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RINGKASAN PELAKSANAAN PKL
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri terhadap
beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill ataupun hardskill yang telah
diperoleh selama pekuliahan, diterapkan disuatu perusahaan/instansi selama beberapa
bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, temuan
masalah atau kendala yang dihadapi di perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Divre IV Tanjungkarang selama 2 bulan, yaitu pada bulan Juli sampai dengan
September 2018.
Penempatan penulis pada saat PKL diperusahaan ini ialah pada Divisi Sistem
Informasi dengan bidang pekerjaan membantu karyawan dalam pengelolaan
infrastruktur teknologi informasi berupa perangkat keras, perangkat lunak dan
perangkat jaringan yang berada di kantor dan di stasiun, mulai dari stasiun Tarahan
sampai dengan stasiun Blambangan Umpu.
Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), diharapkan
untuk masa yang akan datang, pihak instansi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre
IV Tanjungkarang dapat menerima kembali mahasiswa yang akan melakukan kegiatan
Praktik Kerja Lapangan (PKL), dan juga adanya kerjasama antara pihak instasnsi
dengan Universitas Teknokrat Indonesia, agar dapat membantu proses kegiatan
mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan dan pelajaran yang didapatkan di
kampus seperti mengadakan penelitian terkini ke instansi.

Kata Kunci : PKL, PT. KAI, Sistem Informasi

x
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang PKL
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat
Indonesia sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa
dalam menjawab tantangan dunia kerja. Berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia No 20 Tahun 2003 pasal 3 berbunyi “Pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Maka dinilai
perlu untuk diadakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) sebagai penerapan ilmu
pengetahuan di institusi maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL.
Berdasarkan Buku Pedoman Praktik Kerja Lapangan (PKL) STMIK
Teknokrat Lampung 2017, “PKL dapat diartikan sebagai sarana untuk melatih
sikap, mental, penerapan ilmu, dan pembentukan lulusan yang kompeten pada
bidang masing-masing. Dengan demikian, setiap mahasiswa wajib melaksanakan
Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang merupakan matakuliah wajib dan suatu
kegiatan terpadu dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program
pelatihan berupa kinerja dalam suatu hal yang berhubungan dengan penerapan
ilmu yang telah dipelajari. Praktik Kerja Lapangan (PKL) umumnya dilaksanakan
pada suatu organisasi, perusahaan swasta, BUMN, BUMD, dan instansi baik
Pemerintahan maupun swasta (Pedoman PKL STMIK Teknokrat 2017).
Tentu saja, sebelum melaksanakan PKL, mahasiswa terlebih dahulu dibekali
dengan berbagai pengetahuan dan pelatihan yang bersifat softskill maupun
hardskill sehingga mahasiswa dapat terjun ke dunia kerja dengan kompetensi dan
keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing sebagai tenaga kerja yang
profesional.
PKL dilaksanakan di perusahaan-perusahaan swasta maupun instansi
pemerintahan. Dalam pelaksanaannya mahasiswa diberikan kebebasan dalam
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menentukan tempat pelaksanaan PKL. Dalam pelaksanaan PKL, alangkah baiknya
jika mahasiswa selaku pelaksana ikut terlibat dalam berbagai proses bisnis yang
terjadi di suatu instansi sehingga dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan
yang berbeda. Selain itu, dengan ikut terlibat dalam proses bisnis suatu instansi
maka para pelaksana dapat mengetahui berbagai kendala yang terjadi serta
mengetahui solusi-solusi dari permasalahan tersebut.
Salah satu proses bisnis yang paling sering terjadi dalam kegiatan suatu
instansi adalah pelayanan terhadap masyarakat dimana hal yang paling diutamakan
adalah kepuasan pelanggan serta pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan visi dan
misi instansi tersebut. Salah satu instansi yang mengutamakan pelayanan jasa
adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero).
PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan
PT Kereta Api Indonesia meliputi angkutan penumpang dan barang. PT Kereta
Api Indonesia (Persero) memiliki beberapa kantor cabang di Indonesia, salah
satunya di Bandar Lampung yaitu Divisi Regional (Divre) IV Tanjungkarang,
Bandarlampung.
Oleh karena itu penulis memilih PT Kereta Api Indonesia (Persero),
Bandarlampung sebagai tempat pelaksanaan PKL untuk mengetahui tentang
sistem yang berjalan pada perusahaan atau instansi tersebut. Teori-teori yang
dipelajari selama masa perkuliahan dapat secara langsung dipraktekkan di kantor
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre IV Tanjungkarang terutama yang
berhubungan dengan komputer. Dalam hal ini dapat menjadi proses perbandingan,
bahwa teori yang dipelajari sesuai dengan yang ditemui dalam praktik sehingga
teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
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1.2

Tujuan PKL
Tujuan dari pelaksanaan PKL di PT Kereta Api Indonesia (Persero) ini adalah
sebagai berikut:
1.

Memperoleh wawasan dan pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai
dengan teori yang diperoleh dibangku kuliah (sesuai dengan latar belakang
pendidikannya).

2.

Memperoleh pengetahuan dan pengalaman didunia kerja di PT Kereta Api
Indonesia (Persero).

3.

Mengetahui bidang pekerjaan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre
IV Tanjungkarang khususnya divisi Sistem Informasi.

1.3

Kegunaan PKL
1.

Bagi Mahasiswa
Memberikan manfaat dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di bangku
kuliah dengan praktek yang nyata di dunia kerja serta melatih diri dan
menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang
sesungguhnya.

2.

Bagi Universitas Teknokrat Indonesia
Menjalin hubungan kerja sama antara perusahaan dengan Universitas
Teknokrat Indonesia serta menghasilkan lulusan yang memiliki baik dan
siap untuk bekerja.

3.

Bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre IV Tanjungkarang
Membantu dalam pelaksanaan tugas pokok dari divisi Sistem Informasi
sehingga dapat meringankan pekerjaan dari divisi tersebut.

