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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana bagi mahasiswa untuk
mengenal dunia kerjabeberapa keahlian atau ketrampilan baik softskill atau
hardskill yang sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu
perusahaan atau instansi selama beberapa bulan. Dan pada masa PKL merupakan
sarana dalam proses pembentukan kompetensi bagi mahasiswa sebagai tenaga
kerja professional nantinya. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan
pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap
kendala atau masalah yang dihadapi di perusahaan PT TELKOMSEL
Bandarlampung selama 2 bulan yaitu pada bulan julidan Agustus 2017.
Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa divisi dengan
bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada divisi Broadband Digital
Servis dan Corporate business solution yang dilakukan secara rutin. Pada divisi ini
memiliki satu tim dimana tim pada divisi ini bernama tim BDS yang mana setiap
kegiatan nya membuat sebuah aplikasi yang sudah ditentukan perusahaan.
Bilamana nanti nya akan digunakan untuk kepentingan perusahaan dalam bidang
Broadband Digital Servis. Pada divisi Corporate business solution, divisi ini
kegiatan umum nya adalah penginputan data serta membantu seluruh kegiatan
perusahaan.

Kata Kuci : PKL, PT Telkomsel.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) adalah institusi pendidikan yang
mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja,
menilai bahwa perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL).Hal ini
merupakan realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma
Perguruan Tinggi. Objek kajian program Praktik Kerja Lapangan (PKL)
adalah penerapan ilmu pengetahuan di instansi maupun perkerjaan yang
menjadi mitra program Praktik Kerja Lapangan (PKL).Praktik Kerja
Lapangan (PKL) merupakan bentuk implementasi secara sistematis dan
sinkron antara program pendidikan dengan program penguasaan keahlian yang
diperoleh

melalui

kegiatan

kerja secara

langsung

didunia kerja untuk

mencapai tingkat keahlian tertentu.
PT Telkomsel adalah suatu perusahaan operatortelekomunikasi seluler di
Indonesiapada tahun 1993 PT Telkom mulai merambah teknologi nirkabel
GSM, di tahun selanjutnya, pada 1994 PT Satelit Palapa Indonesia operator
jaringan GSM pertama di Indonesia yang mengeluarkan kartu SIM muncul.
Beberapa alasan penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT
Telkomsel adalah :
1. Penulis tertarik terhadap PT Telkomsel. Dengan mengetahui bahwa
perusahaan tersebut bergerak dibidang Telekomunikasi dan memiliki
beberapa cabang yang mengatas namakan Grapari Telkomsel dan TSO
(Telkomsel Smart Office)
2. Penulis memilih melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT
Telkomsel karena penulis di berikan sebuah permintaan untuk membuat
program yang dapat membantu pelaksanaan kerja. Permintaan tersebut
diberikan saat penulis menemui pihak perusahaan dalam negosiasi Praktik
Kerja Lapangan (PKL). Pertemuan tersebut dilakukan oleh penulis
sebelum membuat surat pengantar Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal itu
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sangat berkaitan dengan bekal yang dimiliki penulis untuk melakukan
Praktik Kerja Lapangan (PKL).

1.1 Maksud dan Tujuan PKL
Adapun maksud dan tujuan PKL adalah :
a. Maksud

pelaksanaan

Praktik

Kerja

Lapangan

(PKL)di

PT

Telkomselantara lain:
1. Mempelajari bidang pekerjaan yang didapatkan dalam PT Telkomsel.
2. Memanfaatkan materi yang didapat dari perkuliahan untuk modal dalam
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Telkomsel.
b. Tujuan pelaksanaan PKL adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana proses distribusi berlangsug di PT
Telkomsel.
2. Untuk meberikan konstribusi terhadap PT telkomsel sebagai tanda
terimakasi dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL).
3. Untuk menciptakan hubungan yang baik terhadap karyawan PT
Telkomsel dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

1.2 Kegunaan PKL
Kegunaan selama melakukan pelaksanaan PKL adalah :
1.2.1 Bagi Penulis
1.

melatih disiplin, bertanggung jawab, kreatif, inisiatif, etika, dan
kerjasama.

2.

Mendapatkan pengalaman bagaimana berkerja sebagai seorang
karyawan di perusahaan, serta berkerjasam sama dalam tim dalam
meyelesaikan masalah dalam setiap pekerjaan.

1.2.2 Bagi Universitas
1.

Universitas dapat meningkatkan kualitas lulusan nya melalui praktik
kerja lapangan (PKL).

2.

Menjalin kerjasama antara Universitas dan PT Telkomsel.
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3.

Universitas akan lebih dikenal di Lampung.

1.2.3 Bagi Perusahaan
1. Membantu perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan yang
dialami.
2. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan di perusahaan dalam
memberikan bimbingan dan teladan bagi mahasiswa yang melakukan
praktik kerja lapangan (PKL).

1.3 Tempat PKL
Penulis

melaksanakan

Praktik

Kerja

Lapangan

(PKL)

di

PT

TELKOMSEL Kota Bandarlampung yang beralamatkan di Jalan Cut Nyak
Dien No.78 Palapa Tanjung Karang Pusat Bandar lampung.

