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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 perusahaan PT Telkom Indonesia Tanjung 

Karang Pusat Bandar Lampung selama 2 bulan yaitu pada bulan April dan juni 

2018. 

 Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa divisi dengan 

bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada divisi Jaringan dan 

Komunikasi Data yang dilakukan secara rutin adalah memantau kondisi realtime 

komunikasi data dan jaringan telekomunikasi di area Bandarlampung, bila terjadi 

gangguan ada prosedur yang harus dijalankan untuk menyelesaikan gangguan 

tersebut. Pada divisi Pelayanan kepuasan user ada beberapa kegiatan rutin yang 

dilakukan diantaranya memastikan bahwa setiap user Telkom yang terhubung 

dengan jaringan LAN dapat menjelaskan keluhannya terhadap komputer atau 

printer yang mereka kurang paham dalam menjalankannya, kemudian kami akan 

menjawab keluhan tersebut dengan melakukan remote jarak jauh tanpa harus 

datang ketempat user berada dengan menggunakan aplikasi VNC Viewer  atau 

Remote Desktop Connection. 

 Prosedur penanganan gangguan pada divisi jaringan dan komunikasi data 

perlu ditingkatkan sosialisasinya, supaya bila ada yang belum tau atau karyawan 

baru bisa dengan mudah mempelajarinya. Kemudahan akses pada buku manual 

prosedur gangguan dapat dilakukan bilamana dikemas dalam bentuk aplikasi 

mobile yang dapat dipelajari kapan dan dimana saja. Akan memudahkan lagi jika 

proses remote dilakukan dengan menggunakan jaringan internet bagi user yang 

berada jauh dari kantor Telkom Indonesia, yang selama ini masih menggunakan 

jaringan LAN untuk melakukan remote. 

 

Kata Kuci : PKL, Telkom, komunikasi 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). Hal ini merupakan realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan 

Nasional dan Tri Dharma Universitas. Objek kajian program PKL adalah 

penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun perusahaan yang menjadi mitra 

program PKL. 

 Program PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, 

penerapan ilmu, 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). 

 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. 

 Dengan melakukan PKL di PT Telkom Indonesia penulis ingin 

mendapatkan ilmu tambahan dan pengalaman dibidang Network (Jaringan) yang 

belum pernah dikerjakan dikampus dan dikehidupan sehari-hari. Selain itu penulis 

ingin mengetahui tentang proses remote untuk menyelesaikan masalah atau 

keluhan yang dialami oleh user Telkom. Selanjutnya penulis ingin mengetahui 

kegiatan sehari-hari atau proses bisnis yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia 

di dunia kerja yang sesungguhnya itu seperti apa. 
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1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

 Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut :  

1. Memperoleh pengetahuan tentang dunia kerja dan 

mengimplementasikan ilmu atau teori yang diperoleh pada 

perkuliahan sebagai perbandingan dengan kondisi nyata yang ada di 

PT Telkom Indonesia. 

2. Menambah pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bagaimana 

bekerja dan bersikap di dunia kerja pada PT Telkom Indonesia. 

3. Membentuk sikap bertanggung jawab, disiplin, sikap mental, etika 

yang baik bagi mahasiswa calon lulusan di dunia kerja, serta dapat 

bersosialisasi dengan dunia kerja. 

4. Sebagai bahan penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

Program Studi S1 Sistem Informasi FTIK Universitas Teknokrat 

Indonesia (UTI). 

 

1.3 Kegunaan PKL 

 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini memberikan manfaat bagi 

mahasiswa, FTIK Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) serta sebagai instansi 

terkait. 

1. Manfaat Bagi Mahasiswa 

a. Merupakan sarana untuk meningkatkan, memperluas dan mengaplikasikan 

teori yang telah diterima di bangku kuliah. 

b. Melatih agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan kondisi yang 

tidak selalu sama antara teori dan praktek dilapangan. 

c. Mempraktekan ilmu yang telah didapatkan terutama yang berhubungan 

dengan sistem jaringan komputer, aplikasi komputer, troubleshooting 

hadware dan software. 

d. Dapat memperoleh pengalaman yang sangat berharga dan tambahan 

wawasan ilmu di dunia kerja. 

2. Manfaat Bagi Fakultas dan Universitas 

a. Sebagai salah satu upaya memberikan pengetahuan yang tidak diberikan 

dalam perkuliahan. 
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b. Sebagai pengenalan bagi mahasiswa dengan dunia kerja dan instansi 

terkait dalam meningkatkan kreatifitas. 

c. Bisa Menjalani hubungan kerjasama antara lembaga Pendidikan 

Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) dengan PT Telkom Indonesia. 

3. Manfaat Bagi Instansi/Perusahaan 

a. Diharapkan setelah berlangsungnya Praktik Kerja Lapangan (PKL) akan 

timbul hubungan timbal balik yang baik antara mahasiswa yang 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan PT Telkom 

Indonesia. 

b. Adanya rasa memberi dan menerima dalam bidang wawasan dan ilmu 

pengetahuan antara mahasiswa dan instansi tempat Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) berlangsung. 

c. Mendapatkan bantuan dari pihak yang mengikuti Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) dalam mengembangkan program dari jasa yang ada sesuai dengan 

perkembangan ilmu yang ada sekarang. 

 

1.4  Tempat PKL 

 PT Telkom Indonesia yang beralamat di jalan Kartini Nomor 01, Kelapa 

Tiga, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Laampung, Kode Pos 

35127, Indonesia, jarak yang antara lokasi PKL dengan Universitas Teknokrat 

Indonesia adalah 3,5 km dengan waktu tempuh 7 menit dengan kecepatan normal 

dan kondisi jalan yang normal, dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 1.1 Jarak Lokasi PKL dengan UTI 

              Sumber :  Googgle Maps 
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1.5  Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

 Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada tanggal 16 April sampai 9 

Juni 2018 atau selama 55 hari, yang dilaksanakan di PT Telkom Indonesia, 

dengan waktu kerja yaitu:  

 Jam kerja hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB. 



 
  

 
 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1 Sejarah Berdirinya PT Telkom Indonesia 

 PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (“TELKOM”, ”Perseroan”, atau 

”Perusahaan”) adalah penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di 

Indonesia. TELKOM menyediakan layanan InfoComm, telepon tidak bergerak 

kabel (fixed wireline) dan telepon tidak bergerak nirkabel (fixed wireless), layanan 

telepon seluler, data dan internet serta jaringan dan interkoneksi, baik secara 

langsung maupun melalui anak perusahaan. 

