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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri 

terhadap beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill atau hardskill yang 

sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi 

selama beberapa bulan. 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 TRIMBA ENGINEERING 

Bandar Lampung selama dua bulan dimulai pada tanggal 10 – April - 2017 sampai 

dengan 3 – Juni– 2017. 

Penempatan PKL pada perusahaan ini ditempatkan di bagian atau divisi 

Network Operating Center (NOC) & Admin. Pelaksanaan kerja pada bagian atau 

divisi Network Operating Center (NOC) & Admin yang dilakukan secara rutin 

adalah mengawasi, memantau, dan mengamankan jaringan komunikasi, divisi 

NOC bekerja dalam sebuah ruangan yaitu ruang kendali monitoring. Pada divisi 

NOC & Admin ada beberapa kegiatan rutin yang dilakukan diantaranya, 

memantau jaringan dari masing-masing site menggunakan aplikasi M2000, 

memberi jaminan untuk mendukung kualitas layanan jaringan kepada pengguna 

layanan H3I & XL, Melakukan perbaharuan data site didalam database sesuai 

dengan pengecekan rutin oleh tim lapangan menggunakan aplikasi Microsoft 

Excel.  

Kesulitan dalam pengecekan dataquery history yang diarsipkan masih 

menggunakan file excel sehingga sering terjadi kehilangan data dan proses 

pencarian butuh waktu yang lama apabila dataquery diperlukan oleh pelanggan, 

maka sebab itu perlu adanya sistem aplikasi pengarsipan berkas yang diharapkan 

dapat mempermudah dan mempercepat dalam proses pencarian dataquery dan 

menghasilkan informasi yang lebih akurat serta diberikan pembatasan hak akses 

agar data tersebut tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berhak. 

 

 

Kata Kunci : PKL, PT TRIMBA ENGINEERING, Sistem pengolahan data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat 

Indonesia sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa 

dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL). PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi 

maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL FTIK Universitas 

Teknokrat Indonesia memandang bahwa program PKL merupakan sarana 

strategis dalam proses pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa 

sebagai tenaga profesional. Program PKL didukung dengan perencanaan yang 

sistematis dan terarah. Buku panduan Laporan PKL FTIK (2017). 

Program PKL merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa/I 

Universitas Teknokrat Indonesia yang telah menempuh jumlah sks yang sudah 

menjadi standar untuk bisa mengikuti kegiatan PKL agar mahasiswa mampu 

menerapkan ilmu yang sudah didapat selama diperkuliahan baik akademik 

maupun nonakademik. PKL juga dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, 

sikap, dan pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing- 

masing. Dengan demikian PKL adalah 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 di bawah bimbingan dosen 

pembimbing yang memenuhi syarat. PKL merupakan salah satu syarat yang harus 

ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang 

Strata 1 (S1). 

Kami melakukan Praktek Kerja Lapangan di PT TRIMBA 

ENGINEERING yang berlokasi di Jl. Mangga no. 12 kec. Tanjung Karang Pusat, 

Bandar Lampung untuk mengetahui tentang sistem informasi yang berjalan, 



 
 

proses bisnis dan produktivitas perusahaan. Teori-teori yang dipelajari selama 

masa perkuliahan dapat secara langsung dipraktekkan di kantor PT TRIMBA 

ENGINEERING. Dalam hal ini dapat menjadi proses perbandingan, bahwa teori 

yang dipelajari sama dengan yang ditemui dalam prakteknya sehingga teori 

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah : 

1. Memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi 

dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. 

2. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja. 

3. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon 

lulusan di dunia kerja. 

4. Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas perusahaan. 

5. Mengetahui dunia kerja di bidang telekomunikasi. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan untuk penulis adalah : 

1. Dapat mengetahui dunia kerja yang sebenarnya. 

2. Menambah wawasan mengenai dunia industri telekomunikasi. 

3. Mendapatkan pengalaman untuk bekal kerja. 

4. Dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan. 

 

Kegunaan untuk Universitas Teknokrat Indonesia sendiri adalah : 

1. Universitas Teknokrat Indonesia lebih kenal di dunia industri. 

2. Mempererat hubungan kerjasama yang baik antara Universitas 

Teknokrat Indonesia dengan Perusahaan atau lembaga instansi lainnya. 



 
 

3. Melalui pengalaman Praktik Kerja Lapangan Universitas Teknokrat 

Indoneia dapat meningkatkan kualitas lulusannya. 

 

Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi perusahaan adalah : 

1. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan industri sehingga 

dapat membuat perusahaan tersebut dikenal dikalangan pendidikan. 

2. Perusahaan mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa. 

3. Perusahaan akan memperoleh masukan dan umpan balik guna 

memperbaiki dan mengembangkan hal – hal yang dianggap perlu. 

 

1.4 Tempat PKL  

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di PT TRIMBA ENGINEERING 

yang beralamat di Jl. Mangga no. 12 kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar 

Lampung PT TRIMBA ENGINEERING merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang Telekomunikasi. Berikut adalah gambar lokasi perusahaan, dapat dilihat 

pada gambar 1.1 dibawah ini : 

 

Gambar 1.1  Navigasi Lokasi PKL dari Universitas Teknokrat Indonesia 

(Sumber : Google Maps) 



 
 

Gambar 1.1 merupakan navigasi lokasi PT TRIMBA ENGINEERING 

melalui google maps dari Universtas Teknokrat Indonesia dengan jarak tempuh 

sepanjang 5 km dan menghabiskan waktu selama kurang lebih 17 menit. 