Gambar 1.1Lokasi PT Telkomsel
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1.4 Jadwal Waktu PKL
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada Semester
pendek selama 2 bulan yaitu dimulai pada tanggal 10 Juli 2017 s.d
2September 2017.Pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
selama 2 bulan, penulis melakukan serangkain kegiatan maupun sesuai
dengan bagian masing-masing yang sudah ditetapkan pada saat awal
dilaksanakannya praktik kerja lapangan (PKL). Adapun waktu kerja pada PT
Telkomsel kota Bandar Lampung yaitu pada hari senin sampai dengan sabtu,
jam kerja dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB,
sedangkan pada hari sabtu jam kerja dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai
dengan pukul 13.00 WIB.
Dan waktu penyusunan laporan praktik kerja lapangan (PKL) adalah 2
bulan terhitung dari awal melaksanakan PKL.

Tabel 1.1 Penjadwalan Pelaksanaan PKL
Jadwal PKL
Hari

Pukul

Senin

08.00 s/d 17.00

Selasa

08.00 s/d 17.00

Rabu

08.00 s/d 17.00

Kamis

08.00 s/d 17.00

Jum’at

08.00 s/d 17.00

Sabtu

09.00 s/d 13.00

5

BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1

Sejarah Perusahaan
PT

Telkomsel

Communication

merupakan

perusahaan

yang

bergerakdibidang marketing produk telekomunikasi sejak tahun 2002.
Sejakdidirikan pada tahun 2002, PT Telkomsel hanya berkomitmen
mengembangkan bisnis komunikasi dengan

PTTelekomunikasi Seluler

(Telkomsel). PTTelkomsel memiliki kantor pusat yang berkedudukan di
Batam dan memiliki beberapa Cluster di Area Sumatera, meliputi Cluster
Batam 1, Cluster Tanjung Balai Karimun, Cluster Bireun dan Cluster
Lampung 1.
Untuk

menjamin

kelancaran

dalam

mendistribusikan

produk

Telkomsel, PT Telkomsel memiliki Point of Distribution (PoD) sebanyak
12 titik yang terdiri dari Head Office (HO), Branch Office (BO) dan Sub
Branch Office (Sub BO). PT Telkomsel mendistribusikan produk Telkomsel
berupa kartu Perdana, Mkios dan Voucher. Untuk menunjang After Sales
Service yang baik kepada pelanggan, PT Telkomsel memiliki GraPARI
Kios yang tersebar di masing-masing Cluster yang dikelola oleh PT
Telkomsel
PT Telkomsel berkomitmen untuk memenuhi tujuan dan tantangan
bisnis ini.Telkomsel bertujuan untuk memimpin pasar dalam layanan
digital, dengan memberikan solusi yang melebihi harapan pelanggan,
menciptakan nilai bagi seluruh stakeholder dan memberdayakan bangsa.
Kami optimis akan menjadi yang terbaik untukmenunjukkan kontinuitas
kinerja terbaik dalam bermitra dengan Telkomsel untuk kedepannya.
PTTelkomsel juga selalu menunjukan kinerja dan performansi terbaik dalam
mengelola GraPARIKios.
Atas berbagai pertimbangan diatas dan dilandasi dengan kemampuan
Financial, SDM, Team Work dan Management serta Infrastruktur yang
dimiliki oleh PT Telkomsel baik berdasarkan kriteria-kriteria tertentu
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maupun prestasi kinerja selama bekerjasama dengan Telkomsel dan telah
berhasil menunjukan kinerja dan KPI yang baik, maka muncul keyakinan
dan optimistis akan kemampuan untuk ekspansi dalam hal penambahan
cluster di Area Sumatera maupun Nasional.

Gambar 2.1 PT Telkomsel
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Visi dan Misi Perusahaan
a. Visi:
Menjadikan PT Telkomsel sebagai Mitra Authorized Distributor
yang mampu menjalankan pertumbuhan dan persaingan market produkproduk Telkomsel disetiap wilayah cluster usahanya serta ikut berperan
sebagai pelaku usaha dan bukan hanya sebagai pedagang
b.

Misi:
Misi Perusahaan PT Telkomsel pada dasarnya disusun dengan
memperhatikan sinergi antara misi dagang dan misi usaha antara lain :
a. Menyediakan dan menjual seluruh produk-produk Telkomsel yang
bermutu tinggi bagi kepentingan konsumen/masyarakat pengguna
jasa layanan serta memupuk keuntungan melalui pengelolaan
perusahaan secara profesinal.
b. Memberikan

sumbangan

bagi

penerimaan

negara

dengan

menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.
c. Turut serta melaksanakan atau menunjang kebijaksanaan program
pemerintah dibidang jasa layanan telekomunikasi nirkabel serta
perkembangan

dunia

usaha

guna

mendorong

atau

menumbuhkembangkanperekonomian wilayah.
d. Menciptakan nilai tambah komunikasi yang ekonomis, cepat dan
terjangkau terutama bagi para stakeholder melalui outlet branding
image, jasa layanan GraPARI Kios dan ketersediaan produk produk
Telkomsel serta jasa-jasa lainnya dengan mempertimbangkan etika
usaha yang sehat.
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2.2

Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan suatu hal yang penting bagi suatu organisasi
sebab dengan adanya struktur organisasi akan memungkinkan tujuan akan
mudah dicapai.Disamping itu dengan adanya struktur organisasi

akan

diperoleh penentuan yang jelas mengenai pembagian tugas dan tanggung
jawab dari masing-masing hubungan kerja yang resmi, guna tercapai hasil
yang baik dan efektif.Strukur organisasi pada PT Telkomsel kota Bandar
Lampung dapat pada gambar 2.1.

