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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri 

terhadap beberapa keahlian atau ketrampilan 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 PT. PLN (Persero) sektor pembangkitan sebalang 

selama 2 bulan terhitung mulai pada tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 4 

September 2017. 

Penempatan PKL pada perusahaan ini dilaksanakan di bagian Informasi 

Teknologi Enjiniring. Pelaksanaan kerja pada bagian enjinering antaralain meliputi 

melakukan perencanaan dan evaluasi pengoperasian dan pemeliharaan unit-unit 

pembangkit tenaga listrik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bagian 

enjiniring mempunyai fungsi Perencanaan pengoperasian pembangkit tenaga 

listrik. Perencanaan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik,. Pengevaluasian 

masalah lingkungan dan keselamatan ketenagakerjaan. Penyelenggaraan teknologi 

informasi.. 

Pelaksanaan kerja pada PLN kegiatan pekerjaan yang dilakukan masih 

terhambat dengan koneksi internet yang rendah atau lambat akan lebih baik jika 

koneksi internet tersebut diperbaiki agar koneksi internet berjalan lebih baik serta 

memberi pemahaman kepada karyawan bahwa pentingnya melakukan backup data. 

 

Kata Kunci : PKL, PLN, teknologi informasi, karyawan. 

 
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 



 

 

1.1. Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebuah ajang bagi mahasiswa/i untuk 

menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh saat proses pembelajaran di bangku 

perkuliahan kedalam dunia kerja yang sebenarnya. 

Universitas Teknokrat Indonesia mewajibkan setiap mahasiswanya 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di instansi pemerintah atau perusahaan 

swasta sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan 

pendidikan Strata I Informatika di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas 

Teknokrat Indonesia. Melalui Praktik Kerja Lapangan ini mahasiswa akan dapat 

mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dalam perkuliahan kedalam lingkungan 

kerja yang sebenarnya serta mendapat kesempatan untuk mengembangkan cara 

berfikir, menambah ide-ide yang berguna dan dapat menambah pengetahuan 

mahasiswa terhadap apa yang telah dikerjakan. 

Sehubungan dengan itu maka ilmu-ilmu yang dipelajari dibangku 

perkuliahan dapat secara langsung di praktikkan pada kantor PT. PLN (Persero) 

Sektor Pembangkitan Sebalang, terutama yang berhubungan dengan komputer, 

dalam hal ini dapat diketahui bahwa ilmu yang dipelajari sama dengan yang ditemui 

dalam Praktiknya sehingga ilmu tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. 

Sebagaimana diketahui bahwa teori merupakan suatu ilmu pengetahuan dasar bagi 

perwujudan Praktik Kerja Lapangan. 

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT. PLN (Persero) Sektor 

Pembangkitan Sebalang untuk mengetahui tentang sistem yang berjalan di 

perusahaan tersebut. 

Adapun alasan memilih tempat tersebut adalah : 

1. Penerapan bidang ilmu komputer pada dunia kerja secara langsung. 

2. Memperoleh pengalaman dalam dunia kerja secara nyata. 

  



1.2. Maksud dan Tujuan PKL 

1.2.1. Maksud PKL 

 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dimaksudkan untuk menambah 

pengalaman dan ilmu pengetahuan mahasiswa atau mahasiswi  dari berbagai 

kegiatan yang direncanakan dalam perusahaan atau industri, sehingga dapat 

menerapkan apa yang diperolehnya dibangku perkuliahan agar sesuai dengan 

tuntutan yang dibutuhkan didunia industri. 

1.2.2. Tujuan PKL 

1. Memantapkan keterampilan mahasiswa atau mahasiswi yang diperoleh 

selama masa perkuliahan. 

2. Menetapkan disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap profesional dalam 

bertugas sehingga menambah pengalaman dalam persiapan untuk 

terjun langsung kedunia kerja yang sesungguhnya. 

3. Memperoleh pengalaman dan perluasan terhadap ilmu-ilmu di tempat 

Kerja praktik yang belum dikenal oleh mahasiswa/i. 

4. Mendorong mahasiswa/i supaya dapat menciptakan lapangan kerja bagi 

dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. 

1.3. Kegunaan PKL 

1.3.1. Mahasiswa 

Memberikan kegunaan dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di 

bangku kuliah dengan praktik yang nyata di dunia kerja dan masyarakat serta 

melatih diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

1.3.2. Universitas Teknokrat Indonesia 

Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu 

komputer, sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa selanjutnya. 