1.4

Tempat PKL
Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT Kereta Api Indonesia
(Persero) Divre IV Tanjungkarang yang berlokasi di Jalan Teuku Umar No.26,
Kedaton, Bandarlampung. Berikut ini panduan lokasi PT Kereta Api Indonesia
(Persero) Divisi Regional IV menggunakan Google Maps yang ditunjukan pada
Gambar 1.1.
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Gambar 1.1 Lokasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre IV
Tanjungkarang
1.5

Jadwal Pelaksanaan PKL
Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada semester pendek
genap tahun 2018 ± 2 Bulan, yang di mulai pada tanggal 9 Juli sampai 1
September 2018. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre IV Tanjungkarang
memiliki aturan jam kerja, yaitu pukul 08.00 – 17.00 WIB mulai dari hari Senin
sampai dengan hari Jum’at. Jadwal waktu kerja selama PKL dapat dilihat pada
Tabel 1.1.
Tabel 1.1 Jadwal Jam Kerja PKL
No.

Hari

Jam Kerja
Masuk

Selesai

1

Senin

08.00

17.00

2

Selasa

08.00

17.00

3

Rabu

08.00

17.00

4

Kamis

08.00

17.00

5

Jumat

08.00

17.00

6

Sabtu

Libur

7

Minggu

Libur

5

Adapun waktu penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah
selama 2 bulan dari bulan juli sampai Agustus. Tahapan-tahapan pelaksanaan
PKL hingga penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat dilihat
pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Jadwal Kegiatan dan Penyusunan Laporan PKL
Kegiatan
1
Pembekalan PKL
Pelaksanaan PKL
Pengumpulan Data
Penyusunan
Laporan PKL
Penyerahan Nilai
PKL dari instansi
Sidang PKL

Mei
2 3

4

1

Juni
2 3

4

1

Bulan
Juli
2 3

4

1

Agustus
2 3

4

1

September
2 3 4
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BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1

Sejarah Perusahaan
PT Kereta Api (Persero) adalah satu-satunya Badan Usaha Milik Negara
(BUMN)

di

lingkungan

Departemen

Perhubungan

yang

bertugas

menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan kereta api dalam rangka
memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara masal untuk
menunjang Pembangunan Nasional di Indonesia. Lintasan kereta di Sumatera
bagian selatan pertama kali dibangun sepanjang 12 kilometer dari Panjang menuju
Tanjungkarang, Lampung. Jalur rel ini mulai dilalui kereta pada tanggal 3 Agustus
1914, yang kemudian dapat dijadikan acuan sebagai tahun mulai beroperasinya
stasiun ini.
Kereta Api penumpang yang saat ini beroperasi dari stasium Tanjungkarang
adalah Kereta Api Sriwijaya (eksekutif dan bisnis) berangkat jam 21.00 WIB
tujuan Stasiun Kertapati di Palembang dan Kereta Api Ekspres Rajabasa
(ekonomi) berangkat jam 08.30 WIB tujuan Stasiun Kertapati. selain itu juga
terdapat KRDI Seminung dan Way Umpu yang melayani jalur BandarlampungKotabumi, Lampung Utara. Namun untuk Kereta Api barang seperti batubara dan
pulp, stasiun ini hanya melayani persilangannya saja, sebab bongkar muat barang
dipusatkan di Stasiun Tarahan, yang berada di sebelah selatan Kota Bandar
Lampung. Karena stasiun ini terhitung besar, maka seluruh Kereta Api barang
(termasuk Babaranjang) berhenti normal di stasiun ini.
Stasiun ini memiliki 4 jalur utama, dengan 1 sepur lurus (jalur 2) serta 3 sepur
belok yaitu jalur 1, 3, dan 4. Jalur 2 merupakan jalur untuk Kereta Api yang
berjalan langsung serta BBR isian yang harus bersilang (karena BBR isian
merupakan Kerepa Api prioritas dan tidak boleh masuk sepur belok), walaupun
pada kenyataannya seluruh Kereta Api wajib berhenti di stasiun ini. Jalur 3 dan 4
digunakan untuk pemberangkatan dan kedatangan Kereta Api penumpang dan
peronnya sudah peron tinggi untuk mempermudah penumpang naik ke dalam
Kereta Api. Jalur 1 merupakan sepur belok panjang untuk bersilangnya Kereta
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Api barang. Awalnya jalur 1 memiliki panjang jalur yang hampir sama dengan
jalur 4, tetapi diperpanjang hingga ke rumah sinyal km 14.

2.2

Visi, Misi dan Logo Perusahaan
1. Visi PT Kereta Api Indonesia adalah :
Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan
pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders.
2. Misi PT Kereta Api Indonesia adalah:
Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjanganya,
melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai
tambah yang tinggi bagi stakehoders dan kelestarian lingkungan berdasarkan
4 pilar utama: keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan dan kenyamanan.
3. Logo Perusahaan
Logo merupakan sebuah simbolis pada suatu perusahaan, logo PT Kereta Api
Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut yang bersumber dari
PT Kereta Api Indonesia.

Gambar 2.1 Logo PT Kereta Api Indonesia
(Sumber: http://kai.id/logo-kereta-api/)
Makna logo perusahaan dapat dilihat dari (Sumber: http://kai.id/logo-keretaapi/):
1) Bentuk:
a) Garis Melengkung
Melambangkan gerakan yang dinamis PT Kereta Api Indonesia
(Persero) dalam menjalankan Visi dan Misinya.
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b) Anak Panah
Melambangkan Nilai Integritas, yang harus dimiliki insan PT Kereta
Api Indonesia (Persero) dalam mewujudkan pelayanan prima.
2) Warna:
a) Orange
Melambangkan proses pelayanan prima (kepuasan pelanggan) yang
ditujukan kepada pelanggan internal dan eksternal.
b) Biru
Melambangkan semangat inovasi yang harus dilakukan dalam
memberikan nilai tambah ke Stakeholders. Inovasi dilakukan dengan
semangat sinergi di semua bidang dan dimulai dari hal yang paling
kecil sehingga dapat melesat.

2.3

Nilai Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Nilai utama PT Kereta Api Indonesia merupakan logo budaya perkeretaapian
dalam menjalankan tugasnya sebagai perusahaan penyelia jasa sarana
perkeretaapian yang berorientasi pada:

Gambar 2.2 Logo Nilai Budaya Perkeretaapian
(Sumber: http://kai.id/nilai-utama-kai/)
1.

Integritas
Kami insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) bertindak konsisten sesuai
dengan nilai-nilai kebijakan organisasi dan kode etik perusahaan. Memiliki
pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan
etika tersebut dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk
melakukannya.

9

2.

Profesional
Kami insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kemampuan dan
penguasaan dalam bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan,
mampu menguasai untuk menggunakan, mengembangkan, membagikan
pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan kepada orang lain.