Gambar 2.2 Struktur organisasi PT Telkomsel
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Tabel 2.3 Jumlah SDM dan Fungsi Kerja

Jumlah
Nama Infrastruktur

Keterangan fungsi
Existing Future
Membuat keputusan strategi dan

Manager

0

1

bertanggung jawab terhadap VP,
Direktur.
Membuat keputusan strategi dan

General Manager

1

1

bertanggung jawab terhadap VP,
Direktur.

Spv Finance

0

1

Spv Soo

4

4

Bertangung Jawab atas tingkat kerja
pegawai
Bertanggung jawab dalam
penaerimaan pegawai baru.
Bertanggung jawab atas kerja sama

Spv Ram

0

1

perusahaan PT telkomsel dengan
perusahaan lain
Bertanggung jawab untuk pelayanan

Spv HVC

1

1

pelanggan dalam penukaran Point
Telkomsel
Bertanggung jawab atas

Spv BDS

1

1

perkembangan sistem digital dan
penjualan paket data .
Mengembangkan pemanasaran

SPV YNC

3

4

produk telkomsel kepada
masyarakat
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Membantu untuk melakukan
STAFF FINANCE

2

2

penilaian terhadap pekerjaan
karyawan.

STAFF SOO

4

4

Membantu proses penerimaan
karyawan baru
Membantu Spv RAM dalam

STAFF RAM

1

1

memberikan informasi telkomsel
kepada perusahaan yang terjalin
kerja sama
Melakukan PJP yang ditetapkan Spv

STAFF HVC

1

1

HVC, mendata dan mengakuisisi
layanan hadiah point yang di
berikan kepada pelanggan
Mempromosikan pengembangan

STAFF BDS

1

1

media digital Telkomsel kepada
pelanggan yang baru membeli
produk telkomsel.
Melakukan pemasaran produk
telkomsel kepada kominatas ,

STAFF YNC

2

2

mahasiswa , siswa dengan cara
melakukan event-event di kampus ,
dan sekolahan
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2.3

Kegiatan Umum Perusahaan

Mendistribusikan dan bertugas sebagai penditribusi berbagai produk
telkomsel dimana yang menjadi kegiatan sehari-hari yaitu menjual semua
kartu perdana kuota telkosel ke outlate-outlate atau konter sebelum
mendistribusikan. Ada beberapa prosedur yang harus dilakuan:
1.

Pertama PT Telkomsel akan menerima barang dari telkomsel dengan
jumlah yang sudah di tentukan oleh telkomsel

di setiap cabang di

Bandarlampung untuk di eksekusi menjadi perdana kuota.
2.

Kemudian mengambil barang dari pos Indonesia yang kemudian akan
disimpan digudang sebelum di eksekuusi.

3.

Setelah barang siap digudang tinggal menunggu perintah dari manajer
perusahan untuk melakukan eksekusi perdana sesuai target bulanan yang
sudah ditentukan oleh perusahaan.

4.

Pada proses selanjutnya TIM aktivasi atau ARP siap untuk eksekusi kartu
perdana menjadi perdana kuota, pada proses ini ada beberapa
tahapanyang harus dilakukan diantara nya sebagai berikut:
a. Barang yang sudah dinaikan dari gudang kemudian di cek apakah
jumlah sudah sesuai dengan target bulanan untuk dieksekusi.
b. Kemudian kartu perdana yang masih disegel dikeluarkan dari kotak
dan cangkang nya untuk kemudian di lakukan proses pertama yaitu
registrasi atau aktivasi kartu menggunakan mesin dan program yang
sudah ada.
c. Setelah semua kartu selesai di regirtrasi langkah selanjutnya TL tim
aktivasi memerintahkan untuk meweklist nomor atau scan barcode
setiap nomor kartu perdana dimana fungsi dari scan barcode nomor
ini berfungsi untuk mencatan nomor kartu perdana yang nanti nya
akan di isi pulsa atau ditembak pulsa.
d. Langkah selanjut nya semua kartu perdana yang sudah discan akan
ditembak pulsa menggunakan satu buah kartu MKIOS yang sudah
berisi pulsa.
e. Setelah proses pengisian pulsa selesai langkah selanjutnya adalah
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pemaketan kuota sesuai dengan pulsa yang sudah diisi.
f. Dan yang terakhir setelah semua proses pemaketan selesai kartu
perdana yang tadi nya dikeluarkan dari cangkang dimassukan
kembali sesuai dengan nomor nya masing-masing dan dihitung
kembali apakah jumlah nya sudah sesuai dengan jumlah barang saat
awal dinaikan dan kemudian barang diturunkan lagi kegudang yang
nanti nya siap untuk dijual.
2.4

Konsep Struktur dan Model Distribusi
a. Direct Channel
Untuk

mempermudah

kepadapelanggan,PT

dalam

Telkomsel

meningkatkan
akan

membangun

pelayanan
sistem

yangmemungkinkan pelanggan dapat memesan langsung dalam
memenuhikebutuhanproduk Telkomsel.


Flow distribusi barang secarang langsung adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.4 Konsep Struktur dan Model DistribusiIndirect Channel
Wilayah cluster yang relative jauh dari kantor branch akan
diakomodir dengan pembukaan kantor pelayanan Sub BO; Sub Natar,
Sub Bo Kalianda, Sub Bo Sukarame, Sub Bo Tanjung Bintang serta
dibantu titik POD lain seperti youth station, broadband corner dan
mobile event TDC.