1.3.3. Perusahaan 

Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan 

kualitas dan kuantitas perusahaan serta ikut memajukan pembangunan dalam 

bidang pendidikan. 

  



1.4. Tempat PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Sektor 

Pembangkitan Sebalang. Beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km. 22, Sebalang, 

Katibung Tarahan, Lampung Selatan. 

 

(Gambar 1.1. Jarak Universitas Teknorkrat Indonesia dengan Tempat PKL) 

Sumber : Google Maps 

 

1.5. Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan sesuai jadwal yang telah 

ditentukan terhitung tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 4 September 2017. Hari 

kerja Senin sampai Jumat pukul 7.30-16.00 WIB. 

Tabel 1.1 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Kegiatan 
Juli 2017 Agustus 2017 

Sep 

2017 

2 3 4 1 2 3 4 1 

Membuat survey 

kepuasan IT online. 

        

Mengolah data hasil 

survey. 

        

Membuat jaringan LAN 

di ruang HAR 

        



Membuat Jaringan Lan di 

ruang KSA 

        

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

 

2.1. Sejarah Perusahaan 

Berdasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 tanggal 05 

Juli 2006 tentang penugasan kepada PT. PLN Persero untuk melakukan Percepatan 

Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara. Peraturan 

presiden ini menjadi dasar bagi pembangunan 10 PLTU di Jawa dan 25 PLTU di 

Luar Jawa Bali atau yang dikenal dengan nama Proyek Percepatan PLTU 10.000 

MW. Pembangunan proyek PLTU tersebut guna mengejar pasokan tenaga listrik 

yang akan mengalami desit sampai beberapa tahun mendatang, serta menunjang 

program diversikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke non bahan 

bakarminyak (BBM) dengan memanfaatkan batubara berkalori rendah yang 

cadangannya tersedia melimpah di tanah air. Sesuai SK. Direksi No. 

024.K/42/DIR/2007 dibentuk Tim Percepatan Proyek yang salah satunya adalah 

Tim Percepatan Proyek Pembangkit Luar Jawa (PPLJ-III).  

Proyek yang menjadi tanggung jawab tim ini salah satunya adalah PLTU 

Lampung (2 x 100 MW). Proyek ini berlokasi di Dusun Sebalang Desa Tarahan 

Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Kontraktor untuk proyek ini 

adalah Joint Operation antara PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dan Jiangxi Electric 

Power Overseas Engineering Ltd. PLTU di Lampung di tunjang oleh 2 unit 

generator yang masing-masing menghasilkan 100 MW. PT PLN (Persero) Sektor 

Pembangkitan Sebalang adalah salah satu kegiatan usaha yang dimiliki PT PLN 

(Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, mempunyai 2 unit usaha 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2x100MegaWatt (MW). 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikannya di Istana Negara 

pada 20 Agustus 2007, bersama sejumlah proyek lainnya. PLTU Tarahan ini, yang 

berkapasitas 2x100MW, merupakan bagian dari program percepatan pembangunan 

pembanglit listrik 10.000 MW yang direncanakan diera Presiden Susilo Bambang 



Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. PT PLN (Persero) Sektor 

Pembangkitan Sebalang ini berlokasi di Desa Sebalang, Kecamatan Katibung, 

Kabupaten Lampung Selatan.Dalam proses pengoperasian PLTU Sebalang 

menggunakan dua jenis bahan bakar, yang pertama adalah High Speed Diesel 

(HSD) sebagai bahan bakar untuk initial firing dan batubara sebagai bahan bakar 

utama. Batubara merupakan bahan bakar yang paling berperan dalam proses 

pembakaran sehingga diperlukan suatu analisis terhadap kualitas batubara yang 

selama ini diterima untuk mengoptimalkan kinerja pembangkit. Batubara yang 

dipakai berkalori rendah dengan bahan tambahan batu kapur. Batu kapur 

mengontrol emisi gas buang sehingga udara pembakaranPLTU ini ramah 

lingkungan. Total kebutuhan capai 1.000.800 ton batu bara pertahun. Dengan dua 

pemasok batu bara yakni PT Hanson Energy dan PT PLN Batubara. Kualitas 

batubara yang diterima harus mempunyai standar yang sudah ditentukan dan 

dianalisa langsung oleh pihak ketiga antara pembeli dan pemasok yaitu surveyor 

independent. 

