melakukan pemblokiran berdasarkan waktu 

tertuntu dapat di setting melalui System scheduler.  
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Berikut merupakan proses konfigurasi Firewall filter untuk memblokir situs 

facebook dan youtube ditunjukkan pada Gambar 3.29. 

 

Gambar 3. 29 Setting Firewall Filter TLS-HOST 

 

Setting penjadwalan enable dan disable rule filter blokir media situs media sosial 

untuk pembelokiran secara otomatis berdasarkan waktu yang telah ditentukan 

ditunjukkan pada Gambar 3.30. 

 

Gambar 3. 30 - Scheduler untuk blokir medsos otomatis 
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7. Penanganan Terhadap Malware VPNFilter. 

Tidak adanya indikasi yang pasti ketika router terinfeksi malware ini bahkan 

mungkin tidak akan sadar saat router telah terinfeksi ketika si penyerang belum 

melakukan tindakan terhadap Router tersebut. Beberapa pengguna melaporkan 

keanehan yang terjadi pada Router yang digunakan diantaranya konfigurasi 

DNS yang berubah, konfigurasi Router yang berubah tanpa sepengatahuan 

admin (Mikrotik.ID, 2018b).  

Langkah penanggulangan untuk meminimalisir serangan VPNFilter seperti 

mengganti Username dan Password secara berkala akan mengurangi resiko 

pengambilan akses Router dan juga memblok request terhadap traffic DNS 

yang masuk melalui jalur internet ke Router. 

 

Dilakukan pengaturan Ip Service dengan mendisable port-port yang tidak 

terlalu penting untuk digunakan ditampilkan pada Gambar 3.31. 

 

Gambar 3. 31 - Pengaturan IP Service Mikrotik 
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8. Penggunaan IP Cloud Mikrotik. 

Pada RouterOS Mikrotik mulai versi 6.14 terdapat fitur baru yaitu IP Cloud. 

Fitur yang menyediakan layanan seperti service DDNS (Dynamic DNS), 

dengan fitur ini service router yang sebelumnya diakses dengan IP Public 

diganti dengan DNS yang disediakan oleh Mikrotik.com dimana ketika IP 

Public berubah, router akan melakukan update ke Mikrotik.com sehingga 

service router tetap bisa diakses dengan DNS yang telah diberikan sebelumnya 

dan format nama domain yang berikan berdasarkan serial number pada 

RouterBoard yang digunakan. (Mikrotik.ID, 2014b). 

 

Konfigurasi IP Cloud pada RouterBoard ditampilkan pada Gambar 3.32.

 

Gambar 3. 32 - Hasil Konfigurasi IP Cloud Mikrotik 
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9. Manajemen Bandwidth dengan PCQ. 

PCQ (Per Connection Queue) manajement bandwidth yang cukup mudah. 

PCQ bekerja dengan sebuah algoritma yang membagi bandwidth secara merata 

ke sejumlah client yang aktif dan dalam jumlah yang banyak. (Mikrotik.ID, 

2014a).  

Gambaran tentang cara kerja PCQ dengan parameter PCQ-Rate = 0 

ditunjukkan pada Gambar 3.33. 

 

Gambar 3. 33 -  Gambaran Parameter PCQ (mikrotik.co.id) 

 

Dengan cara ini tentunya client bisa mendapatkan bandwidth secara merata di 

sesuaikan dengan jumlah client yang aktif. Konfigurasi PCQ untuk koneksi 

upload dan download ditunjukkan pada Gambar 3.34. 
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Gambar 3. 34 - Konfigurasi Parameter PCQ 

 

10. Forwarding Multiple Webserver. 

Supaya server dapat diakses dari internet, kita perlu melakukan set forwarding 

dengan fitur firewall NAT yang bertujuan untuk membelokan traffic yang 

menuju ke IP public di router di arahkan ke IP Server lokal, namun dalam hal 

ini perlu memforward lebih dari satu doamin webserver lokal yang menuju ke 

satu IP Public pada Router. Mengacu pada artikel (Mikrotik.ID, 2017a) dan 

hasil percobaan sebelumnya,dilakukan konfigurasi forwarding untuk banyak 

domain webserver melalui Firewall NAT dan DNS Static pada Mikrotik yang 

kemudian dilakukan pointing ke servis Domain yang sudah disewa. 

 

Berikut merupakan konfigurasi port forwarding pada firewall NAT ke ip lokal 

webserver ditunjukkan pada Gambar 3.35. 
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Gambar 3. 35 - Forwarding Ip Server lokal 

 

Berikut merupakan hasil konfigurasi DNS Static dengan memasukkan semua 

domain website yang akan digunakan kemudian dipointing ke Domain di 

internet ditunjukkan pada Gambar 3.36. 

 

Gambar 3. 36 - Setting DNS Static Mikrotik 
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Setting DNS pada Domain internet yang disewa beserta Domain Forwarding 

nya ditunjukkan pada Gambar 3.37. 