Flow distribusi barang secarang langsung adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3 Flow Distribusi
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIKKERJA LAPANGAN

3.1 Pelaksanaan PKL :
MUHAMMAD ALI SETIAWAN, NPM 14312230
3.1.1

Bidang Kerja
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT
Telkomsel lampung, penulis ditempatkan dibagian tim broadband
and Digital Service (BDS) di bawah bimbingan Bapak Abdul Aziz
dimana di bagian aktivasi ini penulis tugas antara lain :
1. Membantu pengisian T-cash
2. Mengunpacking kartu T-cash
3. Mengikuti setiap event yang diadakan
4. Merancang aplikasi live streaming untuk PT Telkomsel

3.1.2

Pelaksanaan Kerja
Beberapa kegiatan yang dilakukan penulis saat Praktik Kerja
Lapangan di PT Telkomsel cluster lampung dalam garis besar
adalah:

Tabel 3.1 Kegiatan Muhammad Ali Setiawan
No

Kegiatan

Tanggal Pelaksanaan
12 Juli 2017
13 Juli 2017
14 Juli 2017

1

Proses Pembuatan Aplikasi web
Streaming

17 Juli 2017
18 Juli 2017
19 Juli 2017
20 Juli 2017
21 Juli 2017

15

24 Juli 2017
26 Juli 2017
28 Juli 2017
31 Juli 2017
3 Agustus 2017
4 Agustus 2017
7 Agustus 2017
8Agustus 2017
10Agustus 2017
14 Agustus 2017
15 Agustus 2017
16 Agustus 2017
17 Agustus 2017
18 Agustus 2017
2

Membantu kegiatan Acara Telkomsel di
gedung TSO

21 Agustus 2017
22 Agustus 2017
23 Agustus 2017
24 Agustus 2017

3

Membandingkan Provider

29 Agustus 2017

4

Even LOOP KEPO

30 Agustus 2017
31 Agustus 2017

Berikut adalah penjelasan kegiatan yang di lakukan penulis:
1. Proses pembuatan Aplikasi Web Sreaming
Pembuatan aplikasi Web Streaming yang dilakukan oleh penulis adalah
sebuah aplikasi untuk Live streaming berbasis (WEB), menggunakan
WORDPRESS.
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Gambar 3.1.1 contoh Web Streaming

2. Acara Telkomsel
Kegiatan yang sering di lakukan selama PKL penulis diminta untuk ikut
andil dalam acara yang di adakan oleh perusahaan untuk membantu hal
apapun yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.

3. Membandingkan Provider
Membandingkan Provider Telkomsel dengan Provider lain dengan cara
bakup data tentang biaya pembayaran sms maupun kuota, contohnya m3, 3,
dan xl.
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Gambar 3.1.2 Backup data Provider

4. Event LOOP KEPO
Event LOOP KEPO adalah sebuah event yang di adakan oleh perusahaan
untuk melakukan promosi produk kepada (target) mahasiswa , siswa
sekolah dengan cara mengadakan sebuah event di kampus atau sekolah ,
penulis ikut serta untuk melakukan dokumentasi dan pembagian brosur
telkomsel.

3.1.3

Kendala Yang Dihadapi
Selama penulis melakukan praktik kerja lapangan di
perusahaan penulis menemukan kendala:
1. Di bagian Broadband and Digital Service (BDS) belum
terdapatnya sebuah Aplikasi digital yang dapat membantu
proses promosi tentang acara yang di adakan oleh
perusahaan, dan masih menggunakan cara manual yaitu
melalui media social seperti facebook dan istagram.
2. Bagi penulis, belum tersedianya fasilitas hardware atau
komputer yang mumpuni untuk membuat atau merancang
sebuah aplikasi berbasis web dan android yang berat,
contohnya pada aplikasi Android Studio yang digunakan
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untuk membuat aplikasi khusus Android yang membutuhkan
RAM minimal sebesar 4 Giga Byte(GB) dan VGA yang
cukup tinggi.

3.1.4

Cara Mengatasi Kendala
Dari kendala yang dihadapi saat melaksankan praktik kerja
lapangan (PKL) solusi yang bisa penulis berikan:
1. Untuk membantu kegiatan di bidang promosi penulis
membantu menciptakan sebuah aplikasi streaming yang
dapat memperlihatkan aktifitas PT Telkomsel dalam
kegiatan event atau promosi tertentu.
Pengertian Promosi menurut Boyd (2000: 65)
promosi diartikan sebagai upaya membujuk orang untuk
menerima produk,

konsep dan gagasan,

sedangkan

pengertian aplikasi menurut Hendrayudi Aplikasi adalah
kumpulan perintah program yang dibuat untuk melakukan
pekerjaan-pekerjaan tertentu.