Permasalahan yang terjadi pada PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan 

Sebalang dalam lingkup kinerja pembangkit yaitu belum adanya evaluasi pengaruh 

kualitas batubara terhadap kinerja PLTU. Selain itu belum adanya standar baku 

untuk menentukan kualitas batubara yang diperlukan oleh PLTU. 

2.1.1. Visi 

 Diakui Sebagai Persuhaan Kelas Dunia Yang Bertumbuh 

Kembang,Unggul, dan Terpercaya dengan Bertumpu Potensi Insani. 

2.1.2. Misi 

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain terkait yang berorientasi 

pada kepuasan pelanggan, karyawan, dan pemegang saham 

Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung 

pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan 

perstatistikan Indonesia. 

2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan 

kualitaskehidupan masyarakat. Meningkatkan kualitas pelayanan 

informasi statistik bagi semua pihak. 



3. Menguapayakan agar tenaga listrk menjadi pendorong kegiatan 

ekonomi. 

4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 

 

 

 

2.1.3. Logo PLN (Persero) 

 

(Gambar 2.1. Logo PT. PLN (Persero)) 

Sumber : http://www.pln.co.id 

 

Logo pada PT. PLN (Persero) memiliki warna dasar kuning dan objek 

gambar berupa kilatan petir dan tiga gelombang. Kegiatan pokok yang dilakukan 

dari setiap warna dan objek gambar pada logo PT. PLN (Persero) adalah : 

1. Warna Kuning Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang 

lainnya, melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah 

atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning 

untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa 

listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. 

Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang 

dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini. 



2. Kilat atau Petir Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di 

dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT PLN 

(Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. 

Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai 

perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju 

perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian dalam 

menghadapi tantangan perkembangan jaman. 

3. Tiga Gelombang Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan 

oteh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu 

pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan 

kerja keras para insan PT PLN (Persero) guna memberikan layanan 

terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan 

konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan 

dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru juga melambangkan 

keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan 

layanan terbaik bagi para pelanggannya. 

 

2.2. Struktur Organisasi 

 

(Gambar 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan) 

Sumber : Dokumentasi PLN Sektor Pembangkitan Sebalang 

 

2.2.1 Fungsi Unit Kerja 



 Pembagian fungsi dan tugas pokok dari tiap-tiap jabatan pada struktur 

Organisasi PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Sebalang di atas sebagai 

berikut : 

1. Manajer Sektor 

Adapun tugas pokok dari seorang Manajer Sektor antara lain Mengelola 

pembangkit listrik dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, 

serta memastikan kinerja unit yang handal, efisiensi, dan dikelola menurut 

manajemen operasi. Ketentuan atau peraturan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. Melakukan inovasi secara berkesnambungan dalam 

peningkatan kinerja unit pembangkit. Memantau, menganalisa, dan 

mengevaluasi system serta prosedur kerja operasi dan lingkungan. 

Meningkatkan kualitas SDM diunit pembangkit melalui pembinaan, 

pengembangan, dan pelatihan bedasarkan program yang jelas dan tepat 

guna, sehingga dapat tercapai SDM yang proaktif. Memastikan sasaran 

kinerja yang ditetapkan Direksi dapat dicapai dengan baik. Memberikan 

masukan kepada Direksi mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan 

dalam Rencana Strategis Perusahaan (RSP), agar penyelenggaraan 

pengoperasian unit pembangkit berlangsung secara berkesinambungan. 

Melakukan koordinasi dengan pihak luar yang terkait dengan aspek 

pengolahan pembangkit, baik pemerintah daerah maupun pihak-pihak 

terkait lainnya. Membuat laporan secara berkala sebagai bahan masukan 

dan pengambilan keputusan lebih lanjut. 

2. Assisten Manajer Enjiniring 

Tugas pokok Assisten Manajer Enjiniring adalah melakukan perencanaan 

dan evaluasi pengoperasian dan pemeliharaan unit-unit pembangkit tenaga 

listrik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Assisten Manajer 

Enjiniring mempunyai fungsi Perencanaan pengoperasian pembangkit 

tenaga listrik. Perencanaan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik,. 

Pengevaluasian masalah lingkungan dan keselamatan ketenagakerjaan dan 

penyelenggaraan teknologi informasi. 