 

1.5 Waktu Pelaksanaan PKL 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada semester 

genap tahun akademik 2016/2017, selama 2 bulan, yang di mulai pada tanggal 10 

April sampai 3 Juni 2017. 

 

Hari Mulai jam kerja Istirahat 
Mulai jam kerja-

selesai 

Senin 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 

Selasa 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 

Rabu 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 

Kamis 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 

Jumat 08.00 – 12.00 11.30 – 13.30 13.30 – 16.00 

Sabtu 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 

Tabel 1.1 Jadwal Praktik Kerja Lapangan di PT TRIMBA ENGINEERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

Trimba Group berdiri pada tahun 1997 dan membangun perusahaan 

dengan nama PT Trimba Internusa. Pada tahun 2002 divisi rekayasa perusahaan 

tersebut mengalami kemajuan yang sangat pesat. Akibat alasan efisiensi dan 

bisnis, maka didirikan sebuah perusahaan yang khusus bergerak di bidang 

perbaikan dan pemeliharaan modul berbagai perangkat telekomunikasi dan 

transmisi, untuk sistem navigasi penerbangan, yaitu PT Trimba Engineering. 

Dalam pengembangan PT Trimba Engineering diversifikasi usahanya 

sejalan dengan semakin pesatnya pembangunan infrastruktur selular di Indonesia. 

Dengan dukungan keahlian mereka, pada tahun 2004, perusahaan 

mengembangkan divisi pengembangan bisnis BTS (Base Transceiver Station) dan 

transmisi. Mulai dari teknik survei, LOS Survey, instalasi, ATP untuk integrasi 

sistem. Gambar 2.1 menunjukkan logo PT Trimba Engineering yang digunakan 

sejak pertama kali berdiri hingga sekarang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Logo PT TRIMBA ENGINEERING 

 

Misi utama dari PT Trimba Engineering adalah untuk memberikan tingkat 

kepuasan yang tinggi terhadap konsumen dalam memberikan solusi dan pelayanan 

kepada pelanggan. PT Trimba Engineering berkomitmen untuk menyediakan 

sistem dan pelayanan yang dapat memberikan keuntungan, efisiensi dan daya 

saing terhadap konsumen. 



 
 

2.2 Visi dan Misi  

Visi dari PT Trimba Engineering berkomitmen untuk menyediakan sistem 

dan pelayanan yang dapat meningkatkan layanan, efisiensi, dan memiliki daya 

saing yang tinggi. 

Misi utama dari PT Trimba Engineering adalah untuk memberikan tingkat 

kepuasan yang tinggi terhadap konsumen dalam memberikan solusi dan 

pelayanankepada pelanggan. 

 

2.3 Bidang Usaha 

PT TRIMBA Engineering bergerak di bidang, yaitu  : 

1. Jaringan selular dan nirkabel 

Jaringan selular dan nirkabel ini dibagi menjadi beberapa bagian, 

yaitu: 

a) Manajemen layanan proyek (project management services) 

Contoh dari manajemen layanan proyek adalah manajemen 

logistik, perencanaan jaringan, interferensi frekuensi radio, 

perencanaan jaringan radio, perencanaan jaringan transmisi, survey 

line of sight, dan pengaturan lisensi frekuensi kepada Departemen 

Pos dan Telekomunikasi. 

b) Pelaksaan layanan (implementation services) 

Contoh dari pelaksanaan layanan adalah perangkat instalasi untuk 

transcoder, Base Station Controller (BSC), Base Transceiver 

Station (BTS), 3G, NodeB dan Radio Network Controller (RNC), 

microwave, serta penambahan kapasitas dan commissioning. 

c) Pemeriksaan site dan optimasi jaringan (site audit and network 

optimization) 

Contoh dari pemeriksaan site dan optimasi jaringan adalah drive 

test, network optimization, rehoming, repointing, test call, aktivasi 



 
 

Q1, aktivasi EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution), 

serta aktivasi UMTS. 

d) Manajemen pelayanan/FLM (managed services/First Level 

Maintenance) 

Contoh dari manajemen pelayanan adalah pemeliharaan BSS (Base 

Station Subsystem), pemeliharaan CME (Civil Mechanical 

Electrical), perawatan dan pemeliharaan untuk jaringan selular, 

serta corrective maintenance dan preventive maintenance. 

e) Pekerjaan sipil, konstruksi mekanik dan kelistrikan (civil works, 

construction mechanical and electrical) 

Contoh dari pekerjaan sipil, konstruksi mekanik dan kelistrikan 

adalah survei site, perencanaan dasar dan terperinci, instalasi 

tower, shelter, grounding, antena, alarm, serta negosiasi dengan 

pemilik tanah/bangunan dan masyarakat sekitar site. 

 

2. Kegiatan pelatihan (training activities) 

Contoh dari kegitan pelatihan yang dilaksanakan oleh PT. TRIMBA 

Engineering adalah pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), 

tali-temali, serta pendakian tower dan pelaksananaan pekerjaan di atas 

bangunan. 