Pada awalnya dikenal sebagai sebuah badan usaha swasta penyedia 

layanan pos dan telegrap degan nama “JAWATAN” pada tahun 1961 status 

jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel), 

PN postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), 

dan Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Telekomunikasi) dan pada 

tahun 1974 PN Telekomunikasi disesuaikan menjadi Perusahaan Umun 

Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional 

maupun internasional. Pada tanggal 14 November 1995 diresmikan PT 

Telekomunikasi Indonesia sebagai nama perusahaan telekomunkasi terbesar di 

Indonesia.  

Telkom menyediakan jasa telepon tetap kabel (fixed wireline), jasa telepon 

tetap nirkabel (fixed wireless), jasa telepon bergerak (mobile service), data/internet 

serta jasa multimedia lainnya. 

 

2.2 Perkembangan PT Telkom di Indonesia 

 Adapun perkembangan PT Telkom di Indonesia dari tahun ke tahun adalah 

sebagai berikut : 

1. Pada tahun 1882, Sebuah badan usaha swasta penyedia layanan dan 

telegrap dibentuk pada masa pemerintahan kolonial Belanda. 

2. Pada tahun 1906, Pemerintah Kolonial Belanda membentuk sebuah 

jawatan yang mengatur layanan pos dan telekomunikasi yang diberi nama 
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Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon (Post, Telegraph en Telephone 

Dienst/PTT). 

3. Pada tahun 1945, Proklamasi Kemedekaan Indonesia sebagai negara 

merdeka dan berdaulat lepas dari pemerintahan Jepang. 

4. Pada tahun 1961, Status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos 

dan Telekomunikasi (PN Postel). 

5. Pada tahun 1965 PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan 

Giro (PN Pos dan Giro) dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN 

Telekomunikasi). 

6. Pada tahun 1975 PN Telekomunikasi disesuaikan menjadi Perusahaan 

Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang menyeleggarakan jasa 

telekomunikasi nasional maupun internasional. 

7. Pada tahun 1980 PT Indonesia Satellite Corporation didirikan untuk 

menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional, terpisah dari 

Perumtel. 

8. Pada tahun 1989 undang-undang nomor 3/1989 tentang telekomunikasi, 

tentang peran serta swasta dalam penyelenggara telekomunikasi. 

9. Pada tahun 1991 Perumtel beubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) 

Telekomunikasi Indonesia berdasarkan PP nomor 25 tahun 1991. 

10. Pada tahun 1995 penawaran umun perdana saham TELKOM (Initial 

Public Offering/IPO) pada tanggal 1 November 1995. Sejak itu saham 

TELKOM tercatatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ), 

Bursa Efek Surabaya (BES), New York Stock Exchange (NYESE), dan 

London Stock Exchange (LSE). Saham TELKOM juga diperdagangkan 

tanpa pencatatan (Public Offering Without Listing/POWL) di Tokyo Last 

Exchange. 

11. Pada tahun 1996 Kerja sama Operasi (KSO) mulai mengimplementasikan 

pada tanggal 1 januari 1996 di wilayah Divisi Regional I Sumatera - 

dengan mitra PT Paramindo Ikat Nusantara (Pramindo), Divisi Regional 

III Jawa Barat dan Banten dengan mitra PT Aria West International 

(AriaWest), Divisi Regional IV Jawa Tengah dan DI Yogyakarta – dengan 

mitra PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (MGTI), Divisi 
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Regional VI Kalimantan – dengan mitra PT Dayamitra Telekomunikasi 

(Dayamitra), Divisi Regional VII Kawasan Timur Indonesia – dengan 

mitra PT Bukaka Singtel. 

12. Pada tahun 1999 undang – undang nomor 36/1999 tentang penghapusan 

monopoli penyelenggraan telekomunikasi. 

13. Pada tahun 2001 TELKOM membeli 35% saham Telkomsel dari PT 

Indosat sebagai bagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa 

telekomunikasi di Indonesia, yang ditandai dengan penghapusan 

kepemilikan bersama dan kepemilikan silang antara TELKOM dengan 

Indosat. Dengan transaksi ini, TELKOM menguasai 72,72% saham 

Telkomsel. TELKOM membeli 90.32% saham Dayamitra dan 

mengkonsolidasikan laporan keuangan ke dalam laporan keuangan 

TELKOM.   

14. Pada tahun 2002 TELKOM membeli seluruh saham Pramindo melalui 3 

tahap, yaitu 30% saham pada saat ditandatanganinya perjanjian jual-beli 

pada tanggal 15 Agustus 2002, 15% pada tanggal 30 September 2003 dan 

sisa 55% saham pada tanggal 31 Desember 2004. TELKOM menjual 

12,72% saham Telkomsel kepada Singapore Telecom, dan dengan 

demikian TELKOM memiliki 65% saham Telkomsel. Sejak Agustus 2002 

terjadi duopoli penyelenggaraan telekomukasi lokal. 

 

2.3 layanan dan produk PT Telkom Indonesia 

1.  Voice  

a. Voice Domestik  

Keunggulan Produk : 

1. Coverage terluas, mencakup banyak pulau di Indonesia. 

2. Mengakomodir TDM (Time Division Multiplex) dan IP 

(Internet Protocol). 

3. Efefiensi biaya dengan skema bisnis dan tarif yang kompetitif. 

b. Voice Internasional 

Keunggulan Produk : 
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1. Akses premium dengan harga kompetitif untuk layanan SLI-

007 dan 10017. 

2. Coverage jaringan terluas dari Internasional ke seluruh 

Indonesia. 

3. Destinasi yang luas kebanyak negara di lima benua meliputi 

Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Australia. 

4. Bisa mengakomodir kebutuhan pelanggan akan layanan TDM 

dan IP. 

5. Efesiensi biaya dengan skema bisnis dan tarif lebih kompetitif. 

6. Pelanggan pemanggil tidak perlu membayar/gratis, dan 

membebankan biaya kepada penerima panggilan. 

2.  Signalling 

a. Signalling Internasional 

Keunggalan produk : 

1. Coverage terluas yang mampu menjangkau lima benua di 

dunia. 

2. Harga kompetitif. 

b. Long Term Evolution (LTE) Roaming 

Keunggulan produk : 

1. Koneksi tunggal untuk berbagai layanan yang dibutuhkan oleh 

operator domestik dan internasional. 