3. Assisten Manajer Operasi 



Tugas pokok Assisten Manager Operasi adalah melaksanakan 

pengoperasian unit-unit pembangkit sesuai dengan rencana dan prosedur 

yang ditetapkan.untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Asisten Manajer 

Operasi mempunyai fungsi Penyiapan kebutuhan untuk operasi pusat 

pembangkit tenaga listrik yang meliputi jadwal jaga. Pengoperasian 

pembangkit tenaga listrik bedasarkan parameter operasi. Pelaksanaan 

mengatasi gangguan yang terjadi pada pembangkit tenaga listrik. 

Pembuatan laporan gangguan, kerusakan dan data operasi. Pembuatan 

laporan emergency dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan. Pengurusan 

limbah bahan bakar. 

4. Asisten Manajer Pemeliharaan 

Tugas pokok Asisten Manager Pemeliharaan adalah melaksanakan 

pemeliharaan mesin unit-unit pembangkit tenaga listrik sesuai dengan 

rencana dan prosedur yang ditetapkan.Untuk melaksanakan tugas pokok 

tersebut, asisten manager Pemeliharaan mempunyai fungsi Penyiapan 

kebutuhan bahan untuk pemeliharaan unit-unit pembangkit tenaga listrik. 

Pelaksanaan pemeliharaan rutin-rutin pembangkit tenaga listrik. 

Pelaksanaan pemeliharaan periodic unit-unit pembangkit tenaga listrik. 

Pelaksanaan laporan pemeliharaan unit-unit pembangkit tenaga listrik. 

5. Asisten Manajer Coal Ash Handling 

Tugas pokok Asisten Manajer Coal dan Ash Handling adalah melaksanakan 

pengoperasian dan pemeliharaan instalasi Coal dan ash Handling, serta 

pengelolaan bahan bakar sesuai dengan rencana dan prosedur yang 

ditetapkan.untuk melaksanakan tugas pokok terebut, Assisten Manajer Coal 

dan Ash handling mempunyai fungsi Penyiapan kebutuhan untuk operasi 

pusat listrik pembangkit tenaga listrik meliputi bahan bakar dan bahan lain 

untuk menunjang operasi. Pengoperasi instalasi Coal dan ash Handling 

bedasarkan parameter operasi. Pembuatan laporan gangguan, kerusakan dan 

data operasi Coal dan Ash Handling. Pelaksanaan pemeliharaan terhadap 

instalasi Coal dan Ash Handling. Pengurusan bahan bakar, mulai dari 

perencanaan, persiapan penerimaan, penyaluran dan pemakiannya. 

6. Asisten Manajer Sumber Daya Manusia dan Administrasi 



Tugas pokok Assisten Manager Sumber Daya Manusia dan Administrasi 

adalah penyelenggarakan tata usaha kepagawaian, kesekretaritan, 

logistic/angkutan dan keuangan serta akutansi.Untuk melaksanakan tugas 

pokok tersebut, Assisten Manajer Sumber Daya Manusia dan Administrasi 

mempunyai fungsi Pelaksanaan tata usaha kesekretariatan. Pelaksanaan tata 

usaha kepegawaian dan diklat. Pelaksanaan tata usaha anggaran dan 

keuangan. Pelaksanaan tata usaha logistik/angkutan dan perdagangan. 

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan 

 Kegiatan dan tujuan utama PT. PLN (Persero) antara lain sebagai berikut: 

a. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus 

akumulasi profit berdasarkan prinsip pengelola perusahaan.  

b. Mengusahakan penyedia tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang 

memadai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan 

ekonomi. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai 

pengembangan. Merintis kegiatan usaha menyediakan tenaga listrik. 

Menyelenggarakan usaha-usaha lain, menunjang tenaga listrik sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   

 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1.  PELAKSANAAN PKL : 

 FX JANUARDO SIMBOLON (14312355) 

 

3.1.1. Bidang Kerja 

 Dalam pelaksanaan Praktek kerja lapangan di PLN Sektor Pembangkitan 

Sebalang posisi yang di tempati  yaitu pada bagian Teknologi Informasi Enjiniring.  

Bidang kerja pada bagian Enjiniring memiliki tugas diantaranya : 

1. melakukan perencanaan dan evaluasi pengoperasian dan pemeliharaan 

unit-unit pembangkit tenaga listrik. 

2. Perencanaan pengoperasian pembangkit tenaga listrik dan perencanaan 

pemeliharaan pembangkit tenaga listrik. 