3.

Keselamatan
Kami insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki sifat tanpa
kompromi dan konsisten dalam menjalankan atau menciptakan sistem atau
proses kerja yang mempunyai potensi resiko yang rendah terhadap
terjadinya kecelakaan dan menjaga asset perusahaan dan mungkin
terjadinya kerugian.

4.

Inovasi
Kami insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) selalu menumbuh
kembangkan

gagasan

baru,

melakukan

tindakan

perbaikan

yang

berkelanjutan dan menciptakan lingkungan kondusif untuk berkreasi
sehingga memberikan nilai tambah bagi Stakeholders.
5.

Pelayanan Prima
Kami insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan memberikan pelayanan
yang terbaik yang sesuai dengan standar mutu yang memuaskan dan sesuai
harapan atau melebihi harapan pelanggan dengan memenuhi 6A unsur
pokok:
1) Ability (Kemampuan)
2) Attitude (Sikap)
3) Appearance (Penampilan)
4) Attention (Perhatian)
5) Action (Tindakan)
6) Accountability (Tanggung Jawab)

2.4

Jenis Produk atau Jasa
Jenis produk atau jasa yang ada di PT Kereta Api Tanjungkarang yaitu:
1. Kereta Penumpang
Kerata penumpang ini memiliki kelas ekonomi dan bisnis, pemberangkatan
dan tujuanya kereta penumpang ini antara lain:
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a) KA Limex Sriwijaya (Palembang Kertapati - Bandarlampung
Tanjungkarang)
b) KA Rajabasa (Palembang Kertapati - Bandarlampung Tanjungkarang)
c) KRDI Seminung (Bandar lampung Tanjungkarang Kotabumi)
d) KRDI Way Umpu (Bandarlampung Tanjungkarang - Kotabumi)
2. Kereta Barang
Kereta api barang ini sering mengangkut barang barang seperti batu bara
atau pun kayu yang pemberangkatan dan tujunanya yaitu:
a) KA batu bara rangkaian panjang (KABBR/babaranjang) PT Bukit
Asam (Tanjungenim Baru - Tarahan)
b) KA batu bara (KA PT SB) PT Semen Baturaja (Tanjungenim Baru Tigagajah)
c) KA minyak bumi (KABBM) Pertamina (Palembang Kertapati Tigagajah)
d) KA semen klingker PT Semen Baturaja (Tigagajah - Palembang
Kertapati)
e) KA pulp/kayu (KA PT TEL) PT Tanjungenim Lestari (Niru - Tarahan)

2.5

Bagan Struktur Organisasi Perusahaan
Bagan Struktur Organisasi Perusahaan ditunjukkan pada Gambar 2.3:

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Unit IT di PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional
IV Tanjungkarang
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2.6

Deskripsi Pekerjaan
Deskripsi Pekerjaan pada Unit IT di PT. Kereta Api (Persero) Divre IV
Tanjungkarang adalah sebagai berikut:

2.6.1 Executive Vice President (EVP)
Berfungsi dalam penyediaan dan pengawasan infastruktur sistem informasi dan
teknologi di perusahaan.
1. Tujuan
a) Untuk mengelola pekerjaan Teknologi Informasi (TI) dalam operasional
sehari-hari dalam lingkungan perusahaan
b) Memberikan solusi dan konsultansi teknologi untuk mencapai tujuan
dan strategi bisnis perusahaan.
2. Tugas Dan Tanggung Jawab
a. Mengelola Teknologi Informasi dan sistem komputer
1) Bertanggung jawab pada kesiapan dan ketersediaan sistem komputer/
aplikasi dalam lingkungan perusahaan.
2) Membuat atau implementasi semua sistem dan aplikasi.
3) Merancang,

mengelola

dan

mengawasi

serta

meng-evaluasi

operasional dari sistem informasi (software dan aplikasi) dan
pendukungnya (hardware, infrastruktur, telekomunikasi).
4) Membuat dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur TI (IT
policy) termasuk kebijakan keamanan TI (IT security policy).
5) Berkerja sama dengan TI vendor untuk merancang , membuat dan
meng-implementasikan sistem atau aplikasi jika diperlukan.
6) Membuat dan mengawasi anggaran TI (budget) dan expenditures.
b. Memberikan solusi Teknologi Informasi
1) Bertanggung jawab pada penyediaan layanan infrastruktur termasuk
aplikasi, jaringan komputer (LAN / WAN), keamanan Teknologi
Informasi dan telekomunikasi.
2) Memberikan rekomendasi tentang solusi sistem informasi dan
pendukungnya.
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3) Memberikan orientasi kepada pegawai baru mengenai aplikasi atau
sistem yang digunakan saat ini dan rencana atau strategi TI secara
umum.
4) Merancang dan membuat TI DRP (Disaster Recovery Plan).
5) Memberikan arahan pada bawahan mengenai penggunaan dan solusi
teknologi.
6) Pengawasan dan perawatan Teknologi Informasi.
7) Bekerja sama dengan senior manajemen untuk membuat, merancang
pelayanan TI dalam dokumen Service Level Agreements.
8) Memberikan laporan bulanan kepada Direktur Keuangan mengenai
semua aspek dari departemen TI (Teknologi Informasi).
3. Hubungan Kerja
a. Internal
1) Bekerja sama dengan pimpinan binis unit lain dalam perancangan,
rekomendasi dan konsultasi terhadap solusi teknologi.
2) Bekerja sama dengan senior manajemen dalam perancangan strategi TI
untuk mendukung keberhasilan tujuan perusahaan.
3) Bekerja sama dengan HR dalam pengembangan karir staff serta
pemilihan staff TI baru.
4) Bekerja sama dengan tim Legal dan HR dalam pembuatan kebijakan
TI.
5) Bekerja sama dnegan procurement dalam pengadaan inventory TI.
b. Eksternal
1) Bekerja sama dengan vendor dalam pembuatan aplikasi (jika
diperlukan).
2) Bekerja sama dengan konsultan dalam pengembangan, solusi serta
peningkatan kinerja departmen TI (Teknologi Informasi).
3) Bekerja sama dengan Internet provider dalam pengelolaan internet dan
telekomunikasi.
2.6.2 Deputy Vice President (DVP)
Berfungsi dalam membantu executive vice president (EVP) penyediaan dan
pengawasan infastruktur sistem informasi dan teknologi di perusahaan.
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1. Tujuan
a) Untuk membantu dalam mengelola pekerjaan Teknologi Informasi (TI)
dalam operasional sehari-hari dalam lingkungan perusahaan
b) Membantu memberikan solusi dan konsultansi teknologi untuk
mencapai tujuan dan strategi bisnis perusahaan.
2. Tugas Dan Tanggung Jawab
a) Membantu mengelola Teknologi Informasi dan sistem komputer
1) Membantu dan bertanggung jawab pada kesiapan dan ketersediaan
sistem komputer / aplikasi dalam lingkungan perusahaan.
2) Membantu membuat dan/atau implementasi semua sistem dan
aplikasi.
3) Membantu merancang, mengelola dan mengawasi serta mengevaluasi operasional dari sistem informasi (software dan aplikasi) dan
pendukungnya (hardware, infrastruktur, telekomunikasi).
4) Membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur TI (IT
policy) termasuk kebijakan keamanan TI (IT security policy).
5) Berkerja sama dengan TI vendor untuk merancang , membuat dan
meng-implementasikan sistem atau aplikasi jika diperlukan.
6) Membantu membuat dan mengawasi anggaran TI (budget) dan
expenditures.
b) Membantu memberikan solusi Teknologi Informasi
1) Membantu dan bertanggung jawab pada penyediaan layanan
infrastruktur termasuk aplikasi, jaringan komputer (LAN / WAN),
keamanan Teknologi Informasi dan telekomunikasi.
2) Membantu memberikan rekomendasi tentang solusi sistem informasi
dan pendukungnya.
3) Membantu memberikan orientasi kepada pegawai baru mengenai
aplikasi atau sistem yang digunakan saat ini dan rencana atau strategi
TI secara umum.
4) Merancang dan membuat TI DRP (Disaster Recovery Plan).
5) Memberikan arahan pada bawahan mengenai penggunaan dan solusi
teknologi.