2. Jaringa global milik telkom yang berkualitas tinggi. 

3. Kualitas layanan yang  end to end. 

4. Harga kompetitif. 

c. Sort Message Service (SMS) Hubber  

Keunggulan produk : 

1. Pelanggan dapat menyalurkan trafik SMS-nya ke entitas lain 

yang terhubung dengan SMS Hubber Telkom. 

2. Pelanggan mendapatkan data trafik SMS yang dilewatkan SMS 

Hubber Telkom. 

3. Pelanggan mendapatkan data billing baik sebagai hak maupun 

sebagai kewajiban dari transaksi SMS. 
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4. Pelanggan mendapatkan informasi laporan performa trafik SMS 

secara near real time, melalui web yang lebih user friendly 

(bentuk grafik) dan mudah diakses menggunakan jaringan 

internet. 

5. Untuk menyalurkan trafik ke semua entitas, pelanggan tidak 

perlu melakukan koneksi ke setiap entitias, pelanggan tidak 

perlu melakukan koneksi ke setiap entitas mempercepat time to 

market. 

6. Pelanggan cukup melakukan direct settlement dengan Telkom. 

3.  Network service         

a. Internet Private Leased Circuit (IPLC) 

Keuntungan produk :  

1. Dapat terhubung ke banyak negara. 

2. Harga kometitif. 

b. Jaringa Akses Pelanggan  

Keuntungan produk : 

1. Coverage nasional 

2. Jaminan kualitas layanan sesuai standar. 

c. Sirkuit langganan 

Keuntungan produk : 

1. Coverage nasional. 

2. Jaminan kualitas layanan sesuai standar. 

d. Satelit  

Keuntungan produk : 

1. coverage nasional  

2. memberikan solusi konektivitas di lokasi yang tidak dalam 

jangkauan Base Transveiver Station (BTS). 

3. Optiasi trafik dari urban ke suburban atau sebaliknya. 

4. Memberi solusi kekurangan kapsitas di suatu area outdoor 

maupun indoor yang tingkat kependudukannya sangat tinggi, 

dan tidak dapat disolusikan dengan pembangunan BTS. 
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e. Colocation  

Keuntungan produk : 

1. Memberikan fasilitas lengkap dengan jaminan keamanan yang 

diperlukan untuk penempatan perangkat. 

2. Jaminan ketersediaan koneksi yang lebih efesien. 

4. Data dan internet 

a. Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) 

Keunggulan produk : 

1. Akses internet cepat dan lancar sesuai kebutuhan wholesale dan 

Internet Service Provide (ISP). 

b. DINAccess 

Keunggulan produk : 

1. Kecepatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan 

(speed 64 Kbps sampai dengan 2 Mbps). 

2. Kepasitas jaringan backbone yang besar dan dikendalikan 

secara terpusat (end to end service) layanan disediakan secara 

modular dan standar. 

3. Jaminan keamanan data dan reliabilitas layanan. 

4. Dapat digunakan untuk layanan Multimedia. 

c. Internet Protocol (IP) transit 

Keuunggulan produk : 

1. Kualitas premium untuk middle hingga high end market. 

2. Interkoreksi internet domesteik maupun global dengan jaminan 

bandwidth 1:1. 

d. Metro ethernet 

Keunggulan  produk : 

1. Coverage nasional. 

2. Kualitas layanan fleksibel, sederhana dan efektif bagi 

pelanggan korporasi dan Other License Operator (OLO). 

3. Kecepatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan 

(speed 1 Mbps sampai dengan 100 Mbps). 
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4. Untuk memudahkan pelanggan, antarmuka perangkat ke 

customer menggunakan ethernet based. 

e. Personal Weather Station (PWS) 

Keunggulan produk : 

1. Coverage nasional . 

2. Menyediakan domain dan no dial-up khusus, sesuai permintaan 

ISP. 

3. Mendukung keunggulan bersaing bagi Internet Service Provide 

(ISP),Constraint Satisfaction Problem (CSP), dan korporasi 

dengan penawaran yang kompetitif. 

f. Wireless Fidelity (WiFi) 

Keunggulan produk : 

1. Jaringan handal daengan lokasi Access Point (AP) yang 

strategis dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

2. Koneksi berkualitas premium. 

g. International Ethernet Private Line (IEPL) 

Keunggulan produk : 

1. Konektivitas dedicated data dan bandwidth internasional. 

2. Jaringan handal dan aman untuk critical applications. 

3. Kualitas layanan premium. 

4. Kumudahan dalam mengelola penggunaan layanan. 

5. Penyediaan bandwidth sesuai kebutuhan pelanggan. 

h. Virtual Private Network Internet Protocol (VPN IP) 

Keunggulan produk : 

1. Coverage internasional terluas dengan Global Partner lebih 

dari 100 negata dan 8 point of presence. 

2. Koneksi berkualitas premium. 

3. Kemampuan tinggi dalam  komunikasi data any to any 

connection berbasis Multiprotocol Label Switching (MPLS). 

4. Mampu menyediakan multi services offering. 
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i. Virtual Private Network Internet Protocol (VPN IP) GLOBAL 

Keunggulan produk : 

1. Coverage internasional terluas dengan Global Partner lebih 

dari 100 negata dan 8 point of presence. 

2. Koneksi berkualitas premium. 

3. Kemampuan tinggi dalam  komunikasi data any to any 

connection berbasis Multiprotocol Label Switching (MPLS). 

j. Virtual Private Network (VPN) lite 

Kenggulan produk : 

1. Layanan berbasis layer 2 ethernet Multiprotocol Label 

Switching (MPLS) untuk kebutuhan dibawah 1Mbps 

5.  Data center  

  Keunggulan produk : 

1. Terletak di lokasi yang strategis dan aman. 

2. Menyediakan koneksi langsung ke peering lokal, Internet 

eXchange Pont (IXP), seamlessly dengan carrier neutra data 

center milik Telkom lainnya. 

3. Free ip transit domestic dan global secara share. 

6.  Managed Service 

Keunggulan produk  : 

1. Menyediakan dan mengelola sistem connectivity dengan kualitas 

tinggi. 

2. Dapat digunakan dengan atau tanpa penyediaan layanan content 

dan aplikasi . 