3. Pengevaluasian masalah lingkungan dan keselamatan ketenagakerjaan dan 

penyelenggaraan teknologi informasi. 

Bagian Teknologi Informasi Enjiniring memiliki tugas untuk mengelola pekerjaan 

Teknologi Informasi (TI) dalam operasional sehari-hari dalam lingkungan 

perusahaan dan memberikan solusi dan konsultasi teknologi untuk mencapai tujuan 

dan strategi bisnis dari perusahaan. 

     

3.1.2.  Pelaksanaan Kerja 

Pelaksanaan praktek kerja lapangan dilakukan di PT PLN Cabang Sebalang selama 

kurang lebih 2 bulan terhitung mulai pada tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 4 

September 2017. Dalam pelaksanaanya penulis melakukan beberapa tugas, yaitu: 

1. Membuat jaringan LAN 

Disini praktikan untuk membuat jaringan LAN pada ruang HAR dan ruang 

KSA. Pembuatan jaringan LAN ini bertujuan untuk mengurangi beban 

penggunaan jaringan internet secara nirkabel dan menambah stabilitas 

koneksi internet. 

 

(Gambar 3.1 Proses pemasangan kabel LAN) 

2. Membuat pertanyaan untuk survey 

Survey ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan karyawan terhadap 

pelayanan IT. Survey ini dibuat untuk mencakup beberapa aspek penilaian 

sebagai tolak ukur pengembangan pelayanan IT di masa yang mendatang dan 

sebagai ulasan terhadap pelayanan yang sudah dilakukan. Pertanyaan yang 

dibuat mencaku beberapa aspek penilaian antara lain tingkat kecepatan internet, 



tingkat kepuasan pelayanan Troubleshooting dan kondisi peralatan IT yang 

digunakan oleh karyawan. 

 

(Gambar 3.2 Screenshoot pertanyaan survey) 

 

3.2.3 Kendala Yang Dihadapi 

Di dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan yang dilakukan di PT PLN 

Cabang Sebalang terdapat kendala yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu kurangnya 

akses internet di setiap ruangan di dalam PT PLN Cabang Sebalang, yang akses 

internet tersebut  digunakan oleh  karyawan untuk mengakses internet, sharing data, 

dan kegiatan laininya. Pada perusahaan untuk mendapatkan akses internet masih 

menggunakan Wi-fi, dimana kecepatan Bandwidthnya masih rendah sehingga 

setiap ruangan kurang mendapatkan akses internet, hal ini dapat menghambat 

pekerjaan karyawan PT PLN untuk mengerjakan pekerjaan.  

 

 

3.2.4. Cara Mengatasi Kendala 

Berikut ini adalah cara mengatasi kendala yang dihadapi di PT PLN 

Sebalang, yaitu:  

1. Pemasangan switch pada setiap ruangan 

Switch berfungsi sebagai alat penghubung antar computer di dalam 

perusahan tempat saya PKL  yang menggunakan Topologi star, 



mengapa menggunakan topologi star? Karna topologi star dapat kontrol 

terpusat sehingga memudahkan dalam pengelolaan data  serta 

memudahkan dalam pengelolaan jaringan 

2. Pengkabelan 

Yang pertama dilakukan adalah dalam pengkabelan LAN, adapun cara 

untuk melakukan pengkabelan LAN, yaitu: 

o Potong panjang kabel sesuai yang kitainginkan. 

 

 

 

 

 

 

  

(Gambar 3.3. Mengupas kabel UTP ) 

o Kupas bungkus luar kabel, seruas jari kelingking dan  berhati-hati 

jangan sampai kabel kecil didalamnya terpotong. 

o Urut-urut kabel kecil didalamnya agar lurus, agar mudah dimasukan 

ke konektor RJ45 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

(Gambar 3.4. Susunan warna kabel stright ) 

 

o Urutan kabel straight susunan pada ujungnya sama yaitu : 

 Putih-ornge 

 Orange 

 Putih-hijau 

 Biru 

 Putih-biru 

 Hijau 

 Putih-coklat 

 Coklat  

o Masukan kabel ke konektor RJ45, pastikan semua ujungnya sampai 

mentok di konektornya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 3.5. Kabel UTP terpasang di konektor RJ-45) 

 

o Jepit konektornya mengguanakan tang crimping, posisi kabel jangan 

sampai tertarik atau pastikan masuk dengan benar kabelnya. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 3.6. Proses mengunci kabel dengan tang crimping) 

 

o Dan lakukan pengujian kabel menggunkan LAN Tester Jika benar 

maka LED 1, 2, 3 dan 6 akan saling bertukar 

 

3.  Setelah semua kabel sudah di crimping kemudian menyusan kabel di 

lantai dengan jalur masing-masing ke pc karyawan yang ada, setelah itu 

kabel di tutupi dengan kardus supaya kabel tidak rusak pada saat di injak 

oleh karyawan yang melintasi di rungan, setelah itu ditutupi dengan 

lakban supaya kabel tidak bergser.Tahap terakhir yaitu menghubungkan 

kabel dengan PC masing-masing karyawan.    