2. Untuk intensif waktu yang cukup lama sebaiknya perusahaan
memberikan fasilitas yang cukup untuk membuat sebuah
aplikasi seperti computer atau leptop, saat ini penulis
menggunakan ToolsEclipse karna menurut penulis, Tools ini
mampu dijalankan menggunakan leptop RAM minimal
sebesar 2 Giga Byte(GB).
Pengertian Android menurut Teguh Arifianto (2011
: 1), android merupakan perangkat bergerak pada sistem
operasi untuk telepon seluler yang berbasis linux,
sedangkan menurut Hermawan (2011 : 1), Android
merupakan OS (Operating System) Mobile yang tumbuh
ditengah OS lainnya yang berkembang dewasa ini.
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Definisi hardware menurut R. Wilman dan Riyan
(2005),

adalah serangkaian peranti elektronik

yang

tercompact pada ponsel yang berfungsi terkait pirantipiranti menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan,
sedangkan Menurut Rainer (2002), hardware adalah
perangkat dalam komputer yang berbentuk fisik seperti
processor, monitor, keyboard, dan printer. Hardware
berfungsi untuk menerima data/ informasi, memproses dan
menampilkan informasi mentah menjadi informasi baru
yang berguna.
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3.2 Pelaksanaan PKL :
IVAN YUNIOR PRATAMA, NPM 14312233
3.2.1

Bidang Kerja
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT

Telkomsel cluster lampung, penulis ditempatkan dibagian tim broadband
and Digital Service (BDS) di bawah bimbingan Bapak Abdul Aziz
dimana di bagian aktivasi ini penulis tugas antara lain :
1. Membantu pengisian T-cash
2. Mengunpacking kartu T-cash
3. Menscan barcode setiap nomor T-cash Yang akan d aktifkan
4. Merancang aplikasi live streaming untuk PT Telkomsel
5. Menghitung kembali semua kartu perdana yang sudah selesai di
aktivasi dan paket sebelum diturunkan kembali kegudang.

3.2.2

Pelaksanaan Kerja
Dibagian aktivasi mempunyai tugas untuk melakukan aktivasi dan

registrasi kartu, mericas kartu, mencatat nomor (weklist), memaket
kuota, dan retur. Pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan
(PKL), pekerjaan rutin yang dilakukan setiap hari nya antara lain:

Tabel 3.1 Kegiatan Ivan Yunior Pratama
No

Kegiatan

Tanggal Pelaksanaan
12 Juli 2017
13 Juli 2017
14 Juli 2017

1

Proses Pembuatan Aplikasi web
Streaming

17 Juli 2017
18 Juli 2017
19 Juli 2017
20 Juli 2017

21

21 Juli 2017
24 Juli 2017
26 Juli 2017
28 Juli 2017
31 Juli 2017
3 Agustus 2017
4 Agustus 2017
7 Agustus 2017
8Agustus 2017
10Agustus 2017
14 Agustus 2017
15 Agustus 2017
16 Agustus 2017
17 Agustus 2017
18 Agustus 2017
2

membantu kegiatan Acara Telkomsel di
gedung TSO

21 Agustus 2017
22 Agustus 2017
23 Agustus 2017
24 Agustus 2017
25 Agustus 2017
26 Agustus 2017

3

Editing Vidio
27 Agustus 2017
28 Agustus 2017
30 Agustus 2017

4

Even LOOP KEPO

31 Agustus 2017
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Berikut adalah penjelasan kegiatan yang di lakukan penulis:
1. Pembuatan Aplikasi
Pembuatan aplikasi yang dilakukan oleh penulis adalah sebuah aplikasi
untuk Live streaming berbasis (WEB), menggunakan WORDPRESS.

Gambar 3.2.1 Tampilan home aplikasi Live streaming

2. Acara Telkomsel
Kegiatan yang sering penulis lakukan selama PKL penulis diminta untuk
ikut andil dalam acara yang di adakan oleh perusahaan untuk membantu
mendokumentasi kegiatan dengan cara membuat rekaman kegiatan.
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Gambar 3.2.2 Kegiatan PT Telkomsel di SMA AL-AZHAR 3

3. Editing Video
Dalam tahap proses ini video yang di Edit adalah video tentang kegiatan
dari acara Telkomsel yang pernah penulis ikuti dan penulis melakukan
editing video tersebut dengan tim yang ada dalam perusahaan.

4. Event LOOP KEPO
Event LOOP KEPO adalah sebuah event yang di adakan oleh perusahaan
untuk melakukan promosi produk kepada (target) mahasiswa, pada acara
ini telkomsel mengenalkan dan membantu siswa untuk belajar tentang
pengeditan video, dalam event ini penulis ikut serta untuk melakukan
dokumentasi dan pembagian brosur telkomsel.
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Gambar 3.2.3 pembagian hadiah Event Loop Kepo

5. Mengitung kembali semua kartu perdana
Setelah semua kartu perdana selesai dipacking sesuai bungkus dan
nomor masing-massing, penulis juga diminta untuk menghitung kembali
setiap kotak untuk memastikan bahwa semua sudah 100 pcs setiap kotak
nya dan mengecek apakah ada kartu perdana yang hilang atau terselip, jika
sudah melakukan penghitungan maka semua kotak akan dimasukan
kembali kedalam kardus untuk selanjutnya diturunkan kembali kegudang
untuk nanti nya didistribusikan ke outlet-outlet yang ada di sekitar
Bandarlampung.