14

6) Membantu pengawasan dan perawatan Teknologi Informasi.
7) Bekerja sama dengan senior manajemen untuk membuat, merancang
pelayanan TI dalam dokumen Service Level Agreements.
3. Hubungan Kerja
a) Internal
1) Membantu bekerja sama dengan pimpinan binis unit lain dalam
perancangan, rekomendasi dan konsultasi terhadap solusi teknologi.
2) Membantu

bekerja

sama

dengan

senior

manajemen

dalam

perancangan strategi TI untuk mendukung keberhasilan tujuan
perusahaan.
3) Bekerja sama dengan HR dalam pengembangan karir staff serta
pemilihan staff TI baru.
4) Bekerja sama dengan tim Legal dan HR dalam pembuatan kebijakan
TI.
5) Bekerja sama dnegan procurement dalam pengadaan inventory TI.
b) Eksternal
1) Bekerja sama dengan vendor dalam pembuatan aplikasi (jika
diperlukan).
2) Bekerja sama dengan konsultan dalam pengembangan, solusi serta
peningkatan kinerja departmen TI (Teknologi Informasi).
3) Bekerja sama dengan Internet provider dalam pengelolaan internet
dan telekomunikasi.
2.6.3 Manager Sistem Informasi
Bertugas mengawasi semua staff di departemen IT, serta memberikan
bimbingan, arahan dan pelatihan kepada karyawan junior terutama pada tugas
yang mungkin sulit mereka lakukan.
a. Tugas dan Tanggung Jawab
1) Menerapkan sistem keamanan IT dalam organisasi untuk memastikan
keamanan data dan sistem IT.
2) Mengawasi organisasi sistem WAN.
3) Mengawasi pengelolaan dan pemeliharaan stasiun kerja komputer.
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4) Mengawasi pelatihan staff untuk memastikan mereka mampu
menggunakan software dan hardware komputer secara kompeten.
5) Memberikan dukungan dalam mengatasi masalah-masalah komputer.
6) Mengawasi penyimpanan yang tepat dari semua data perusahaan dan
pengarsipan record dan back up.
7) Menyediakan dukungan teknis kepada karyawan ahli komputer lain
dalam organisasi.
b. Hubungan Kerja
1) IT manager berinteraksi dengan klien setiap hari untuk dapat melihat
dan memahami masalah IT mereka dan memberikan solusi yang
kompeten untuk masalah tersebut.
2) IT manager memastikan sistem berjalan lancar dan efisien dari semua
sistem IT dalam organisasi, menjaga informasi karyawan pada
perubahan berbagai teknologi yang sedang berlangsung dalam
organisasi.
3) IT Manager berkomunikasi dengan manajemen puncak dalam hal isuisu terkait IT, serta mengidentifikasi sistem komputer baru dan trend di
pasar sehingga status organisasi IT selalu berada pada barisan terdepan.
4) IT manager mengorganisasi dan memimpin rapat tim, menjaga timya
termotivasi dan membantu mereka untuk memenuhi tujuan perusahaan,
memastikan bahwa persyaratan perizinan standar lokal terpenuhi dan
dipenuhi, dan hadir dengan anggaran untuk departemen dan
mengimplementasikannya.
2.6.4 SVP IT Suport 1
Tugas dan Tanggung Jawab
a) Menerima, memprioritaskan dan menyelesaikan permintaan bantuan IT.
b) Instalasi, perawatan dan penyediaan dukungan harian baik untuk hardware &
software Windows & Macintosh, peralatan termasuk printer, scanner, harddrives external, dll.
c) Korespondensi dengan penyedia jasa eksternal termasuk Internet Service
Provider, penyedia jasa Email, hardware, dan software supplier, dll.
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2.6.5 Pelaksana IT Support 1
Tugas dan Tanggung Jawab
a) Membeli hardware IT, software dan hal-hal lain yang berhubungan dengan
hal tersebut.
b) Menyediakan data atau informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan
laporan department regular.
c) Mengatur penawaran harga barang dan tanda terima dengan supplier untuk
kebutuhan yang berhubungan dengan IT.
2.6.6 SVP IT Support 2
Tugas dan Tanggung Jawab
a) Membantu pekerjaan dari SVP IT Support 1
b) Mengumpulkan data-data yang akan digunakan untuk pembuatan laporan.
2.6.7 Pelaksan IT Support 2
Tugas dan Tanggung jawab
a) Memastikan komputer yang dipakai user bisa berjalan sebagaimana
mestinya.
b) Memastikan bahwa komputer yang dipakai terhubung ke jaringan dan bisa
berkomunikasi semestinya.
c) Memastikan bahwa aplikasi yang digunakan user berjalan sebagaimana
mestinya.
d) Memastikan bahwa data-data yang dimiliki oleh user yang didalam
komputer tidak bisa dibaca dan diambil oleh orang tanpa ijin.
e) Memperbaiki komputer user yang rusak dalam waktu yang sesingkatsingkatnya.
f) Melakukan update secara berkala baik system operasi maupun system
aplikasi yang dipakai oleh user
g) Melakukan backup data.
h) Mengembalikan atau merestore data dari backup system jika terjadi masalah
i) Memastikan system pendukung seperti printer, scanner berjalan sesuai yang
diinginkan.
j) Instal dan konfigur anti virus.
k) Scan dan bersihin virus