 

  



3.2.  PELAKSANAAN PKL : 

 JOSHUA KENY ANDRIANO,  NPM 14312261 

 

3.2.1. Bidang Kerja 

 Dalam pelaksanaan Praktek kerja lapangan di PLN Sektor Pembangkitan 

Sebalang posisi yang di tempati  yaitu pada bagian Teknologi Informasi Enjiniring.  

Bidang kerja pada bagian Enjiniring memiliki tugas diantaranya : 

1. melakukan perencanaan dan evaluasi pengoperasian dan pemeliharaan 

unit-unit pembangkit tenaga listrik. 

2. Perencanaan pengoperasian pembangkit tenaga listrik dan perencanaan 

pemeliharaan pembangkit tenaga listrik. 

3. Pengevaluasian masalah lingkungan dan keselamatan ketenagakerjaan dan 

penyelenggaraan teknologi informasi. 

Bagian Teknologi Informasi Enjiniring memiliki tugas untuk mengelola pekerjaan 

Teknologi Informasi (TI) dalam operasional sehari-hari dalam lingkungan 

perusahaan dan memberikan solusi dan konsultasi teknologi untuk mencapai tujuan 

dan strategi bisnis dari perusahaan. 

   

3.2.2.  Pelaksanaan Kerja 

Pelaksanaan praktek kerja lapangan selama kurang lebih 2 bulan terhitung 

mulai pada tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 4 September 2017. Dalam 

pelaksanaanya penulis melakukan beberapa tugas yaitu: 

1. Survey kepuasan pelayanan informasi teknologi 

Survey kepuasan pelayanan informasi teknologi bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kepuasan pelayanan informasi teknologi terhadap sarana dan prasarana 

yang digunakan oleh seluruh karyawan yang berkaitan dengan teknologi dan 

informasi. 

Survey ini dilakukan secara online dan melibatkan seluruh karyawan untuk 

memperoleh data. Subjek yang dimuat dalam survey ini meliputi kecukupan 

device yang digunakan oleh karyawan, kecepatan internet, pelayanan terhadap 

troubleshooting dan lain-lain. 

 



 

(Gambar 3.7. Screenshoot survey kepuasan pelayanan IT) 

 

 

(Gambar 3.8. Proses pengolahan data hasil survey) 

 

2. Memasukan data asset wellness 

Asset wellness merupakan data  dari kondisi kesehatan semua peralatan yang 

digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Tingkat kondisi kesehatan 

peralatan ditunjukan dalam tiga indikator warna yaitu hijau untuk kondisi 

peralatan yang baik, kuning untuk kondisi peralatan yang perlu perawatan, dan 



merah untuk kondisi peralatan yang perlu diperbaiki atau sudah tidak dapat 

digunakan. Warna indikator ini akan muncul apabila nilai dari dari peralatan 

sudah di input kedalam Microsoft Office dengan formula khusus. 

 

(Gambar 3.9. Screenshoot data asset wellness) 

 

3. Memasukan data work order (WO) 

Work order merupakan pesanan pekerjaan terhadap perbaikan dari suatu 

peralatan. Data dari work order ini meliputi kode asset yang akan diperbaiki, 

tanggal mulai pekerjaan, tingkat prioritas pekerjaan, dan petugas bagian yang 

mengerjakan. Semua data tersebut dimasukan dalam Microsoft Excel. 

 

(Gambar 3.10. Screenshoot work order) 



 

3.2.3 Kendala Yang Dihadapi 

Di dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan ada kendala yang dihadapi oleh 

perusahaan berdasarkan hasil survey yang sudah dilakukan. Salah satu kendala 

yang dihadapi yaitu rendahnya tingkat kesadaran karyawan akan pentingnya 

melakukan back-up data perusahaan secara rutin. Melakukan back-up data 

perusahaan merupakan hal penting karena dapat mencegah hilangnya data 

apabila terjadi kerusakan pada komputer yang digunakan. 