3.2.3

Kendala yang dihadapi

Selama penulis melakukan praktik kerja lapangan di PT Telkomsel
penulis menemukan kendala:
1. Di bagian Broadband and Digital Service (BDS) belum terdapat
sebuah Aplikasi digital yang dapat mempromosikan produk dan
mempublikasikan kegiatan yang di lakukan oleh perusahaan
kepada pelanggan, dimana untuk proses promosi produk dan
tentang acara yang di adakan oleh perusahaan masih
menggunakan media social seperti facebook dan istagram ,
dimana untuk media tersebut tidak semua

pengguna
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menggunakan dan dari tingkat promosi masih kurang untuk
bersaing dengan para mitra-mitra yang lain nya.
2. Di bagian aktivasi juga dalam penyimpanan berkas atau
pengarsipan belum menggunkan sistem terkomputerisasi dimana
setiap mendapat perintah untuk mengeksekusi kartu perdana
ketika mengambil stok kartu perdana di gudang masih
menggunakan berkas BA (berita acara) dan juga ketika menurun
kan barang kembali kegudang terkadang untuk mencatat jumlah
barang yang diturunkan pun hanya menggunakan catatan kertas
biasa yang terkadang penyimpanan nya tidak ditempatkan
dimana semestinya dan terkadang catatan menjadi hilang, karna
terkadang barang yang diturunkan bertahap jumlah nya jarang
dicatat tannggal masuk ke gudang kembali sehingga ketika
ditanya oleh manajer sering lupa berapa jumlah dan tanggal
barang masuk kegudang lagi. menurut penulis ini menjadi satu
kendala tersendiri yang penulis temukan dalam perusahaan.
Penyimpanan berkas atau pengarsipan seperti ini masih rentan
akan rusak nya data yang sudah dicatat dan juga rentan akan
kerusakan dan hilang nya catatan yang sudah di arsip.

3.2.4

Cara Mengatasi Kendala

Dari kendala yang dihadapi saat melaksankan praktik kerja lapangan (PKL)
solusi yang bisa penulis berikan:
Untuk Masalah promosi produk yang masih menggunakan media
social seperti instagram dan facebook penulis mencoba mencari tau tentang
cara yang lebih efektif dalam melakukan promosi. Sehingga promosi yang
di lakukan dapat di dapat dengan mudah oleh pelanggan . Disini
pembimbing penulis memberikan sebuah ide untuk melakukan promosi
dengan cara membangun sebuah aplikasi yang dapat menyiarkan langsung
acara dan produk produk terbaru , dan disini penulis menawarkan untuk
membuat

sebuah

aplikasi

informasi

dan

live

streaming

untuk

mempromosikan produk dan kegiatan acara PT Telkomsel dengan secara
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langsung kepada pelanggan yang berada di Lampung Dan di Luar Lampung
secara langsung .
Pengertian Live Streaming Menurut Jogiyanto (2009) aplikasi
merupakan penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (instruction) atau
pernyataan (statement) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer
dapat memproses input menjadi output. Sedangkan Pengertian website
menurut Gregorius (2009) adalah kumpulan halaman web yang saling
terhubung dan file-filenya saling terkait.Web terdiri dari page atau
halaman, dan kumpulan halaman dinamakan homepage.
Pada program aplikasi live streaming (berbasis web) di perlukan
nya sebuah media untuk penyalur video yang kita akan publikasikan ke
aplikasi dengan memanfaatkan youtube , tujuan menggunakan youtube
untuk menyimpan dan mempublikasikan video pada aplikasi.

Menurut

Wikipedia “YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat
oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari 2005.Situs ini
memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video”.
Untuk itu penulis akan mengusulkan sebuah program aplikasi Live
streaming berbasis web. Program ini nanti nya kan digunakan untuk
melakukan promosi dan menyiarkan segala kegiatan acara PT Telkomsel
secara langsung. Dalam aplikasi Live streaming dapat memberikan
informasi berita. Diharapkan program ini dapat membantu promosi
produk-produk dari PT telkomsel.
Untuk masalah penyimpanan berkas yang pencatatan nya masih
secara manual dan belum terkomputerisasi penulis mencoba mencari tau
tentang cara untuk mencatat data atau pengarsipan yang baik dan benar serta
mencoba untuk menyarankan agar dalam pencatatan data bisa dilakukan
dengan cara komputerisasi ( Microsoft excel) agar data yang dibuat bisa
tersimpan dengan baik dan tidak mudah hilang atau rusak.
sehingga data yang disimpan tidak hanya bersifat hardcopy namun
juga softcopy yang nanti nya akan memudahkan dalam mencari data yang
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sudah tersimpan sehingga bisa meminimalisir kerusakan data atau hilang
nya data .Sedarmayanti (2001), menyatakan bahwa “Warkat atau arsip
adalah setiap catatan tertulis atau bergambar yang memuat keterangan
mengenai sesuatu hal atau peristiwa yang dibuat untuk sesuatu hal atau
peristiwa yang dibuat untuk suatu keperluan.

”Arsip merupakan

dokumen-dokumen yang sangat penting. Pengarsipan yang saat ini
digunakan masih dilakukan dengan menyimpan bentuk fisik kedalam buku
yang rentan dengan kehilangan, kerusakan dan terselipnya buku tersebut.
Dari permasalahan diatas, jika adanya sistem pengarsipan
elektronik atau komputerisasi dalam Microsoft excel akan lebih mudah
dalam penyimpanan, pencarian dan tidak rentan terhadap kerusakan
maupun rumitnya dalam pencarian.
Sukoco (2007: 83) Kearsipan adalah “Manajemen arsip sebagai proses
pengawasan, penyimpanan, dan pengamanan dokumen serta arsip baik
dalam bentuk kertas maupun media elektronik”.
Sistem komputerisasi adalah penggunaan Komputer sebagai alat bantu
dalam kegiatan pengolahan data yang dilakukan secara manual. Data
diolah dengan menggunakan komputer dalam penyimpanan Microsoft
excel, Pengolahan data secara komputerisasi lebih menguntungkan
dibanding dengan pengolahan data secara manual. Keuntungan tersebut
dapat ditinjau dari beberapa segi.Salah satunya dalam hal penyajian
laporan yang lebih cepat dan efisien dan akurat.Faktor keuntungan inilah
yang menjadi alasan mengapa pengolahan data dilakukan secara
komputerisasi untuk menggantikan sistem manual (Hartono, 1999).
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3.3 Pelaksanaan PKL :
PRASTYA LITHO KARANG RAMADHAN, NPM 14312431
3.3.1