3. Optimalisasi biaya dalam suatu model/skema bisnis tertentu. 

7.  Retail Service 

a. Mobile virtual network operator (MVNO) 

 keunggulan produk : 

1. Tersedia di Hongkong, Malaysia, Macau, dan Taiwan 

2. Kartu langsung aktif di Indonesia dengan menggunakan jaringan 

Telkomsel yang terbukti handal dan coverage terluas dengan 

branding kartu AS 2 in 1 
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3. Fleksibel, memudahkan pelanggan menggunakan dua nomor sesuai 

dengan kondisi saat di Hong Kong maupun saat roaming di 

Indonesia 

4. Keluarga atau relasi pelanggan di Indonesia sangat mudah 

menghubungi ke Hong Kong, cukup telepon ke nomor Indonesia 

5. Sangat hemat dengan biaya lokal 

b. Mobile Network Operator (MNO) 

Keunggulan produk : 

1. Menjangkau hampir seluruh dunia dengan tarif terjangkau dengan 

brand Telkomcel yang memberikan layanan voice dan data 

2. Layanan voice menggunakan teknologi Clear Channel yang 

menjamin suara jernih dan menjadi satu-satunya di Timor Leste 

3. Layanan data dan internet menggunakan teknologi 3G High Speed 

Download Packet Access 

4. Download Packet Access (HSDPA) mutakhir untuk pelanggan 

yang ingin melakukan transfer data dengan frekuensi kurang dari 

1GHz 

5. Cakupan area jangkauan yang luas, menjangkau hingga tiga kali 

lipat dari frekuensi 2,1GHz 

6. Akses layanan default meliputi Voice Call, Panggilan Short 

Message Service (SMS), Internet, Virtual Analog Scale (VAS), dan 

Roaming. 

 

2.4    Visi dan Misi PTTelkom Indonesia 

2.4.1 Visi 

 Visi PT Telkom Indonesia yaitu menjadi perusahaan yang unggul dalam 

penyelenggaraan Telecommunication, Information, Media, Edutainment dan 

Services (“TIMES”) dikawasan regional. 
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2.4.2 Misi 

 Misi PT Telkom Indonesia yaitu menyediakan layanan TIMES yang 

berkualitas tinggi dengan harga yang kompotetif. Menjadi model pengelolaan 

korporasi terbaik di Indonesi. 

 

2.5. Logo PT Telkom Indonesia 

2.5.1 Logo PT Telkom Indonesia dapat dilihat seperti gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Logo Telkom Indonesia 

Sumber PT Telkom Indonesia    

        

2.5.2 Makna Logo PT Telkom Indonesia 

1. Merah – Berani, Cinta, Energi, Ulet, Mencerminkan spirit Telkom untuk 

selalu optimis dan berani menghadapi tantangan dan perusahaan. 

2. Putih- Suci, damai, Cahaya, Bersatu-Mencerminkan spirit Telkom 

memberikan yang terbaik bagi bangsa. 

3. HItam-Warna dasar- Melambangkan kemauan keras. 

4. Abu- Warna Transisi- Melambangkan teknologi. 

Semua perubahan tersebut tetap mengacu pada filosofi Telkom Corporate Always 

The Best, yaitu sebuah keyakinan dasar untuk memberikan yang terbaik dalam 

setiap pekerjaan yang dilakukan dan senantiasa memperbaiki hal-hal yang biasa 

menjadi sebuah kondisi yang lebih baik. Pada akhirnya akan membawanya 

menjadi yang terbaik. 
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2.6 Struktur Organisasi 

Dalam perusahaan dibutuhkan satu organisasi yang baik agar dapat 

mengatur dan menentukan posisi wewenang kewajiban dan tanggung jawab. 

Tanpa ada struktur organisasi suatu perusahaan tidak akan lancar. Struktur 

organisasi adalah bagian yang menjelaskan dan menunjukan kerangka hubungan 

antara jabatan, fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing pegawai dalam 

satuan yang utuh. Sedangkan organisasi itu sendiri merupakan suatu system 

prilaku orang-orang yang paling terkait dalam melaksanakan suatu perkerjaan 

yang telah dipisah-pisahkan kedalam berbagai subsistem. Hal yang demikian 

perlu, mengingat bahwa semakin besar perusahaan akan semakin kompleks 

kegiatannya, masalah yang dihadapi, sehingga diperlukan suatu keselarasan 

aktivitas antara suatu organisasi atau keselarasan tugas antar jabatan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam suatu 

organisasi terdiri dari : 

a. Ada sekelompok orang yang berkerjasama. 

b. Adanya tujuan, wewenang dan tanggung jawab. 

c. Adanya pengakuan hubungan satu sama lain. 

d. Adanya tujuan tertentu yang akan dicapai. 

e. Adanya ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. 

             Struktur organisasi yang digunakan PT Telkom Indonesia adalah 

menggunakan struktur organisasi garis. Karena pada organisasi tersebut garis 

wewenang dari atas hingga bawah, yaitu secara lansung bertanggung jawab 

kepada seorng atasan. 

             Struktur organisasi ini yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tepat. Tujuan pemisahan fungsi-fungsi dalam perusahaan adalah 

menghindari adanya perangkapan tugas yang dapat mengakibatkan kesalahan 

yang dapat merugikan perusahaan. 

Demikian pula hanya dengan PT Telkom Indonesia, didalam melaksanakan 

kegiatan operasional perusahaannya memiliki struktur organisasi, dibawah akan 
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diuraikan tugas masing-masing fungsi dalam struktur organisasi PT Telkom 

Indonesia. Dapat dilihat pada Gambar 2.2 diberikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisa PT.Telkom Indonesia 

Sumber : PT Telkom Indonesia 

 

2.6.1 Tugas dan Tanggung Jawab 

a. General Menager 

General Manager bertugas menjamin tercapainya target kinerja jaringan 

Copper dan DSL Access Network dan mengimplementasikan kebijakan 

manajemen operasi dan pemeliharaan sistem. Mampu mengevaluasi, 

mengukur, memodifikasi prosedur atau sistem. Mampu mengembangkan 

kriteria pekerjaan outsourcing sejalan dengan perubahan lingkungan. 

b. Manager Acces Area Medan 

Tugas utama Manager Acces Area Medan adalah mengawasi anggaran 

operational akses Medan, mengawasi kelancaran operational dilapangan, 

memutuskan hal-hal yang darurat untuk diselesaikan. 

c. Manager Operational 

Tanggung jawab Manager Operational merencnakan sasaran dan ruamg 

lingkup project serta merinci aktivitas project dan penjadwalannya. Mampu 

melakukan pengawasan dan memebuat laporan pelaksanaan project, 

mengevaluasi kinerja system dan menyusun program penanganan gangguan 

layanan pelanggan. 
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d. Manager Outsourching 