17

l) Buat dokumentasi teknis.
m) Mengecek dan memperbaiki jaringan komputer yang bermasalah.
n) Pasang UPS
o) Mengatur pengaturan pada browser.
p) Paham prinsip kerja switch, router dan hub.
q) Bisa membuat kabel network atau kabel data.
r) Bisa membedakan kabel data yang berfungsi baik dan yang tidak.
s) Paham dasar-dasar jaringan komputer.
t) Menguasai dan mengerti aplikasi Office, seperti Word, Excel, Powerpoint
dan email.
2.7

Peralatan dan Software Pendukung
Peralatan yang digunakan diunit IT PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre IV
Tanjungkarang yaitu:
a. Hardware:
1) Komputer
2) Printer
3) Kabel LAN
4) Peralatan pembutan kabel LAN
b. Software:
1) Sistem Ticketing
2) E-Commerce
3) Ticket.com
4) Zimbra

2.8

Jenis Produksi Perusahaan
a. Kereta Penumpang
1) Reservasi dapat dilakukan mulai H-90 di loket stasiun, vending machine,
minimarket, Contact Center 121 atau secara online melalui website dan
mobile application. Reservasi selain di loket stasiun dapat dilihat pada
daftar tempat reservasi tiket.
2) Reservasi selain di loket stasiun mendapatkan bukti transaksi berupa
struk, email notifikasi, sms notifikasi atau bentuk lainnya. Berisi kode
booking, data diri dan data perjalanan penumpang. Bukti transaksi
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tersebut, selanjutnya ditukarkan menjadi Boarding Pass melalui proses
Check In yang dapat dilakukan mulai 7 x 24 jam sebelum jadwal
keberangkatan Kereta Api di stasiun keberangkatan penumpang.
3) Penulisan nama dan nomor identitas harus sesuai dengan yang tertera
pada bukti identitas yang dimiliki (KTP, SIM, Passport, Kartu Tanda
Prajurit TNI, Kartu Tanda Anggota POLRI, Kartu Siswa TNI/POLRI,
Kartu Pelajar dan bukti identitas lainnya yang dilengkapi dengan foto).
4) Khusus penumpang berusia di bawah 17 tahun, jika belum memiliki
bukti identitas. Maka identitas yang dicantumkan menggunakan tanggal
lahir dengan format ddmmyyyy.
5) Pada Kereta Api Non Komersial (PSO), satu orang penumpang hanya
diperbolehkan membeli satu tiket atas nama dirinya.
6) Pada Kereta Api Komersial, 1 (satu) orang penumpang diperbolehkan
membeli lebih dari satu tiket atas nama dirinya. Dalam hal penumpang
memiliki hak atas tarif reduksi, maka tiket kedua dan seterusnya
dikenakan tarif non reduksi (tarif umum).
b. Kereta Barang
1) Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Menteri Hukum dan
HAM RI.
2) Pengesahan Akta Anggaran Dasar Perseroan Terbatas oleh Menteri
Hukum dan HAM RI
3) Akta Anggaran Dasar Perusahaan Terbaru
4) Akta Perubahan Susunan Kepengurusan Terbaru
5) Pengesahan Akta Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan Terbatas
oleh Menteri Hukum dan HAM RI
6) SIUP (Surat Ijin Pengusahaan)
7) Akta Pendirian Perusahaan
8) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Surat Keterangan Domisili Perusahaan
(SKDP)
9) NPWP Perusahaan
10) Copy KTP
11) Khusus komoditi hasil tambang diperlukan tambahan data berikut:
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a) IUP (Ijin Usaha Pertambangan)
b) Kuasa Tambang & Lokasi Tambang
2.9

Produk yang Sudah Dihasilkan
Produk yang dihasilkan PT. Kereta Api Indonesia adalah sebuah jasa angkutan
untuk para penumpang yang akan berpergian ke tempat yang dituju selain itu
juga menyediakan layanan akut barang tatapi untuk kebutuhan industry besar

2.10 Mitra Perusahaan dan Klien
Mitra perusahaan PT. Kereta Api (Persero) yaitu:
1. PT Reska Multi Usaha
2. Railink
3. PT Kereta Commuter Indonesia
4. PT Kereta Api Pariwisata (INDORAILTOUR)
5. PT Kereta Api Logistik (KALOG)
6. PT Kereta Api Properti Manajemen.
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1

Pelaksanaan PKL: RAUSHAN FIKRI
NPM 15311579

3.1.1 Bidang Kerja
Selama melaksanakan kegiatan PKL di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre
IV Tanjungkarang yang berdomisili di Bandar Lampung, penulis ditempatkan
pada bagian Sistem Informasi. Bagian Sistem Informasi merupakan bagian
untuk melakukan pemeliharaan (maintenance) pada hardware maupun software
yang ada baik di kantor maupun di stasiun PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Divre IV Tanjungkarang. Dalam bagian ini penulis ditugaskan untuk membantu
karyawan dalam melakukan kegiatan berikut:
1) Pemeliharaan Closed Circuit Televison (CCTV)
2) Instalasi dan Pemeliharaan Printer
3) Troubleshooting Hardware dan Software Komputer

3.1.2 Pelaksanaan Kerja
Adapun pekerjaan yang dilakukan sebagai berikut:
1) Pemeliharaan Closed Circuit Televison (CCTV)
Adapun tugas yang diberikan yaitu melakukan pemeliharaan pada CCTV
stasiun dan DIPO. Pemeliharaan CCTV stasiun dilakukan setiap hari oleh
karyawan bagian Sistem Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre
IV Tanjungkarang. Pada siang hari dilakukan oleh karyawan dan bersama
penulis pada pukul 15.00 WIB sebelum keberangkatan KA Sriwijaya tujuan
Palembang

kelas Bisnis dan Eksekutif pada pukul 21.00 WIB.