 

3. Kegiatan perbaikan (repair activities) 

Contoh dari kegiatan perbaikan yang dilaksanakan oleh PT. TRIMBA 

Engineering adalah jasa perbaikan perangkat BTS, digital microwave 

radio, rectifier, repeater GSM, antena GSM, duplexer, power amplifier 

dan modul. 

 

 

 

 



 
 

2.4 Struktur Organisasi 

Gambar 2.2 menunjukkan struktur organisasi dari PT Trimba Engineering: 

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan, penulis berkesampatan 

melaksanakannya pada bagian Network Operation Center (NOC) untuk projek XL 

dan H3I dan di bagian admin selama 50 hari. Penulis ditugaskan memonitoring 

jaringan, server, email, dan mengecek masalah jika ada alarm atau kondisi tertentu 

yang memerlukan perhatian khusus untuk menghindari dampak pada kinerja 

jaringan, adapun kegiatan lainnya adalah melakukan update laporan kepada 

costumer untuk memberitahukan keadaan jaringan yang di monitoring 

menggunakan aplikasi U2000 dan M2000 yang berfungsi untuk mengeluarkan 

BTS down, enva alarm, worst cell alarm, link tranmisi, alarm power yang akan di 

simpan historinya lalu di edit dan siap ditayangkan, mengetik data update yang 

akan diarsipkan ke costumer. 

 



 
 

2.5 Pengalaman Perusahaan 

Tabel 2.1 menunjukkan beberapa proyek  yang telah ditangani oleh PT 

Trimba Engineering hingga saat ini: 

Tabel 2.1 Pengalaman Perusahaan 

Klien Pemilik Proyek Judul Proyek 

Huawei Tech Investment XL 

Project FLM – CME 

Managed Services TRS 

2G / 3G Lampung-

Bengkulu,  Central 

Sumatera Area : 780 sites 

Huawei Tech Investment H3I 

Project FLM – CME 

Managed Services TRS 

2G / 3G Lampung-

Bengkulu,  Central 

Sumatera Area : 570 sites 

Huawei Tech Investment HCPT 

Project FLM Managed 

Services TRS 2G/3G West 

Java Region 

Nokia Siemens Networks 

Indonesia 
HCPT 

Project FLM Managed 

Services TRS 2G / 3G 

Central Java Area : 1026 

sites 

Nokia Siemens Networks 

Indonesia 
HCPT 

Project FLM – CME 

Managed Services TRS 

2G / 3G Pekanbaru-

Padang,  Central 

Sumatera Area : 280 sites 

Nokia Siemens Networks 

Indonesia 
TELKOMSEL 

Project FLM Managed 

Service TRS 2G / 3G  

West Java Area: 133 sites 

Nokia Siemens Networks 

Indonesia 
INDOSAT 

Site Survey and Radio 

Frequency Scanning for 

East Java Area : 14 Hops 

Nokia Siemens Networks 

Indonesia 
HCPT 

1rst WAP Cyber Building 

– Jakarta 

 



 
 

Tabel 2.1 (Lanjut 1) 

NEC Indonesia TELKOM 

Supply 852 Blocks 

Shamas Battery 100AH ; 

120AH ; 150AH ; 200AH 

/12V for Soft Switch and 

MSAN 2007 Project 

Telkomda KUKAR 

Indonesia 
PEMDA KUKAR 

Repairing of BTS/TRS 

Module CAPTEL; Re- 

ATP; Commissioning; 

Test Call etc. of 17 sites 

KUKAR Network 

Local State Owns 

Enterprises of Kutai 

Kartanegara 

Reinstall, re 

commissioning, re ATP to 

make Network available 

and in operation 

GMI Network Ericsson Indonesia 

Site Survey and 

Frequency Scanning 

Jabodetabek Area: 14 

Hops 

Nokia Network Indonesia INDOSAT 

Project FLM Service TRS 

2G / 3G Indosat East 

Java Area: 90 sites 

Nokia Network Indonesia TELKOMSEL 

Project FLM Service TRS 

2G / 3G Telkomsel 

Central Java Area  : 144 

sites 

Nokia Network Indonesia TELKOMSEL 

Project TI TRS PDH 3G:  

32 Hops for Jabodetabek 

and SDH 3G : 8 Hops for 

West & Central Java 

Nokia Network Indonesia INDOSAT 

Project New Site TI 

2006;10 BTS + 17 TRS E 

J Area 

Nokia Network Indonesia INDOSAT 

Project Up & Down 

Grade; 419 sites East 

Java 

Nokia Network Indonesia 

 

 

INDOSAT 

Project EDGE Activation  

and EDGE SWAP : 131 

sites East Java  & 14  

sites Bali Area 



 
 

Tabel 2.1 (Lanjut 2) 

Nokia Network Indonesia INDOSAT 

Project Scope I; 5 TI + 5 

TRS East Java; Add. 