 

3.2.5. Cara Mengatasi Kendala 

Berikut ini adalah cara mengatasi kendala dengan menggunakan simple 

reminder application menurut  (Kaviteshsingh, 2006) : 

1. Buka Visual Studio lalu pilih FILE, setelah itu pilih Open, kemudian 

klik  Project/Solution untuk memasukan project  yang sudah disediakan. 

 

(Gambar 3.11. proses membuka file project) 

 

2. Pilih project yang sudah disediakan oleh author aplikasi simple 

reminder application kemudian klik Open. 



 

 (Gambar 3.12. Proses memilih file project) 

 

3. Klik Build dan pilih Build Solution pada project yang sudah dibuka 

kemudian tunggu sampai Built Succeeded . Proses ini berfungsi untuk 

memeriksa kesalahan dan memunculkan file exe yang akan digunakan. 

 

(Gambar 3.13. proses build solution)  

 

4. Buka folder tempat menympan project kemudian buka folder Debug dan 

copy aplikasi Reminder_APP.exe ke Desktop. 



 

(Gambar 3.14. proses mengambil file aplikasi reminder)  

 

5. Jalankan aplikasi Reminder yang sudah di copy kedalam desktop 

kemudian klik File lalu pilih Add New Reminder untuk menambahkan 

pengingat. 

 

(Gambar 3.15. Proses menambahkan pengingat baru)  

 

6. Pilih tanggal dan jam pengingat kemudan ketikan subjek pengingat di 

field reminder. Klik Save Reminder untuk menympan pengingat. 



 

(Gambar 3.16. proses menambahkan waktu dan subjek pegingat)  

7. Pilih File dan klik Hide Application untuk menymbunyikan aplikasi 

kedalam task bar. 

 

(Gambar 3.17. Proses menyembunyikan aplikasi) 

8. Klik tombol Oke untuk menghilangkan pengingat yang sudah muncul 

sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. 

 

 (Gambar 3.18. Pengingat yang muncul) 



3.2.  PELAKSANAAN PKL : 

 TION PANDAPOTAN MANIHURUK,  NPM 14312391 

 

3.3.1. Bidang Kerja 

 Dalam pelaksanaan Praktek kerja lapangan di PLN Sektor Pembangkitan 

Sebalang posisi yang di tempati  yaitu pada bagian Teknologi Informasi Enjiniring.  

Bidang kerja pada bagian Enjiniring memiliki tugas diantaranya : 

1. melakukan perencanaan dan evaluasi pengoperasian dan pemeliharaan 

unit-unit pembangkit tenaga listrik. 

2. Perencanaan pengoperasian pembangkit tenaga listrik dan perencanaan 

pemeliharaan pembangkit tenaga listrik. 

3. Pengevaluasian masalah lingkungan dan keselamatan ketenagakerjaan dan 

penyelenggaraan teknologi informasi. 

Bagian Teknologi Informasi Enjiniring memiliki tugas untuk mengelola pekerjaan 

Teknologi Informasi (TI) dalam operasional sehari-hari dalam lingkungan 

perusahaan dan memberikan solusi dan konsultasi teknologi untuk mencapai tujuan 

dan strategi bisnis dari perusahaan. 

   

3.3.2.  Pelaksanaan Kerja 

Pelaksanaan praktek kerja lapangan selama kurang lebih 2 bulan terhitung 

mulai pada tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 4 September 2017. Dalam 

pelaksanaanya penulis melakukan beberapa tugas yaitu: 

1. Mempersiapkan VICON (Video Conference) 

Video Coference adalah merupakan suatu teknologi telekomunikasi 

interaktif yang memungkinkan dua lokasi atau lebih untuk berinteraksi 

lewat video dan audio secara simultan. 

Didalam mepersiapkan vicon dimana nanti nya vicon ini dipakai untuk 

setiap hari rabu rapat rutin. 



 

(Gambar 3.19. proses pemasangan Video Conference) 

  

2. Membuat desain logo topi 

Dalam pembuatan desain logo topi ini software yang digunakan adalah 

Adobe Corel Draw. Desain logo topi ini akan digunakan dalam acara 

Knowledge Sharing caturwulan II tahun 2017. 