Tugas Manager Outsourchging mengevaluasi kinerja system, menganalisa 

dampak penerapan peraturan dan kebijakan yang berlaku, menganalisa 

pelaksanaan outsourching dan mengidentifikasi hubungan management yang 

terperencana dan pengembangan kemitraan. 

e. Manager optimalisasi 

Tanggung jawab Manager Optimalisasi mengevaluasi kinerja system 

Copper,  DSL Access Network (OAN). Mengevaluasi  kinerja system  CPE dan 

memeberikan solusi optimali system. Mengevaluasi desain Wireline Access 

Network sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

f. Manager Gudang 

Tugas Manager Gudang menerapkan perancangan dan implementasi 

internal control, melakukan pengelolaan inventory Management, menganalisis 

proses pengelolaan dokumen sesuai dengan standar yang berlaku. 

g. Asman CCA (Customer Corporote Access) 

Tugas CCA adalah pemeliharaaan saluran data dan Internet, perbaikan 

saluran pelanggan dan pemeliharaan saluran. 

h. Asaman CAM (Cooper Access Maintance) 

Tugas Cooper Access Maintance adalah pemeliharaan kabel Fiber Optik, 

penanggulangan gangguan kabel primer dan sekunder dan pembenahan 

jaringan.  

i. Asman MFRAN ( Maintance Fiber and Radio Access Network ) 

Tugas Maintance Fiber and Radio Access Networtk adalah pemeliharaan 

kabel Fiber Optik dan radio, penanggulangan gangguan kabel Fiber Optik dan 

radio, mengawasi availability perangkat MSOAN dan MSAN. 

j. Asman Daman ( Data Manajemen ) 

Tugas Data Manajemen adalah untuk melakukan purifikasi data jaringan, 

updating data dan updating gambar skematik. 

k. Asman CPE ( Customer Premise Equipment ) 

Tanggung jawab Customer Premise Equipment memantau pasangan baru 

speedy sudah terpasang dengan baik dan benar, mengendalikan gangguan 

speedy agar tetap sesuai dengan ketentuan. 
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l. Asman TOS ( Technical Operation Support ) 

Tugas Technical Operation Support mengkompulir kebutuhan material 

operasional penanggulangan gangguan, mengendalikan anggaran dan 

kebutuhan operasioanl, validasi BA dari mitra untuk penagihan.   

 

2.7  Kegiatan Umum Perusahaan 

Kegiatan umum PT Telkom Indonesia yaitu Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi. PT Telkom Indonesia 

menyediakan sarana dan jasa layanan Telekomunikasi dan Informasi kepada 

masyarakat diseluruh Indonesia. Baik untuk personal user maupun untuk 

corporate user. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1   AGUS RAHMAT RONI  

        NPM 15311821 

 

3.1.1 Bidang kerja 

            Selama melakukan kegiatan PKL di PT Telkom Indonesia penulis 

ditugaskan dibagian IT di bawah bimbingan Ibu Berlin Herlina, selaku Asisten 

Manager perusahaan. Adapun pekerjaan yang penulis lakukan adalah: 

1. Remote user dengan Virtual Network  Computing (VNC) 

2. Perawatan Personal computer  PC. 

3. Install ulang windows. 

4. Membuat skema jaringan. 

5. Pengecekan ruang server. 

6. Pengecekan barang.   

7. Menerima telepon. 

 

3.1.2  Pelaksanaan kerja  

        Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan  PKL di PT Telkom 

Indonesia yaitu penulis diminta untuk membantu dibagian IT adapun beberapa 

kegiata–kegiatan yang penulis lakukan di PT Telkom Indonesia diantaranya: 

1. Me-remote pc user  

Dalam me-remote pc user penulis diminta untuk me-remote pc user yang 

mengalami masalah dengan menggunakan softrware Virtual network 

computer (VNC) viewer, VNC viewer adalah sebuah software yang 

digunakan untuk mengontrol komputer lain dalam jarak jauh, mengunakan 

koneksi jaringan LAN maupun internet, dimana VNC ini dapat digunakan 

disemua operasi system yaitu windows, linux cara menggunakan VNC 

seperti Gambar 3.1 diberikut ini : 
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Gambar 3.1 Jalankan VNC Viewer 

Pada saat penulis ingin menjalankan Software virtual network computer (VNC) 

viewer, penulis masuk kemenu program lalu pilih atau klik menu VNC viewer, 

seperti pada Gambar 3.1. 

                

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Isi Nama Komputer 

Setelah penulis memilih Software virtual network computer (VNC) viewer, maka 

selanjutnya penulis diminta untuk memasukan nama computer atau server yang 

akan penulis remote. Lalu klik connect seperti pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.3 isi Password VNC computer 

Setelah mengklik tombol connect maka akan muncul tampilan yang ingin 

meminta username dan password, setelah penulis memasukan username dan 

password maka penulis mengklik tombol ok seperti pada Gambar 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Berhasil Masuk KePC 

Setelah memasukan username dan password, computer yang akan penulis remote 

,maka akan muncul tapilan komputer user yang akan kita remote seperti Gambar 

3.4 
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TABEL 3.1 JENIS GANGGUAN 

No TGL NIK 
Nama 

User 
Jenis Gangguan Perbaikan 

Penanganan 

 Durasi 

Remote On Side 

1 10/04/2018 
6303

72 

SRIREZE

KI 

Rumus Excel tidak 

berjalan dengan 

baik 

Save file,coba 

close 

file,refresh,kem

udian buka 

ulang 

file,masukan 

kembali rumus 

   5menit 

2 10/04/2018 
6234

053 

INDRAU

TAMA 

Browser tidak 

berjalan dengan 

baik 

Unactive proxy 

disetelan 

browser 

   7menit 

3 17/042018 
6303

78 

EDIYAMI

N 

Komputer lambat 

karena virus 

Instal 

smadav,scannin

g dan delet 

virus 

   7menit 

4 17/04/2018 
6304

92 

SORIYA

DI 
Scanner bermasalh 

Instal ulang 

software printer 

dan scanner 

   15menit 

5 17/04/2018 
6425

24 

AMRIAD

I 
Tidak bisa connect 

Periksa koneksi 

LAN 

dilaptop,kemudi

an restart 

   7menit 

6 17/04/2018  

BERLIN 

HERLIN

A 

Loading lam saat 

buka aplikasi nota 

dinas 

Close 

browser,kemudi

an 

refresh,masuk 

lagi kebrowser 

dan buka link 

aplikasi nota 

   5menit 

 

 