Work 1 TI + 2 TRS 

Nokia Network Indonesia INDOSAT 
Project Scope II; 9 TI + 5 

TRS East Java; 

Nokia Network Indonesia INDOSAT 
Project Scope III; 16 TI 

+ 16 TRS East Java 

Nokia Network Indonesia INDOSAT 
Project Scope IV; 30 TI + 

30 TRS East Java 

Nokia Network Indonesia INDOSAT 
Project Scope V; 3 TI + 3 

TRS East Java; 

Nokia Network Indonesia INDOSAT 

Site Audit & Replacement 

of Cable RG 233 to RG 

214 System 300 Hops – 

East Java 

Nokia Network Indonesia INDOSAT 

Care / Maintenance 

Service BTS/TRS – East 

Java 

Nokia Network Indonesia INDOSAT 
Project Sectorization; 15 

TI for BTS East Java 

Nokia Network Indonesia INDOSAT 

Project Expansion RO 

2005; 3 TI for BTS West 

Java 

Nokia Network Indonesia INDOSAT 
Project Q1 Address; 186 

nodes East Java 

Nokia Network Indonesia INDOSAT 

Project Frequency 

Arrangement; 212 Hops 

East Java and 23 Hops 

for 3G Implementation 

East Java 

Nokia Network Indonesia INDOSAT 

Project Up & Down 

Grade; 419 site East 

Java 

Nokia Network Indonesia TELKOMSEL 
Project Scope I; 5 TI + 3 

TRS West Java; 

Nokia Network Indonesia TELKOMSEL 
Project Scope II; SWAP 8 

TRS West Java; 



 
 

Tabel 2.1 (Lanjut 3) 

Nokia Network Indonesia TELKOMSEL 
Project Scope III; 5 TI + 

5 TRS West Java; 

Alcatel Indonesia INDOSAT 

RF Site Survey 

(Kalimantan; Sulawesi; 

Denpasar; West Java) 

Alcatel Indonesia INDOSAT 
RF Site Survey Bali 

Areas 

AlanDick INDOSAT 
TI & TRS- Project Scope 

East Java & Madura 

Ericsson Indonesia INDOSAT 
Minilink Manager 

Jabotabek Region 

Ericsson Indonesia INDOSAT SWAP Project , Jakarta 

Ericsson Indonesia  LOS Site Survey - Batam 

Nokia Network Indonesia  
Supply: 19”Rack; 

Bracket 

Maintenance Service 

Center Division; Long 

Distance Division 

TELKOM 

Repairing of 

Transmission Equipment: 

NEC; Ericsson; Alcatel; 

Siemens etc. Year 2005-

2006 Contract Period 

Related Repair Maintenance services from: TELKOM; Satelindo / Indosat; 

Excelcom; Pasific Nusantara; Lintas Artha, PT. NEC Indonesia, ALCATEL, 

Ericsson, PT GARUDA Maintenance Facility, etc. 

 

PT Trimba Engineering telah malang-melintang di dunia industri 

telekomunikasi di Indonesia. Terbukti dengan banyaknya proyek yang telah 

ditangani mulai dari awal berdiri hingga sekarang. Berikut pula dengan 

tercapainya kepuasan pelanggan pada tiap proyek yang ditangani. 

 

 



 
 

2.6 Pelanggan Perusahaan 

Tabel 2.2 menunjukkan beberapa pelanggan PT TRIMBA Engineering: 

 

Tabel 2.2 Daftar Pelanggan 

NO PELANGGAN 

1 Hutchison Telecom Indonesia 

2 Smartfren 

3 Esia 

4 Telkom Indonesia 

5 XL 

6 Telkomsel 

7 Bakrie Telecom 

8 Lintasarta 

9 NEC 

10 Protelindo 

11 NOKIA 

12 ZTE 

13 Garuda Indonesia 

14 Nokia Siemens Networks 

15 GMI Networks 

16 H3I 

17 Kutai Kartanegara 

18 AlanDick 

19 Siemens 

20 Ericsson 

21 Natrindo Telepon Selular Indonesia/AXIS 

22 Indosat 

23 Motorola 

24 Alcatel 

25 Alcatel-Lucent 

 

Pelanggan PT Trimba Engineering tidak hanya berasal dari pihak operator 

saja, melainkan juga berasal dari pihak vendor dan juga pemerintah. Projek yang 

ditangani pun bervariasi, mulai dari instalasi, perbaikan, hingga pengawasan 

terhadap perangkat telekomunikasi baik telepon maupun selular. 



 
 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

3.1 PELAKSANAAN PKL 

Ahmad Rifa’i, NPM 14311815 

3.1.1 Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Trimba 

Engineering penulis ditugaskan untuk bekerja di bagian Network Operation 

Center (NOC) H3I di bawah bimbingan Bapak Imam Selaku Leader TOC/NOC 

XL dan H3I. 

Network Operation Center (NOC) adalah tempat administrator yang 

mengawasi, memantau, dan mengamankan jaringan komunikasi. Network 

Operation Center (NOC) juga melakukan pemecahan masalah dan berkomunikasi 

dengan bagian teknisi yang berada di lapangan.  

Kegiatan pada NOC adalah memberikan support selama 24 jam dengan 

aktivitas sebagai berikut : 

1. Memonitor operasi semua hubungan backbone dan pendukung jaringan 

lainnya. 

2. Menjamin bahwa server dan pelayanan bekerja secara terus menerus 

selama 24 jam. 

3. Memberi jaminan untuk mendukung kualitas layanan jaringan kepada 

pengguna. 