Pemeliharaan yang dilakukan meliputi pengecekan pada kabel LAN yang
terhubung CCTV pada setiap gerbong kereta api. Berikut merupakan
tahapan dalam melakukan pengecekan CCTV:
a) Pada tahap pertama penulis menggunakan perlengkapan keamanan
yaitu dengan menggunakan rompi lapangan.
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b) Penulis menyiapkan beberapa alat dan bahan untuk melakukan
pengecekan CCTV yaitu sebagai berikut:
Tabel 3.1 Perlengkapan untuk perawatan CCTV

Konektor RJ45

Tang Krimping

Barel

Tang Potong

Tali Tis

Solasi Hitam

Cairan Anti Karat

Sikat Gigi

Kabel LAN

Mouse
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Tabel 3.2 Perlengkapan untuk perawatan CCTV(lanjutan)

Tester

Rompi Lapangan

c) Selanjutnya penulis menuju ke gerbong kereta api dan mulai membuka
pintu tempat menghubungkan kabel LAN CCTV dari gerbong satu ke
gerbong lainnya.
d) Lalu penulis melakukan pengecekan apakah konektor tersebut dalam
keadaan baik dengan menggunakan tester, jika semua lampu menyala
maka konektor dalam kedaan baik. Akan tetapi jika tester tidak menyala
maka kami mengecek keadaan konektor apakah konektor tersebut
dalam keadaan baik secara fisik atau rusak seperti berkarat atau putus.
e) Jika konektor tersebut berkarat maka kami melakukan penyemprotan
dengan menggunakan cairan anti karat, setelah itu kami menyikatnya
dengan menggunakan sikat gigi.
f)

Setelah itu kami melakukan pengecekan kembali menggunakan tester.
Jika semua lampu menyala maka konektor dalam keadaan baik.

g) Selanjutnya kami melakukan hal yang disetiap gerbong.
h) Setelah semua konektor LAN di cek lalu kami masuk kedalam ruang
operator yang terdapat satu komputer server untuk memantau CCTV.
Jika CCTV tersebut sudah terhubung dan tampil dilayar monitor maka
pengecekan CCTV telah selesai.
2) Instalasi dan Pemeliharaan Printer
Adapun tugas yang diberikan yaitu instalasi dan pemeliharaan printer di
seluruh kantor PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre IV Tanjungkarang.
Instalasi printer dilakukan setiap ada printer atau komputer baru dan
pemeliharaan printer dilakukan setiap dua hari sekali yaitu dengan melakukan
cleaning.
a. Instalasi Printer
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Adapun proses pemasangan printer yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1) Pengisian tinta kedalam tabung, dimana tabung dalam posisi miring
untuk mencegah agar tinta tidak tumpah.
2) Setelah itu printer dinyalakan, maka tombol power dan resume akan
berkedip bergantian.
3) Kemudian penulis menekan tombol resume selama 3 detik agar tinta
yang baru diisikan masuk ke cartridge (proses ini memakan waktu
sekitar 20 menit)
4) Setelah itu, penulis menghubungkan computer dengan printer dengan
USB dan selanjutnya melakukan penginstalan driver.
b. Cleaning Printer
Adapun tahap-tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1) Buka menu device dan printer yang ada dikomputer
2) Lalu pilih perangkat printer yang tersambung dikomputer
3) Kemudian kita pilih printer preference.¸bertujuan untuk membuka
jendela pengaturan printer yang akan kita cleaning
4) Kemudin pilih maintenance, tahap ini untuk menemukan hal terkait
dengan perawatan printer
5) Kemudian pilih Head Cleaning, kemudian selama proses perawatan
prnter tidak boleh digunakan.
3) Troubleshooting Hardware dan Software Komputer
Salah satu tugas yang diberikan kepada penulis adalah mengatasi
troubleshooting yang terjadi pada komputer karyawan di Kantor PT.Kereta Api
Indonesia Divisi Regional IV Tanjungkarang, mulai dari mengatasi masalah
Hardware, Software dan jaringan. Masalah yang sering terjadi di komputer
karyawan adalah jaringan yang tidak terkoneksi sehingga tidak dapat membuka
website lokal yang ada di kantor Divisi Regional (Divre) IV Tanjungkarang.
Kemudian masalah yang sering ditemukan adalah tidak dapat melakukan
sharing printer dan driver printer yang tidak terinstal. Adapun tahap yang
dilakukan antara lain yaitu:
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3.1.3

Kendala yang Dihadapi
Adapun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan PKL di PT Kereta
Api Indonesia (Persero) Divre IV Tanjungkarang yaitu:
1.

Pada saat melakukan pemeliharaan CCTV stasiun Kereta Api
Tanjungkarang, masalah yang sering terjadi adalah saat penulis sudah
melakukan pengecekan pada Kabel LAN disetiap gerbong kereta api
dengan menggunakan tester kabel ketika Monitor CCTV pada gerbong
KM dinyalakan terkadang ada beberapa CCTV yang tidak tersambung
pada monitor tersebut.

2.

3.1.4

Pada saat melakukan penginstalan ulang printer masalah yang dihadapi
penulis adalah masih banyak karyawan yang tidak menyimpan cd driver
printer, sehingga memakan waktu untuk mencari driver printer dan
membuat penulis kesulitan untuk melakukan penginstalan ulang printer
pada karyawan kantor PT.Kereta Api Indonesia Divisi Regional IV
Tanjungkarang.