Setelah penulis berhasil masuk ke komputer yang akan di-remote maka 

selanjutnya penulis akan melakukan tindakan sesuai dengan keluhan atau 

gangguan yang dialami oleh karyawan PT Telkom Indonesia. Beberapa daftar 

gangguan atau keluhan yang biasa dialami oleh karyawan dan cara 

penangannannya seperti pada Tabel 3.1 

 

2. Perawatan Personal Computer PC 

Dalam melakukan perawatan Personal Computer PC penulis diminta 

untuk merawat dan membersihka PC agar, PC tidak rusak dan hang 

saat digunakan. Dalam proses perawatan penulis diminta untuk 

melakukan update antivirus, antivirus akan menghapus dan mencegah 

PC dari virus yang mengancam PC. Agar PC dapat terhindar dari 

berbagai macam virus baru, maka PC wajib meng-updaate selalu 

antivirus secara berkala. Dalam membersihkan pc terutama Central 

Procesing Unit (CPU) penulis diminta membersihkan dengan 

menggunakan kuas cat yang lembut, atau menggunakan penghisap 

debu. 
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3. Install windows 

Install ulang windows adalah sebuah usaha untuk memasukan kembali 

semua file-file system operasi windows kedalam sebuah drive tertentu 

pada sebuah hardisk sehingga komputer dapat beroperasi kembali 

dengan normal. Dalam melakukan penginstalan penulis diminta untuk 

menginstal ulang windows 7 langkah pertama yang dilakukan penulis 

adalah menyeting system bios dengan cara menyalakan atau restart 

Computer, kemudian tekan tombol DELETE. Biasanya tombol yang 

umum digunakan untuk masuk kemenu , Bios,  adalah DEL, F1, atau 

FN+F2. Setelah itu maka akan muncul  tampilan menu bios kemudian 

kita pilih, menu boot untuk memilih boot yang akan diperioritaskan, 

jika menggunakan CD ROOM maka pilih CD ROOM pada 1 St Boot 

Device. Selanjutnya tekan F10 untuk menyimpaan dan keluar. Setelah 

selesai menyeting Bios agar Booting dari CD ROOM. Maka 

selanjutnya meng-install ulang windows seperti gambar 3.5 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 install now 

Setelah selesai melakukan setting Bios maka akan  muncul tampilan  pada 

Gambar 3.5 kemudian penulis klik install now untuk melakukan instalasi windows 
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Gambar 3.6 tekan tombol sembarang 

untuk memulai instalasi 

ketika penulis mengklik  install now maka akan muncul tampilan yang meminta 

untuk menekan tombol boot atau tombol sembarang seperti Gambar 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 pilih Indonesia pada Time and cureency format. 

Setelah penulis menekan tombol sembarang maka akan muncul beberapa pilihan 

yang harus dipilih pada pilihan language to install maka kita pilih English, 

kemudian dipilihan Time and Currency Format maka kita pilih Indonesia, 
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kemudian pada pilihan keyboard or input method maka kita pilih US setelah 

selesai memilih maka klik tombol Next seperti Gambar 3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 centang I accept the licence terms lalu klik next. 

Setelah penulis mengklik tombok Next maka akan muncul tampilan yang meminta 

untuk mencentak I accept the license terms yang berarti penulis menerima 

pesyaratan lisensi kemudian pilih next seperti Gambar 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zz 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Pilih Custom 
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Setelah selesai mencentak maka akan muncul tampilan yang mana ada dua pilihan 

Upgrade dan Custem (advanced),maka penulis memilih Custom seperti Gambar 

3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Jendela Partition 

Jika ingin melakukan install tanpa menghilangkan data atau file-file maka cukup 

format saja. Disk 0 lalu pilih Apply selanjutnya klik next .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Partisi Ruang Hardisk 
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Langkah selanjutnya yaitu mempartisi ruang Harddisk. Pilih Drive Options 

(advanced) kemudian NEW lalu tentukan ukuran partisi atau Drive kemudian pilih 

Apply seperti Gambar 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13  Pembuatan System Files 

Setelah mengklik tombol Apply maka akan mucul tampilan pemberitahuan untuk 

memastikan bahwa semua fitur windows berfungsi dengan benar, windows 

membuat partisi tambahan untuk File system. Selanjutnya pilih ok lalu next. 

seperti Gambar 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.14 proses instalasi berlangsung 
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Setelah menekan tombol next maka proses instalansi akan berlangsung, proses ini 

biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. Selama proses berlangsung, 

computer akan reboot atau restart dengan sendirinya beberapa kali proses 

instalasi berlangsung seperti Gambar 3.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Tekan Tombol Sembarang. 

Proses selanjutnya adalah system akan menampilkan tampilan meminta untuk 

menekan tombol sembarang, diproses kali berbeda dengan proses yang 

sebelumnya. Dimana proses sebelumnya penulis menekan tombol sembarang 

tetapi kali ini jangan menekan tombol apapun pada keyboard. Karena hal tersebut 

akan menyebabkan mengulangi proses instalasi dari awal.contoh tampilan seperti 

Gambar 3.14 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Masukan Nama Pengguna  
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Langkah selanjutnya yaitu memasukan Nama pengguna dan Nama komputer. 

Kemudian pilih next seperti Gambar 3.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Membuat Password 

Langkah selanjutnya yaitu membuat Password untuk akun windows, jika tidak 

ingin memberi Password pada akun windows maka biarkan saja kosong lalu pilih 

Next, seperti Gambar 3.16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamabar 3.17 Masukan Product Key 

Langkah selanjutnya memasukan Product Key windows 7, kemudian pilih Next, 

jika tidak memiliki Product Key, maka dapat dilewati tanpa memasukan Product 
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Key. Tetapi tanpa memasukan Product Key. Windows hanya dapat digunakan 

selama 30 Hari. Selanjutnya pilih Next seperti Gambar 3.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Use Recommended Setting 

Langkah selanjutnya untuk windows update, penulis memilih use recommended 

settings karena DVD windows 7 yang digunakan original. Tetapi jika tidak pilih 

Ask Me Later.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Time zone Bangkok, Hanoi, Jakarta 

Untuk Time Zone atau Zona waktu pilih Bangkok, Hanoi, Jakarta, sesuai dengan 

waktu dan keberadaan kita. 
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Gambar 3.20 Public network. 

selanjutnya memilih lokasi jaringan diamana terdapat 3 lokasi jaringan langsung 

saja pilih Public Network. Seperti Gambar 3.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21 meminta password. 