4. Perbaikan semua masalah jaringan dan sistem terkait. 

 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di PT Trimba Engineering sebagai berikut : 

1. Monitoring BTS 

Memastikan operasional yang berkesinambungan dari server dan jasa 

yaitu dengan memastikan jika ada salah satu BTS yang down maka 



 
 

tugas NOC untuk menghubungi tim lapangan untuk datang ke lokasi 

BTS down guna melakukan pengecekan perangkat BTS dan juga 

melakukan troubleshoot jika ada kerusakan. 

2. Pengawasan terhadap BTS-BTS 

Mengatasi masalah dari semua masalah jaringan dan sistem yang 

terkait yaitu dengan cara pengontrolan di setiap BTS melalui aplikasi 

M2000 yaitu aplikasi yang dapat memantau semua kondisi perangkat 

di setiap perangkat yang ada di BTS. 

 

Berdasarkan pelaksanaan kerja dapat diketahui bahwa terdapat beberapa 

kegiatan yang dilakukan oleh penulis yaitu, membantu sistem kerja di Network 

Operation Center (NOC) bertanggung jawab untuk memonitoring jaringan, 

server, email, dan mengecek masalah jika ada alarm atau kondisi tertentu yang 

memerlukan perhatian khusus untuk menghindari dampak pada kinerja jaringan 

itu sendiri. 

Kegiatan selanjutnya, pekerjaan NOC dilakukan di depan layar komputer, 

dimana NOC memonitoring service dan layanan mereka pada monitor besar, 

dimana tampilan monitor tersebut adalah layanan yang disewa oleh costumer. 

Apabila ada salah satu layanan costumer tersebut bermasalah, maka NOC 

melakukan analisa dan troubleshoot, dan biasanya juga berkoordinasi dengan tim 

lain (lapangan) untuk penanganannya. 

NOC menerima pertanyaan atau komplain dari costumer melalui telepon 

atau email, disini NOC juga harus bertanggung jawab dalam penanganan 

pertanyaan atau komplain tersebut sampai selesai atau jelas. 

Kegiatan lain yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan adalah melakukan update laporan kepada costumer untuk 

memberitahukan keadaan jaringan yang di monitoring menggunakan aplikasi 

U2000 yang berfungsi untuk mengeluarkan BTS down, enva alarm, worst cell 

alarm, link tranmisi, alarm power yang akan di simpan historinya lalu di edit dan 

siap ditayangkan, mengetik data update yang akan diarsipkan ke costumer. 



 
 

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi 

Adapun kendala yang dihadapi penulis saat melakukan praktik kerja 

lapangan (PKL) di PT Trimba Engineering : 

1. Pada saat ada BTS down tapi tidak termonitor oleh sistem di karenakan 

tim yang ada di lapangan belum memperbaikinya atau sedang menuju 

BTS yang tidak termonitor tersebut dan bila sudah diperbaiki tim 

lapangan langsung memberitahukan bahwa BTS sudah UP. 

2. Jika ada BTS down itu tidak bisa di reset dari jarak jauh,karena di BTS 

tersebut ada kabel perangkat yang tidak terpasang dengan benar dan 

juga perangkat yang faulty,jika kabel yang tidak terpasang dengan 

benar maka nantinya akan terjadi masalah pada sistem yang 

mengakibatkan down tidak berfungsi baik itu BTS nya atau pun 

aplikasi yang mengontrol jaringan tersebut. 

3. Untuk mengurangi durasi BTS down terkendala team yang melakukan 

troubleshoot sehingga untuk penanganan BTS down menunggu tim 

selesai menangani troubleshoot disini tim lapangan butuh waktu untuk 

menanganinya karena jika tidak mengurangi durasi BTS nya maka tim 

lapangan tidak maksimal dalam penanganan BTS yang down ditambah 

lagi tim yang jumlahnya sedikit sangat tidak sesuai dengan kendala 

yang dihadapi bila pengerjaannya terburu-buru. 

 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

Adapun beberapa solusi dari penulis untuk mengatasi kendala tersebut: 

1. Perlu di perbaikinya masalah jaringan yang terkadang lemot sehingga 

tidak terbaca oleh sistem yang mengakibatkan tidak termonitornya 

BTS down oleh sistem dan disini tim lapangan harus segara melakukan 

troubleshoot dengan mengecek BTS yang down tersebut apakah saklar 

turun atau juga baterai hilang dan disini tim lapangan harus cepat 

melakukan ganti baterai yang hilang atau menghidupkan kembali 

saklar yang turun pada BTS tersebut. 



 
 

2. Perlu adanya peremajaan kabel perangkat misalnya disini kita harus 

mengganti kabel yang sudah lama agar nantinya tidak terjadi 

konsleting listrik yang bisa mengakibatkan jaringan sistem terganggu 

dan juga pemasangan alarm di setiap perangkat agar memudahkan 

proses reset perangkat BTS dari jarak jauh untuk mengurangi durasi 

BTS yang down dan dengan adanya alarm yang sudah terpasang 

tentunya sangat membantu sebab bila ada kerusakan alarm tersebut 

akan otomatis berbunyi sendiri. 