Bidang Kerja
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT

Telkomsel

Lampung, penulis ditempatkan dibagian tim Corporate

business solution di bawah bimbingan Bapak Hifdzuddin Aziz Dalam
bidang ini penulis ditugaskan untuk mengatasi pengaktifan kartu hallo.
Beberapa pekerjaan pokok yang harus penulis lakukan adalah :
1. Membantu pengaktifan kartu hallo
2. Mempacking kartu hallo,simpati, dan as
3. Menempelkan nomor yang sudah terdaftar pada Kartu perdana.
4. Mengikuti kegiatan setiap ada event loop kepo di Bandar
lampung.
5. Membantu mengedit video dengan movie maker.
6. Mengedit data long-late

3.3.2

Pelaksanaan Kerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan penulis saat Praktik Kerja Lapangan
di PT Telkomsel lampung dalam garis besar adalah:

Tabel 3.2 Kegiatan Prastya Litho Karang R
No
1

Kegiatan

Tanggal Pelaksanaan

Menginputkan kartu telkomsel kedalam Ms.
Excel

12 Juli 2017
13 Juli 2017
14 Juli 2017
17 Juli 2017
18 Juli 2017

2

Penempelan kartu perdana telkomsel

19 Juli 2017
20 Juli 2017
21 Juli 2017
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3

Packing kartu perdana telkomsel

25 Juli 2017
28 Juli 2017
1 Agustus 2017

4

Even Kartu Loop Kepo
5 Agustus 2017
11 Agustus 2017
14 Agustus 2017
15 Agustus 2017

5

Merekup data nomor telkomsel

16 Agustus 2017
17 Agustus 2017
22 Agustus 2017
23 Agustus 2017
24 Agustus 2017

6

Membantu mengedit Vidio dengan Movie
Makker

25 Agustus 2017
28 Agustus 2017
29 Agustus 2017

7

Mengedit data long-late

30 Agustus 2017
31 Agustus 2017

Berikut adalah penjelasan kegiatan yang di lakukan penulis:
1. Menginputkan kartu telkomsel kedalam Ms. Excel
Dalam hal ini penulis melakukan penginputan data nomor nomor telkomsel
yang sudah terdaftar ke dalam Microsoft Excel agar data yang ada
tersusun dengan rapi dan ketika data di perlukan data tidak susah di dapat,
dalam hal ini
2. Penempelan Nomor kartu perdana telkomsel
Proses penempelan nomor kartu yang sudah terdata dalam file, akan
ditempelkan kembali pada setiap kartu perdana yang akan siap di kirim,
agar kartu tersusun dan terurut sesuai nomor yang dipesan oleh Customer.
3. Packing kartu perdana telkomsel
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Setelah dilakukan aktivasi dan pendaftaran paket internet, penulis di
tugaskan untuk memasukkan kartu perdana Telkomsel yang telah di
aktivasi tersebut ke dalam wadahnya yaitu dengan cara melihat nomor
yang tertera di SIM card dan menyesuaikannya pada wadah kartu
perdana.
4. Event Kartu Loop Kepo
Kegiatan yang sering di lakukan oleh pihak telkomsel dalam meramaikan
setiap acara-acara serta memasarkan kartu perdana telkomsel kepada
masyarakat dalam bentuk event atau acara yang diselengarakan di tempattempat tertentu.

Gambar 3.3.1 Contoh Event LOOP KEPO

5. Merekup data nomor telkomsel
Dalam hal ini, nomor nomor kartu pedana Simpati, As, dan kartu Hallo yang
sudah di daftarkan ke pusat, maka nomor- nomor tersebut di rekup
kembali untuk laporan data harian.
6. Membantu mengedit Vidio dengan Movie Maker
Kali ini penulis mendapatkan tugas dari pendamping yaitu kak yani dalam
pengeditan video menggunakan movie maker.karena movie maker adalah
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software yang mudah di gunakan dalam mengedit video dengan
sederhana.
7. Mengedit data long-late
Data yang penulis kerjakan adalah berupa laporan data merchant lampung
yang berisikan tentang koordinat wilayah yang ada di lampung sebagai
pembeda garis lintang dan garis bujur suatu wilayah.
Longitude atau garis bujur adalah garis maya yang ditarik dari kutub utara
hingga ke kutub selatan atau sebaliknya.Dengan pengetahuan seperti itu
berarti derajat antar garis bujur semakin melebar di daerah khatulistiwa
dan makin menyempit di daerah kutub. Jika pada Garis Lintang, daerah
yang dilalui garis khatulistiwa (equator) dianggap sebagai nol derajat,
untuk Garis Bujur, tempat yang dianggap sebagai nol derajat adalah garis
dari kutub utara ke kutub selatan yang tepat melintasi kota Greenwich di
Inggris.
Latitude atau garis lintang adalah adalah garis maya yang melingkari bumi
ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya , sejajar dengan
equator (garis khatulistiwa). Garis lintang terus melingkari bumi, dari
equator hingga ke bagian kutub utara dan kutub selatan bumi.