 

(Gambar 3.20. desain topi) 

Sumber : http://www.pictame.com/tag/Kitsbs 

 



3.2.3 Kendala Yang Dihadapi 

Di dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan yang dilakukan di PT PLN 

Sektor Pembangkitan Sebalang terdapat kendala yang dihadapi yaitu karena laptop 

sebagian karyawan yang baru datang ke kantor sebalang belum ada software 

Microsoft Office yang seharusnya wajib ada disetiap laptop para karyawan untuk 

mendukung pekerjaan karyawan di PT PLN  Sektor Pembangkitan Sebalang. 

3.2.6. Cara Mengatasi Kendala 

Cara mengatasi kendala yang dihadapi di PT PLN Sebalang, yaitu 

menginstal microsoft office 2013. Langkah-langkah untuk instal microsoft office 

2010 yaitu:  

1. Masukan CD Master instalasi Microsoft Office 

2. Double klik setup office 

 
(Gambar 3.21. Proses menyetujui lisensi)  

 

3. Kemudian setelah itu , muncul licensi agreement. Klik I accept 

kemudian klik continue untuk melanjutkan . 



 
(Gambar 3.22. Proses memasukan product key)  

 

4. Setelah itu , masukkan product key Microsoft Office 2010 , biasanya 

product key ini juga diberikan bersama dengan file setup tersebut. 

5. Kemudian setelah memasukkan Product Key tersebut , Klik Continue 

untuk melanjutkan ke proses berikutnya . 

 
(Gambar 3.23. Proses memulai instalasi)  

 

6. Kemudian Setelah anda memasukkan Product Key. Akan muncul 

gambar diatas, Pilih Install Now 

7. Klik di Install Now. Kemudian klik continue untuk melanjutkan ke 

proses selanjutnya. 

http://4.bp.blogspot.com/-F2q8JjcaMuI/UPth4Q6AE_I/AAAAAAAAGeo/u6LYjdm6SbY/s1600/office-2010-product-key-change2.png
http://3.bp.blogspot.com/-DTk4jK9W8Sw/UPthrzPRB0I/AAAAAAAAGeg/6_2S4wB-wCU/s1600/3.png


 
(Gambar 3.24. Proses menunggu instalasi sampai selesai)  

 

8. Kemudian muncul gambar diatas ini, tunggu hingga proses ini selesai. 

 
(Gambar 3.25. Screenshoot selesai instalasi) 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Simpulan 

PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

penyedian energi listrik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Namun 

meskipun demikian, peranan IT dalam Lembaga ini sangat vital karena semua 

sistem yang berjalan dalam perusahaan ini sudah menggunakan komputer. 

Pelaksanaan kerja pada PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Sebalang 

masih terdapat beberapa kendala yang ditemui, yaitu : 

1. Belum tersedianya aplikasi Microsoft Office pada beberapa komputer 

karyawan 

2. Kecepatan internet yang rendah dan tidak stabil. 

3. Karyawan yang sering lupa untuk melakukan backup data sehingga 

dibutuhkan aplikasi reminder. 

http://3.bp.blogspot.com/-da7XJ71h-w8/UPtibuMDchI/AAAAAAAAGew/1Pi_cjNOwrQ/s1600/4.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-61BTXZayDV8/UPtinq2dqxI/AAAAAAAAGe4/MOVHpPAzUc0/s1600/5.jpg


Di sisi lain, perusahaan juga memperoleh keuntungan karena memiliki 

tenaga tambahan dengan biaya yang minim. Sementara bagi Universitas, 

mahasiswa yang melakukan praktik kerja lapangan di perusahaan akan 

menciptakan suatu relasi (kerjasama) yang baik antara perguruan tinggi dan 

perusahaan. Sehingga alumni dari Universitas tersebut dapat menjadi prioritas 

ketika perusahaan membuka lowongan pekerjaan. 

 

4.2. Saran 

Kegiatan atau proses kerja yang masih manual akan lebih baik jika di 

kembangkan ke dalam bentuk sistematis atau komputerisasi agar tidak membuang-

buang waktu para pegawai di perusahaan. 

Perlunya diadakan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan karyawan 

terhadap pencegahan maupun penanggulangan jika terjadi error terhadap PC yang 

biasa digunakan. Sehingga karyawan dapat memahami dan mengerti cara 

menanggulanginya serta dapat mempergunakan teknologi informasi sebagai mana 

mestinya untuk membantu tugas mereka. 
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