Langkah selanjutnya adalah memasukan password yang sudah diisi dilangkah 

sebelumnya. Jika tidak mengisi password maka akan langsung masuk ketampilan 

desktop, jika sudah mengisi password maka tekan tombol Enter. Seperti Gambar 

3.19. 
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Gambar 3.22 Selesai 

Setelah mengisi password selesai maka akan muncul tampilan desktop windows 7 

yang menandakan proses install windows 7 berhasil seperti Gambar 3.20. 

 

4. Membuat skema jaringan computer  

Dalam membuat skema jaringan computer penulis akan menjelaskan 

apa itu jaringan computer. Jaringan Komputer adalah jaringan 

telekomnikasi yang memungkinkan antar computer untuk saling 

terhubung dengan bertukar data, tujuannya adalah agar setiap bagian 

dari jaringan computer dapat meminta dan memberikan layanan. 

Dalam pengerjaanya penulis diminta membuat skema jaringan LAN 

menggunakan software Microsoft visio yang hanya mencangkup ruang 

Manager diva, ruang Rapat, ruang diva, ruang manager icc, ruang woc 

seperti Gambar 3.19 dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23 Skema Jarngan LAN 
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5. Pengecekan ruang server. 

 Sesuai dengan namanya ruang server adalah sebuah ruangan yang 

digunakan untuk menyimpan server (aplikasi dan database), 

perangkat jaringan dan perangkat lainnya, ruangan server harus 

memiliki standar keamanan yang melindungi kerja perangkat-

perangkat di dalamnya dari mulai suhu, udara, dan kelembaban  

 Dalam pelakasanaan pkl penulis diberi kesempatan untuk mengecek 

perangkat jaringan dan melakukan pemeliharaan pada salah satu CPU 

server yang berfungsi untuk, SMS Gateway yang ber fungsi untuk 

melakukan kegiatan broadcast promosi produk atau jasa dan masih 

banyak lainnya.Sayangnya pada saat malakukan pemeliharaan CPU –

nya penulis tidak diberi wewenang untuk melakukannya dikarenakan 

terlalu bersiko jika terjadi kesalah saat proses pemeliharaannya, maka 

dari itu yang melakukan proses ini harus lah seorang IT yang 

profesional. 

 

6. Pengeceekan barang  

Dalam melakukan pengecekan barang penulis dimnta untuk mengecek 

barang atau peralatan setiap hari,dalam proses pengecekannya penulis 

hanya memastikan barang yang ada diruangan tidak hilang atau rusak. 

Terutama barang-barang titipan untuk diperbaiki oleh karyawan yang 

ada di PT Telkom seperti, Printer, PC, CPU, Komponen komputer, 

Kabel LAN, dan lain-lain.  

 

7. Menerima telepon 

 Dalam kegiatannya penulis diminta untuk menelpon atau menerima 

telepon dari user Telkom yang mengalami keluhan atau gangguan, 

penulis disisni tidak bias langsung mengatasi keluhan user sebelum 

mendapat persetujuan dari bapak Alif dan bapak Heri selaku 

pembimbing teknisi penulis. Sebelum mendapatkan persetujuan dari 

pembimbing teknisi penulis hanya bisa menannyakan nama, password 

dan keluhan yang dialami oleh user, untuk diserahkan kepada teknisi. 



34 
 

34 
 

3.1.3  Kendala Yang Dihadapi 

Adapun kendala yang penulis hadapi saat melakukan kegiatan PKL di 

PT.Telkom Network Area Tanjung Karang Pusat, yaitu : 

1. Computer yang diguanakan penulis sering restart ketika 

dioperasikan setelah penulis menganalis penyebabnya yaitu :  

Prosesor yang terlalu panas 

2. Jaringan LAN pada computer ruangan penulis tidak dapat 

terkoneksi. 

Setelah penulis menganalisis penyebabnya yaitu : 

Ip address yang sama  

3.1.4 Cara mengatasi kendala 

Berdasarkan kendala yang dihadi penulis, maka penulis memberikan 

solusi sesuai dengan kendala tersebut, yaitu : 

1. Penulis memberikan pasta prosesor. Dengan cara membuka heat 

sink (processor cooler) yang menutupi prosesor, kemudian 

penulis membersihkan sisa thermal pasta yang mengering pada 

prosesor, dengan menggunakan kain yang telah diberi alkhol, 

setelah semuanya bersih, maka saatnya memberi pasta secara 

merata pada prosesor. 

2. Berdasarkan kendala yang dihadapi penulis pada computer 

jaringan LAN tidak terkoneksi, karena adanya IP address yang 

sama maka penulis mengganti IP address yang belum digunakan.   
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 3.2 MUHAMMAD RIDHO PAKSI 

NPM 15311832 

 

3.2.1    Bidang Kerja  

   Selama melakukan kegiatan di PT Telkom Indonesia penulis ditugaskan di 

bidang IT atau Teknologi Informasi di bawah bimbingan Ibu Berlin Herlina, 

selaku Asisten Manajer perusahaan Telkom kantor Network Area. 

Adapun pekerjaan yang penulis lakukan di tempat PKL adalah : 

1. Install ulang Windows. 

2. Membuat skema jaringan . 

3. Menerima telepon. 

4. Remote user dengan Virtual Network Computing (VNC) 

5. Pengecekan barang/peralatan. 

6. Perawatan Personal Computer (PC). 

7. Pengecekan ruang server. 

 

3.2.2    Pelaksanaan Kerja  

   Selama  melakukan kegiatan PKL di PT Telkom yaitu penulis diminta 

untuk membantu di bidang Teknisi, adapun beberapa kegiatan-kegiatan yang 

penulis lakukan di PT Telkom diantaranya : 

1. Install Ulang Windows. 

Install ulang windows adalah sebuah usaha untuk memasukan 

kembali semua file-file sistem operasi windows ke dalam sebuah 

path/drive tertentu pada hard disk sehingga komputer dapat beroperasi 

kembali secara normal. 

Dalam install ulang versi windows ada beberapa pilihan yang dapat 

ditempuhi : 

a) Clean Installation  

Dalam proses ini kita menghapus semua data/file dalam 

drive (biasanya C:) yang merupakan tempat sistem operasi. 