3. Perlu adanya penambahan SDM untuk penambahan divisi baru yang 

menjadi tim support agar yang diharapkan standby jika terjadi masalah 

karena dengan adanya banyak SDM tentunya sangat membantu proses 

penanganan masalah pada BTS yang down dan tentunya SDM yang 

sudah kompeten dalam bidang tersebut supaya penanganan masalah 

jaringan lebih cepat. Ada beberapa literatur atau penelitian yang 

membahas tentang Sumber Daya Manusia (SDM) diantaranya sebagai 

berikut : 

a) Andrew E. Sikula (1981;145) mengemukakan bahwa: 

Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja 

didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja 

dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar 

pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. 

b) George Milkovich dan Paul C. Nystrom (Dale Yoder, 1981:173) 

mendefinisikan bahwa: Perencanaan tenaga kerja adalah proses 

peramalan, pengembangan, pengimplementasian dan 

pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian 

jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang 

tepat, yang secara otomatis lebih bermanfaat. 

 

 



 
 

Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tersedianya 

kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat 

mencapai tujuannya. Pengertian Perencanaan SDM dalam arti sempit adalah 

mengestimasi secara sistematik permintaan dan suplai tenaga kerja organisasi di 

waktu yang akan dating. Pengertian Perencanaan SDM dalam arti luas adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-

permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi diwaktu mendatang dan untuk 

memenuhi kebutuhan tenaga kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.2 PELAKSANAAN PKL 

Lulux Jati Hanggara , NPM 14311744 

3.2.1 Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Trimba 

Engineering penulis ditugaskan untuk bekerja di bagian Admin  H3I di bawah 

bimbingan Bapak Sefriansyah selaku OS. 

Admin adalah tempat administrator yang memeriksa data , membuat 

laporan dan melaporkan data yang telah dikumpulkan oleh tim Lapangan H3I 

dalam hal pengecekan site. 

Kegiatan pada bagian Admin adalah sebagai berikut : 

1. Membuat dan memperbaharui laporan dalam bentuk template excel. 

2. Membuat laporan KWH meter dalam bentuk template excel. 

3. Memperbaharui data site didalam database sesuai dengan pengecekan 

secara rutin oleh tim lapangan. 

 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di PT Trimba Engineering dapat dilihat pada tabel 3.1 : 

Tabel 3.1 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

No Kegiatan 

1 Mengupdate Report PM site  

2 Mengupdate database site 

3 Membuat report KWH meter 

 

Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kegiatan 

yang dilakukan oleh penulis yaitu, membantu sistem kerja di Admin H3I yang 

bertanggung jawab untuk membuat dan memperbaharui Report PM sesuai dengan 

format template yang ada yang berguna untuk memeriksa detail tegangan dari 

KWH meter, ACPDB box, kapasitas baterai dan tranmisi BTS dari masing masing 

site. 



 
 

Kegiatan selanjutnya, pekerjaan Admin dilakukan di depan layar komputer 

menggunakan aplikasi microsoft excel, dimana admin mengerjakan pengupdatean 

pada database site setelah mengecek Report PM yang diberikan oleh tim 

lapangan. Apabila ada salah satu  Report PM site yang diberikan oleh tim 

lapangan tidak sesuai atau bermasalah, maka Admin menghubungi dan 

mengkonfirmasi kembali, perihal Report PM yang bermasalah tersebut kepada tim 

lapangan yang melakukan pengecekan site. 

Selain pengecekan detail site admin juga membuat laporan punchlist ,yang 

isinya merupakan detail foto dan detail barang yang hilang pada site , lalu laporan 

punchlist tersebut dimasukkan kedalam Report PM site tersebut. 

 

3.2.3 Kendala Yang Dihadapi 

Adapun kendala yang dihadapi penulis saat melakukan praktik kerja 

lapangan (PKL) di PT Trimba Engineering : 

4. Pada saat pengecekan report masih ada tim lapangan yang belum 

memeriksa site, dalam hal ini terjadi penundaan yang dapat merugikan 

perusahaan dikarenakan setiap laporan atau report dari setiap site harus 

ditinjau kembali oleh huawei setiap minggu dan setiap bulannya jadi 

apabila tim lapangan masih belum dikerjakan akan menjadi hambatan 

bagi perusahaan untuk mengupdate informasi site. 

5. Detail foto yang diberikan oleh tim lapangan untuk mengisi Report PM 

terkadang tidak dapat terlihat jelas, dalam foto terdapat nominal kwh 

meter, acpdb box dan besar tegangan kwh yang harus dimasukan 

kedalam database site dan report pm tiap site apabila detail foto yang 

diberikan oleh tim lapangan tidak jelas maka huawei pusat akan 

mereject report pm kita dan meminta kembali report site tersebut hal 

ini dapat menghambat kinerja perusahaan terkait batas waktu report 

per minggu dan per bulan. 

6. Pada saat pengecekan laporan data yang diberikan tidak sesuai dengan 

database, jadi dalam sebuah format database yang diberikan oleh tim 



 
 

yang bekerja di lapangan terdapat ketidak cocokan didalam foto yang 

dilampirkan dengan database. 

 

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

Adapun beberapa solusi dari penulis untuk mengatasi kendala tersebut: 

4. Perlu diberikan pelatihan kepada tiap SDM lapangan agar dapat 

mengerjakan Report PM tim lapangan secara tepat, banyaknya 

kecurangan yang tidak terduga dilakukan oleh tim lapangan 

memerlukan adanya tindakan dari perusahaan yaitu dengan melakukan 

pelatihan kerja dan kedisiplinan untuk setiap orang didalam tim 

lapangan dengan harapan agar tim lapangan menjadi orang-orang 

terpercaya dan professional di dalam perusahaan. 