 

Gambar 3. 37 - Setting DNS dan Domain Forwarding 

 

11. Firewall Mangle untuk menandai paket koneksi. 

Untuk melakukan pemisahan antara koneksi internet dan koneksi server lokal 

perlu dilakukan penandaan koneksi dan paket yang melewati router, masuk ke 

router maupun keluar dari router berdasarkan ip sumber dan tujuan yang 

dikombinasikan dengan Queue Tree untuk melakukan pemisahan bandwidth 

internet dan lokal (Mikrotik.ID, 2017b). 
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Berikut ini adalah konfigurasi firewall mangle untuk menandai paket koneksi 

ditunjukkan pada Gambar 3.38. 

 

Gambar 3. 38 - Konfigurasi Firewall Mangle 

 

Konfigurasi Queue Tree untuk memisahkan Bandwidth yang menuju ke 

internet dan server lokal berdasarkan paket mangle yang telah dibuat, 

ditunjukkan pada Gambar 3.39. 

 

Gambar 3. 39 - Konfigurasi Queue Tree 
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12. Scheduler penutupan akses Hotspot otomatis. 

Karna akses wifi di SMK Pelita Pesawaran menggunakan sistem autentifikasi 

login Hotspot Mikrotik, cara yang dapat kita lakukan supaya siswa tidak dapat 

menggunakan wifi adalah dengan mendisable akun siswa pada saat ujian. 

Namun hal ini tentu merepotkan jika dilakukan secara manual. Oleh karna itu 

untuk melakukan disable dan enable akun secara otomatis perlu dilakukan 

setting pada system scheduler dengan menambahkan script yang berisikan 

perintah cli untuk mematikan dan menghidupkan rule pada akun hotspot. 

 

Berikut ini merupakan konfigurasi system scheduler ditampilkan pada Gambar 

3.40. 

 

Gambar 3. 40 - Konfigurasi Scheduler 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan 

Adapun simpulan dari Praktik Kerja Lapangan sebagai berikut : 

1. Setelah melaksanakan PKL mahasiswa banyak mendapatkan pengetahuan 

serta wawasan tambahan terkait bidang administrasi server dan jaringan 

dengan banyaknya masalah dan pencarian solusi terhadap masalah tersebut. 

2. Dalam kegiatan PKL mahasiswa mampu untuk menerapkan ilmu yang 

didapatkan selama proses perkuliahan tentang sistem operasi Linux yang di 

implementasikan ke server SMK Pelita Pesawaran. 

3. Setelah melaksanakan PKL mahasiswa banyak mendapatkan pengalaman 

kerja di bidang jaringan dan juga server dengan menghadapi masalah yang 

terjadi di dunia kerja secara nyata juga mampu menbentuk mental bagi 

mahasiswa untuk pengalaman kerja setelah lulus nantinya. 

 

4.2 Saran 

Untuk SMK Pelita Pesawaran supaya bisa lebih meningkatkan kemampuan bagi 

SDM di bidang Jaringan dan Sistem Server guna mendapatkan kinerja serta 

layanan Sistem yang maksimal.   

Di harapkan kedepannya untuk Sistem Jaringan yang lebih terstruktur dan 

terorganisasi agar dapat di kembangkan ke sistem yang lebih baik, serta lebih 

mudah di dalam penanganan masalah dalam akses layanan internet dan server data 

center di SMK Pelita Pesawaran.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Ujian Semester Genap 2018 

 

Foto Keterangan : Suasana pelaksanaan Ujian semester Genap tahun 2018 kelas 

10 dan kelas 11 SMK Pelita Pesawaran. 

 

Lampiran 2 Ruang Kerja LAB SMK Pelita Pesawaran 

 

Foto Keterangan : Suana Ruang Kerja LAB Jaringan di SMK Pelita Pesawaran. 
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Lampiran 3 Daftar Hadir PKL 

 

Foto Keterangan : Daftar Hadir mahasiswa Praktek Kerja Lapangan lembar ke 1. 
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Foto Keterangan : Daftar Hadir mahasiswa Praktek Kerja Lapangan lembar ke 2. 
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Lampiran 4 Formulir Penilaian Mahasiswa PKL 

 

Foto Keterangan : Formulir Penilaian mahasiswa PKL lembar ke 1. 
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Foto Keterangan : Formulir Penilaian mahasiswa PKL lembar ke 2. 
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Foto Keterangan : Formulir Penilaian mahasiswa PKL lembar ke 3. 
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Foto Keterangan : Formulir Penilaian mahasiswa PKL lembar ke 4. 
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Lampiran 5 Catatan Harian PKL 

 

Foto Keterangan : Catatan Harian PKL lembar ke 1. 
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Foto Keterangan : Catatan Harian PKL lembar ke 2. 

 