Gambar 3.3.2 Contoh data Longlate
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3.3.3

Kendala yang dihadapi

Selama penulis melakukan praktik kerja lapangan di perusahaan penulis
menemukan kendala:
Di bagian penyimpanan berkas atau pengarsipan data bonus
telkomsel POIN belum menggunkan sistem terkomputerisasi dimana
setiap mendapat perintah untuk pencatatan data masuknya barang ketika
mengambil stok hadiah bonus poin di gudang masih menggunakan
berkas BA (berita acara) dan juga ketika menurun kan barang kembali
kegudang terkadang untuk mencatat jumlah barang yang diturunkan pun
hanya menggunakan catatan kertas biasa yang terkadang penyimpanan
nya tidak ditempatkan dimana semestinya dan terkadang catatan menjadi
hilang, karna terkadang barang yang diturunkan bertahap jumlah nya
jarang dicatat tanggal masuk ke gudang kembali sehingga ketika ditanya
oleh SPVsering lupa berapa jumlah dan tanggal barang masuk kegudang
lagi. menurut penulis ini menjadi satu kendala tersendiri yang penulis
temukan dalam perusahaan. Penyimpanan berkas atau pengarsipan
seperti ini masih rentan akan rusak nya data yang sudah dicatat dan juga
rentan akan kerusakan dan hilang nya catatan yang sudah di arsip.

3.3.4

Cara Mengatasi Kendala

Dari kendala yang dihadapi saat melaksankan praktik kerja lapangan
(PKL) solusi yang bisa penulis berikan:
Dalam masalah penyimpanan berkas atau data yang pencatatan nya
masih secara manual dan belum terkomputerisasi penulis mencoba
mencari tau tentang cara untuk mencatat data atau pengarsipan yang
baik dan benar serta mencoba untuk menyarankan agar dalam
pencatatan data bisa dilakukan dengan cara komputerisasi ( Microsoft
excel) agar data yang dibuat bisa tersimpan dengan baik dan tidak
mudah hilang atau rusak.
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sehingga data yang disimpan tidak hanya bersifat hardcopy namun
juga softcopy yang nanti nya akan memudahkan dalam mencari data
yang sudah tersimpan sehingga bisa meminimalisir kerusakan data atau
hilang nya data.
Sukoco (2007: 83) Kearsipan adalah “Manajemen arsip sebagai
proses pengawasan, penyimpanan, dan pengamanan dokumen serta
arsip baik dalam bentuk kertas maupun media elektronik”.
Sistem komputerisasi adalah penggunaan Komputer sebagai alat
bantu dalam kegiatan pengolahan data yang dilakukan secara manual.
Data diolah dengan menggunakan komputer dalam penyimpanan
Microsoft

excel, Pengolahan data secara komputerisasi lebih

menguntungkan dibanding dengan pengolahan data secara manual.
Keuntungan tersebut dapat ditinjau dari beberapa segi.Salah satunya
dalam hal penyajian laporan yang lebih cepat dan efisien dan
akurat.Faktor keuntungan inilah yang menjadi alasan mengapa
pengolahan data dilakukan secara komputerisasi untuk menggantikan
sistem manual (Hartono, 1999).
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BAB IV
PENUTUP

1.1 SIMPULAN
Adapun simpulan yang didapatkan selama melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) di PT PT Telkomsel adalah sebagai berikut :
Proses distribusi yang dilakukan oleh PT Telkomsel tidak sepenuhnya
diberitahukan kepada penulis. Hal ini adalah rahasia perusahaan yang tidak
boleh penulis sebar luaskan. Penulis dapat memberitahukan bahwa sebelum
distribusi dilakukan, PT Telkomsel akan melakukan aktivasi terhadap
barang berbentuk kartu perdana telkomsel. Setelah aktivasi dilakukan maka
proses pendistribusian dapat dilaksanakan.Dengan memberikan sebuah
konstribusi berbentuk program-program yang dapat digunakan di PT
TelkomselAplikasi informasi dan Live streaming Dapat menempatkan diri
dalam beradaptasi di lingkungan dunia kerja yang sebenarnya. Dengan
mengikuti prosedur kerja yang berlaku dalam PT Telkomsel, penulis
mendapat tanggapan baik oleh karyawan-karyawan. Hal ini menyebabkan
hubungan dengan karyawan-karyawan dapat terjalin dengan baik.
1.2 SARAN
Setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT
Telkomsel, ada beberapa saran yang diusulkan agar dapat berguna untuk
kemajuan instansi, yaitu :
Dibutuhkan suatu sistem pengarsipan untuk mengarsibkan data fisik
yang telah disimpan dengan baik. Seperti data yang diurutkan berdasarkan
nama atau nomor induk karyawan. Hal ini berguna untuk menjaga data agar
tidak hilang.
Dibutuhkan

sistem terkomputerisasi pada penginputan data

barang.Dimana dengan ada nya sistem database pada data barang,
diharapkan

dapat memudahkan dalam mencari data dan juga dapat

membantu dalam pinginputan data serta meminimalisir kesalahan
penginputan data dan manipulasidata.
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