Cara Mengatasi Kendala
Adapun solusi untuk mengatasi masalah yang penulis hadapi yaitu:
1. Menurut (Surjono, Herman Dwi, 1996) CCTV (Closed Circuit Television)
adalah alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video
dan menghasilkan data video atau audio. CCTV (Closed Circuit
Television) adalah penggunaan video kamera yang mentransmisikan
sinyal atau penyiaran tertuju kepada lingkup perangkat tertentu, yakni
seperangkat monitor “spesifik terbatas”. Kemudian pada saat melakukan
pemeliharaan CCTV, penulis selalu membawa peralatan lengkap untuk
melakukan pengecekan apakah CCTV tersebut terhubung. Alat alat yang
kami bawa yaitu berupa tester, konektor RJ45, tang krimping, tang potong,
tali tis, kabel LAN, semprotan anti karat, barel dan mouse serta solasi
perekat. Untuk konektor yang sudah dalam keadan tidak baik penulis
menggantinya dengan konektor yang baru, sedangkan jika konektor
tersebut masih berfungsi dengan baik tetapi kondisinya berkarat maka
penulis menyemprotkan cairan anti karat dan menyikatnya hingga bersih.
Jika penulis sudah melalukan tahap tersebut akan tetapi CCTV masih
belum tampil, penulis berkonsultasi dengan karyawan disana. Dan
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karyawan menyarankan penulis untuk merestart router yang ada di dalam
setiap gerbong, setelah penulis merestart router CCTV kembali menjadi
normal.
2.

Menurut (Melwin, 2007) perangkat lunak “Berfungsi sebagai pengatur
aktivitas kerja komputer dan semua intruksi yang mengarah pada sistem
komputer. Perangkat lunak menjembatani interaksi user dengan computer
yang hanya memahami bahasa mesin. Pada saat pelaksanan pkl penulis
melakukan penginstalan ulang printer karyawan, penulis mencari cd driver
di kantor sistem informasi namun jika tidak tersedia maka penulis mencari
di internet driver printer yang dibutuhkan sesuai dengan komputer
karyawan, lalu driver yang didownload diinternet tersebut dibackup
dikomputer karyawan dan komputer unit sistem informasi. Sehingga
sewaktu-waktu saat melakukan penginstalan ulang driver printer tidak
memakan banyak waktu.

3.2

Pelaksanaan PKL: RIZKI OKTAVIAN
NPM 15311159

3.2.1 Bidang Kerja
Selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan di PT Kereta Api
Indonesia (Persero) Divre IV Tanjungkarang, penulis ditempatkan pada Unit
Sistem Informasi. Unit Sistem Informasi merupakan unit yang bertugas untuk
melakukan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi berupa perangkat
keras, perangkat lunak dan perangkat jaringan yang ada baik di kantor maupun
di stasiun, mulai dari stasiun tarahan sampai dengan stasiun blambangan umpu
yang merupakan wilayah Divre IV TanjungKarang. Dalam hal ini penulis
ditugaskan untuk membantu karyawan dalam melakukan kegiatan berikut:
1.

Pemasangan Closed Circuit Televison (CCTV) pada gerbong kereta

2.

Pemeliharaan CCTV pada gerbong kereta

3.

Instalasi Printer

4.

Instalasi Software khusus PT. Kereta Api Indonesia

5.

Troubleshooting Hardware, Software dan Jaringan Komputer
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3.2.2 Pelaksanaan Kerja
Adapun Pelaksanaan kerja dari tugas-tugas yang telah disebutkan dalam bidang
kerja adalah sebagai berikut:
1. Pemasangan Closed Circuit Televison (CCTV) pada gerbong kereta
Pemasangan CCTV gerbong kereta merupakan salah satu tugas dari
karyawan unit Sistem Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre
IV Tanjungkarang. Pemasangan CCTV tersebut telah dimulai sejak tahun
2016, dan pada tanggal 30 Juli 2018 dilakukan pemasangan CCTV pada
kereta terakhir oleh karyawan dan bersama penulis yang dimulai pada pukul
21.00 WIB dan selesai pada pukul 04.00 WIB. Berikut merupakan tahapan
dalam melakukan pemasangan CCTV pada gerbong kereta:
a) Pada tahap pertama penulis menggunakan perlengkapan keamanan
yaitu dengan menggunakan rompi lapangan dan helm proyek.
b) Karyawan bersama penulis menyiapkan beberapa alat untuk melakukan
pemasangan CCTV diantaranya sebagai berikut:
Tabel 3.3 Peralatan untuk pemasangan CCTV

NVR

Hardisk

Kamera CCTV
Kotak Alat

Bor
Switch
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Tabel 3.4 Peralatan untuk pemasangan CCTV(lanjutan)

Konektor RJ45

Monitor

Kabel LAN

Mouse

Barel

Keyboard

c) Selanjutnya karyawan bersama penulis membuat akses kabel LAN
yang dimulai dengan pengeboran lantai ruang monitoring cctv kereta
(gerbong bagian tengah).
d) Setelah itu kabel LAN dihubungkan ke gerbong-gerbong kereta melalui
bawah gerbong kereta.
e) Setelah kabel LAN dirasa cukup untuk menjangkau gerbong-gerbong
kereta, maka penulis melakukan crimping konektor RJ-45 pada kabel
LAN.
f)

Selanjutnya pemasangan CCTV dan setting IP dilakukan oleh
karyawan unit sistem informasi.

2. Pemeliharaan Closed Circuit Televison (CCTV)
Pemeliharaan CCTV gerbong kereta dilakukan setiap hari oleh karyawan
unit Sistem Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre IV
Tanjungkarang. Pengecekan biasanya dilakukan pada siang hari oleh
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karyawan bersama penulis pada pukul 14.00 WIB sebelum keberangkatan
KA Sriwijaya tujuan Palembang kelas Bisnis dan Eksekutif pada pukul
21.00 WIB. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi pengecekan pada kabel
LAN yang terhubung CCTV pada setiap gerbong kereta api. Berikut
merupakan tahapan dalam melakukan pengecekan CCTV:
a) Penulis menyiapkan beberapa peralatan untuk melakukan pengecekan
dan pemeliharaan CCTV seperti konektor RJ-45, barel, tang crimping,
tang potong, tali tis, cairan anti karat, sikat gigi, kabel LAN, dan LAN
tester.
b) Selanjutnya penulis menuju ke gerbong kereta api dan mulai membuka
bagian belakang setiap gerbong tempat menghubungkan kabel LAN
CCTV dari gerbong satu ke gerbong lainnya.
c) Lalu penulis melakukan pengecekan apakah konektor tersebut dalam
keadaan baik dengan menggunakan tester, jika semua lampu menyala
maka konektor dalam kedaan baik. Akan tetapi jika tester tidak menyala
maka dilakukan pengecekan keadaan konektor apakah konektor
tersebut dalam keadaan baik secara fisik atau rusak seperti berkarat atau
putus.
d) Jika konektor tersebut berkarat maka dilakukan penyemprotan dengan
menggunakan cairan anti karat, setelah itu menyikatnya dengan
menggunakan sikat gigi.
e) Setelah itu dilakukan pengecekan kembali menggunakan tester. Jika
semua lampu menyala maka konektor dalam keadaan baik.
f)

3.