5. Perlu adanya pemantauan dan pemberian arahan secara menyeluruh 

terhadap tim lapangan sehingga minim terjadi kesalahan saat 

pengecekan site dilakukan di setiap daerah. 

6. Perlu adanya suatu aplikasi yang dapat memudahkan tim lapangan 

mengerjakan Report PM site dengan cepat dan dibuat dengan format 

yang sederhana untuk diisi khusus oleh tim lapangan, sehingga dengan 

adanya aplikasi tersebut diharapkan masing-masing individu dari tim 

lapangan dapat mengerjakan pengecekan site dengan terarah dan 

minim kesalahan serta minim kecurangan yang dilakukan oleh tim 

lapangan yang dapat merugikan perusahaan. Ada beberapa literatur 

atau penelitian yang membahas tentang sistem pengolahan kearsipan 

diantaranya sebagai berikut: 

a) Pascapraharastyan, Supriyanto, Sudarmaningtyas (2014) kegiatan 

pengarsipan seperti pencatatan surat masuk dan surat keluar, 

penyimpanan dokumentasi, penentuan arsip kadaluarsa 

membutuhkan pengolahan data dan manajemen yang baik dan 

efisien, agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik. 

setidaknya ada 4 fungsi sistem kearsipan yaitu sebagai memori 



 
 

kolektif instansi, sebagai penyedia data atau informasi bagi 

pengambilan keputusan, sebagai bahan pendukung proses 

pengadilan dan penyusutan berkas kerja. Dari uraian tersebut 

terlihat betapa penting fungsi sistem kearsipan sehingga tidak 

dapat dilepaskan dari kegiatan sehari-hari pada institusi, 

perusahaan perkantoran, tidak terkecuali rumah sakit yang 

semakin hari arsip serta dokumennya selalu bertambah 

jumlahnya. 

b) Sibali (2010) kearsipan berperan penting dalam administrasi, 

sebagai pusat ingatan dan sumber informasi dalam rangka 

melakukan kegiatan perencaan, penganalisaan, perumusan 

kebijaksanaan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, 

penilaian, pengendalian dan pertanggungjawaban dengan setepat-

tepatnya. Kearsipan pada kantor arsip daerah Kabupaten Kutai 

Barat masih terlihat tidak sistematisnya sistem pengarsipan yang 

sesuai dengan pedoman tata kearsipandan terbatasnya tempat 

penyimpanan. Berdasarkan permasalahan diatasmaka dibutuhkan 

sistem informasi manajemen arsip untuk membantu 

menyelesaikan kendala-kendala tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.3 PELAKSANAAN PKL 

TEGAR RIVALDY, NPM 14311574 

3.3.1 Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Trimba 

Engineering penulis ditugaskan untuk bekerja di bagian Network Operation 

Center (NOC) XL di bawah bimbingan Imam Setiawan selaku Leader TOC/NOC 

XL dan H3I. 

Network Operation Center (NOC) merupakan perangkat infrastruktur yang 

melakukan fungsi-fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan jaringan 

(network) sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sesuai dengan standar 

pelayanan yang diberikan. 

Network Operation Center (NOC) memberikan kemudahan kepada user 

dalam melakukan aktivitas koordinasi operasi dengan semua pendukung dan 

vendor terkait dengan fungsi network. Kegiatan pada NOC adalah memberikan 

support selama 24 jam dengan aktivitas sebagai berikut : 

1. Memonitor operasi semua hubungan backbone dan pendukung 

jaringan lainnya. 

2. Menjamin bahwa server dan pelayanan bekerja secara terus menerus 

selama 24 jam. 

3. Memberi jaminan untuk mendukung kualitas layanan jaringan kepada 

pengguna. 

4. Perbaikan semua masalah jaringan dan sistem terkait. 

 

3.3.2 Pelaksanaan Kerja 

Kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di PT Trimba Engineering sebagai berikut: 

1. Monitoring BTS 

Memastikan operasional yang berkesinambungan dari server dan jasa 

yaitu dengan memastikan jika ada salah satu BTS yang down maka 

tugas NOC untuk menghubungi tim lapangan untuk datang ke lokasi 



 
 

BTS down guna melakukan pengecekan perangkat BTS dan juga 

melakukan troubleshoot jika ada kerusakan. 

2. Pengawasan terhadap BTS-BTS 

Mengatasi masalah dari semua masalah jaringan dan sistem yang 

terkait yaitu dengan cara pengontrolan di setiap BTS melalui aplikasi 

M2000 yaitu aplikasi yang dapat memantau semua kondisi perangkat 

di setiap perangkat yang ada di BTS. 

 

Berdasarkan pelaksanaan kerja diketahui bahwa terdapat beberapa 

kegiatan yang dilakukan oleh penulis yaitu, membantu sistem kerja di Network 

Operation Center (NOC) bertanggung jawab untuk memonitoring jaringan, 

server, email, dan mengecek masalah jika ada alarm atau kondisi tertentu yang 

memerlukan perhatian khusus untuk menghindari dampak pada kinerja jaringan 

itu sendiri. 