Setelah semua konektor LAN di cek lalu kami masuk kedalam ruang
operator yang terdapat satu komputer server untuk memantau CCTV.
Jika CCTV tersebut sudah terhubung dan tampil dilayar monitor maka
pengecekan CCTV telah selesai.

Instalasi Printer
Salah satu tugas yang cukup sering diberikan ialah melakukan instalasi
printer. Dimana pada masa PKL penulis, cukup banyak printer jenis Epson
L-360 yang dipasang untuk memenuhi kebutuhan karyawan di kator Divre
IV Tanjungkarang. Adapun proses pemasangan printer yang dilakukan
adalah sebagai berikut:
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a) Pengisian tinta kedalam tabung, dimana tabung dalam posisi miring
untuk mencegah agar tinta tidak tumpah.
b) Setelah itu printer dinyalakan, maka tombol power dan resume akan
berkedip bergantian.
c) Kemudian penulis menekan tombol resume selama 3 detik agar tinta
yang baru diisikan masuk ke cartridge (proses ini memakan waktu
sekitar 20 menit)
d) Setelah itu, penulis menghubungkan computer dengan printer dengan
USB dan selanjutnya melakukan penginstalan driver.

4.

Instalasi Software khusus PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT. Kereta Api Indonesia memiki beberapa software khusus yang harus
diinstal pada setiap komputer karyawan, baik di kantor Divre IV
Tanjungkarang, DIPO maupun Stasiun. Dalam hal ini, penulis cukup sering
ditugaskan untuk melakukan penginstalan software-software tersebut.
Diantaranya Kaspersky (antivirus khusus yang digunakan PT. Kereta Api
Indonesia), SAP Lagon, dan Radmin.

5.

Troubleshooting Hardware, Software dan Jaringan komputer
Salah satu tugas yang diberikan kepada penulis adalah melakukan
troubleshooting terhadap masalah yang terjadi pada komputer karyawan di
kator Divre IV Tanjungkarang, baik masalah pada hardware, software dan
jaringan. Masalah yang sering terjadi contohnya komputer dalam keadaan
menyala namun tidak tampil ke monitor, komputer tidak dapat sharing data
dan printer serta komputer tidak terkoneksi ke jaringan sehingga tidak dapat
membuka website lokal KAI.

3.2.3 Kendala yang Dihadapi
Adapun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan PKL di Kereta Api
Indonesia yaitu pada saat melakukan troubleshooting hardware komputer
karyawan, sering ditemukan kerusakan komponen-komponen yang ada pada
CPU, sehingga harus diganti dengan mengambil komponen CPU lain yang

30

memiliki masalah yang berbeda. Biasanya CPU yang bermasalah dan sudah
tidak digunakan diletakkan di gudang khusus bagian Sistem Informasi yang
digunakan untuk menyimpan hardware, sehingga penulis harus membongkar
CPU dan menukar satu persatu sampai ditemukan komponen yang masih baik
dan dapat digunakan.

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala
Adapun solusi untuk mengatasi masalah yang penulis hadapi yaitu penulis
melakukan pendataan pada perangkat CPU yang telah dibongkar. Pendataan
adalah kegiatan mencatat dan memasukan data kedalam sebuah catatan (KBBI,
2001). Maka penulis membuat data komponen yang masih dapat digunakan
pada setiap CPU yang telah dibongkar digudang, sehingga dapat memberikan
informasi dalam pencarian kedepannya saat ditemukan masalah yang sama.
Menurut Gordon B. Davis (1991: 28), informasi adalah data yang telah diolah
menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi
pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.
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BAB IV
PENUTUP
4.1

Kesimpulan
Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di PT. Kereta Api Indonesia

(Persero) Divre IV Tanjungkarang, banyak pengetahuan serta pembelajaran yang
penulis dapatkan. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang
didapatkan dari Praktik Kerja Lapangan, diantaranya adalah penulis mengetahui
tentang proses bisnis yang terjadi di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre IV
Tanjungkarang, dan juga mengetahui gambaran umum mengenai deskripsi tugas
sesuai dengan divisinya masing-masing, seperti pada Divisi SDM, Divisi Jalan dan
Jembatan, Divisi Keamanan dan beberapa divisi lainnya, khususnya Divisi Sistem
Informasi yang merupakan divisi dimana penulis ditempatkan. Selain itu Penulis
memperoleh pengalaman dan pengetahuan mengenai ruang lingkup dunia kerja yang
sebenarnya di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre IV Tanjungkarang seperti
dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi berupa perangkat keras,
perangkat lunak dan perangkat jaringan yang berada di kantor dan di stasiun. Sehingga
pengalaman tersebut dapat diterapkan pada dunia kerja dimasa yang akan datang.

4.2

Saran
Setelah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama kurang lebih 2 bulan pada
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre IV Tanjungkarang, saran yang dapat
penulis sampaikan yaitu:
1.

Bagi para mahasiswa yang akan melaksanakan PKL diharapkan agar dapat
mempersiapkan diri semaksimal mungkin dan mempelajari bagaimana cara
melakukan perawatan maupun pemasangan CCTV, karena hal tersebut
tidak diberikan dipembekalan yang ada di bangku kuliah.

2.

Bagi para mahasiswa yang akan melaksanakan PKL diharapkan dapat lebih
memahami dalam mengatasi troubleshooting dan jaringan, karena hal
tersebut sangat penting dan sangat dibutuhkan.
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Lampiran 1 Daftar hadir pelaksanaan praktik kerja lapangan
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Lampiran 2 Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan Raushan Fikri (15311579)

38

39

40

41

42

Lampiran 3 Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan Rizki Oktavian (15311159)
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Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan
Dokumentasi kegiatan perawatan CCTV

Pengecekan Kabel Lan di Gerbong kereta

Kabel Lan CCTV pada gerbong kereta

Monitor pusat dari setiap CCTV di
gerbong kereta

Tempat Penyimpanan Kabel LAN
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Dokumentasi kegiatan pemasangan Harddisk di NVR untuk pemasangan CCTV

Dokumentasi kegiatan perawatan CCTV