NOC berperan sebagai Help Desk, dimana menerima komplain masuk dari 

costumer yang mengeluhkan/menanyakan layanan, produk, service dari ISP 

tersebut, kemudian melakukan follow up, analisa, dan pengecekan agar 

masalah/pertanyaan costumer itu solve.  

Kegiatan selanjutnya, pekerjaan NOC dilakukan di depan layar komputer, 

dimana NOC memonitoring service dan layanan mereka pada monitor besar, 

dimana tampilan monitor tersebut adalah layanan yang disewa oleh costumer. 

Apabila ada salah satu layanan costumer tersebut bermasalah, maka NOC 

melakukan analisa dan troubleshoot, dan biasanya juga berkoordinasi dengan 

team lain (lapangan) untuk penanganannya. 

NOC menerima pertanyaan atau komplain dari costumer melalui telepon 

atau email, disini NOC juga harus bertanggung jawab dalam penanganan 

pertanyaan atau komplain tersebut sampai selesai atau jelas.  

Kegiatan lain yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan adalah melakukan update laporan kepada costumer untuk 

memberitahukan keadaan jaringan yang di monitoring menggunakan aplikasi 



 
 

U2000 yang berfungsi untuk mengeluarkan BTS down, enva alarm, worst cell 

alarm, link tranmisi, alarm power yang akan di simpan historynya lalu di edit dan 

siap ditayangkan, mengetik data update yang akan diarsipkan ke costumer. 

 

3.3.3 Kendala Yang Dihadapi 

Kendala yang dihadapi penulis saat melakukan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) di PT Trimba Engineering adalah data query history yang diarsipkan masih 

menggunakan file excel sehingga sering terjadi kehilangan data dan proses 

pencarian butuh waktu yang lama. Berikut gambaran pembuatan update ke 

costumer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Pembuatan Update ke Costumer 

Menurut Abdul Kadir (2000), Data adalah kenyataan yang 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Penggambarannya 

fakta tersebut direkam dalam bentuk simbol seperti angka, tulisan, atau gambar. 

Sedangkan informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berarti 

bagi yang menerimanya. 

 

 



 
 

Seperti uraian penjelasan yang telah di uraikan diatas bahwa permasalahan 

lain adalah saat proses pencarian data query untuk keperluan tertentu, mengingat 

data query sangatlah penting untuk menunjukan suatu BTS down untuk 

dilaporkan ke costumer yang sudah ditentukan. 

 

3.3.4 Cara Mengatasi Kendala 

Solusi dari penulis untuk mengatasi kendala tersebut sering terjadi 

kesalahan saat menarik history pada pembuatan update ke costumer. karena itu 

penulisan data hendaknya dibuat dengan mengikuti isi history yang ada dan dibuat 

sedemikian simple sebagaimana permintaan customer agar mereka dapat mengerti 

dengan mudah. Berdasarkan kendala yang dihadapi maka penulis memberikan 

usulan yaitu melakukan diskusi dan koordinasi dengan pemimpin (Leader NOC), 

assisten koordinator, koordinator, dan manager serta operator vendor Network 

Operation Center dan membaca ulang data yang telah didapat untuk menambah 

pengetahuan serta untuk bahan pertimbangan ketika membuat update yang akan di 

share ke customer. 

Menurut Zulkifli Amsyah (2003 : 3) setiap catatan (record atau warkat) 

yang tertulis, tercetak, atau ketikan, dalam bentuk huruf, angka, atau gambar, yang 

mempunyai arti dan tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi dan informasi, yang 

terekam pada kertas (kartu, formulir), kertas film (slide, film-strip, mikro-film), 

media komputer (pita tape, piringan, rekaman, disket), kertas photo copy, dan 

lain-lain. 

Berdasarkan keterangan tersebut dan kendala yang dihadapi tentang 

kesalahan saat menarik history, maka penulis mengusulkan suatu sistem aplikasi 

pengarsipan berkas yang diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat 

dalam proses pencarian data query dan menghasilkan informasi yang lebih akurat 

serta diberikan pembatasan hak akses agar data tersebut tidak dapat diakses oleh 

pihak yang tidak berhak. 

 

 



 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

 

4.1 Simpulan 

PT TRIMBA ENGINEERING merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang telekomunikasi, dan salah satu perusahaan yang menyediakan layanan 

jaringan di Provinsi Lampung. Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya penulis 

dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

a. Selama melaksanakan PKL mahasiswa dapat mengetahui prosedur 

yang berjalan sesuai dengan SOP yang ada di PT TRIMBA 

ENGINEERING. Disamping itu juga mahasiswa dapat mengetahui 

bagaimana pengalaman bekerja di suatu perusahaan. 

b. Selama melaksanakan PKL mahasiswa dituntut untuk memiliki sikap 

serta moralitas yang baik untuk menjaga nama baik diri sendiri serta 

universitas, maka dari itu perlunya adaptasi terhadap suatu pekerjaan 

agar tugas-tugas yang diberikan baik dari kampus maupun perusahaan 

dapat terselesaikan dengan baik. 

4.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut : 

a. Untuk tim instalasi sebaiknya perlu menguji komponen, apakah dalam 

keadaan baik atau tidak sebelum dilakukan pemasangan perangkat 

pada BTS. 

b. Dengan Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan adanya hubungan 

kerjasama yang baik antara Universitas Teknokrat Indonesia dengan 

PT TRIMBA ENGINEERING. 
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