Operasi dilakukan baik dengan menghapus partisi sistem 

lalu membuatnya kembali atau hanya dengan cara men-
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format partisi hard disk untuk drive sistem operasi. Ini 

biasanya dilakukan jika semua data penting pada drive 

sistem sebelumnya telah diamankan dengan back-up. 

b) Install tanpa format hard disk sistem 

Artinya kita hanya menimpa file sistem operasinya tetapi 

program aplikasi lain utuh. Bagusnya adalah semua setting 

dan aplikasi dalam komputer akan kembali seperti 

sebelumnya. Jeleknya jika ada worm, virus ataupun 

malware maka penyakit tersebut tetap tinggal dalam 

komputer. 

c) Sebenarnya masih ada satu lagi pilihan yaitu hanya 

memperbaiki file-file atau  repair sistem operasi yang 

rusak atau bidang ini juga tidak menyelesaikan masalah 

virus tetapi waktunya singkat dibanding dengan dua 

langkah sebelumnya. 

Lalu mengapa sistem operasi harus di-install ulang ? 

a) Karena terserang virus dan sudah  tidak ada pilihan lain . 

b) Karena sistem operasi sudah terlalu banyak file sampah. 

c) Karena proses loading lambat. 

d) Karena seringnya program biasa tertutup sendiri. 

e) Karena proses booting lambat. 

f) Program sering not responding. 

Dalam proses install ulang penulis biasanya diminta untuk 

melakukan proses tersebut kebanyakan penyebabnya adalah proses 

booting lambat, loading lambat, atau  terserang virus yang sudah tidak 

ada pilihan lain. 

2. Membuat skema jaringan komputer. 

Dalam membuat skema jaringan komputer penulis akan membahas 

apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah adalah jaringan 

telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling 
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berkomunikasi dengan bertukar data, tujuannya adalah agar setiap 

bagaian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan 

layanan (service). 

Dalam pengerjaannya penulis membuat skema jaringan dengan 

menggunakan software Microsoft Visio yang hanya mencakup 

wilayah kecil seperti kantor, kampus, gedung, dan lain-lain, seperti 

Gambar 3.1 dibawah ini : 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

                   Gambar 3.24 Skema Jaringan LAN 

                  Sumber : PT Telkom Kantor Network Area 

 

3. Menerima telepon. 

      Pelaksanan PKL di PT Telkom walaupun di bidang Teknisi, 

namun tidak lepas juga dari kegiatan menelpon atau menerima telepon. 

Karena kegiatan bertelepon sudah menjadi kegiatan rutin untuk 

mendengarkan keluhan atau gangguan yang dialami oleh user Telkom 

yang berada jauh. Jadi penulis akan menjelaskan etika dalam 

bertelepon. 

     Etika dalam bertelepon akan membuat kesan kepada penerima 

telepon atau lawan bicaranya, maka dari itu sikap hormat dan ramah 

dalam menerima atau bertelepon sangat berpengaruh terhadap nilai 

seseorang. Bersikaplah wajar dan ramah saat bertelepon, anda 



38 
 

38 
 

berbicara di telepon harus lah tulus dan mau mendengarkan apa yang 

dikatakan oleh orang yang berbicara dengan anda. Perlu diusahakan 

berikanlah kesan yang baik, jangan berbicara dengan tergesa-gesa atau 

marah. Suara anda mewakili suara pimpinan anda dan perusahaan, 

sikap yang baik saat melayani telepon dapat memberikan nama baik 

kepada kantor. 

 

4. Remote user dengan Virtual Network Computing (VNC) 

     VNC  merupakan software remote yang dapat digunakan untuk 

melihat dan berinteraksi dengan suatusuatu komputer lain melalui 

komputer lain melalui jaringan, baik lokal maupun internet. VNC  

adalah sebuah teknologi yang bisa dllakukan untuk mengakses 

komputer lain secara remote, kita bisa bekerja atau mengendalikan 

komputer  (remote). 

     Kegiatan ini biasanya bersamaan dengan kegiatan menelpon dan 

menerima telepon, yang mana jika user menelpon dan menceritakan 

keluhannya kemudian teknisi mendengarkan keluhan dan melakukan 

remote untuk mengatasi keluhan tersebut, contoh keluhan bisa dilihat 

pada Tabel 3.2 dibwah ini : 

Tabel  3.2 Jenis Gangguan 

No TGL NIK 
Nama 

User 
Jenis Gangguan Perbaikan 

Penanganan 

 Durasi 

Remote On Side 

1 10/04/2018 
6303

72 

SRIREZE

KI 

Rumus Excel tidak 

berjalan dengan 

baik 

Save file,coba 

close 

file,refresh,kem

udian buka 

ulang 

file,masukan 

kembali rumus 

   5menit 

2 10/04/2018 
6234

053 

INDRAU

TAMA 

Browser tidak 

berjalan dengan 

baik 

Unactive proxy 

disetelan 

browser 

   7menit 

3 17/042018 
6303

78 

EDIYAMI

N 

Komputer lambat 

karena virus 

Instal 

smadav,scannin

g dan delet 

virus 

   7menit 

4 17/04/2018 
6304

92 

SORIYA

DI 
Scanner bermasalh 

Instal ulang 

software printer 

dan scanner 

   15menit 

5 17/04/2018 
6425

24 

AMRIAD

I 
Tidak bisa connect 

Periksa koneksi 

LAN 

dilaptop,kemudi

an restart 

   7menit 

6 17/04/2018  

BERLIN 

HERLIN

A 

Loading lam saat 

buka aplikasi nota 

dinas 

Close 

browser,kemudi

an 

refresh,masuk 

lagi kebrowser 

dan buka link 

aplikasi nota 

   5menit 
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      Proses remote adalah  proses pengendalian komputer user dari jarak 

jauh, yang mana proses ini bisa dilakukan jika komputer yang terkait sudah 

berada dalam sebuah jaringan Local Area Network (LAN) yang sama. Selain 

dengan berada dalam satu jaringan yang sama untuk melakukan proses remote, 

proses ini harus menggunakan aplikasi remote seperti aplikasi windows bawaan 

Remote Dekstop Connection atau VNC Viewer. Penulis disini menggunakan VNC  

karena proses kerja dibagian teknisi menggunakan VNC. 

      Penulis akan memberitahu langkah-langkah menggunakan 

VNC, setelah kebutuhan jaringan telah terpenuhi maka yang dilakukan 

selanjutnya yaitu; 

a) Install VNC. 

b) Setelah selesai akan muncul pop-up , lalu klik options 

untuk mengatur password. 

c) Buka VNC Viewer dan masukan ip komputer yang ingin di-

remot, lalu masukan password yang telah kita buat. 

d) Jika sudah akan muuncul layar dekstop komputer target 

yang sudah anda remote 

 

5. Pengecekan Barang /Peralatan. 

      Pengecekan barang  dilakukan setiap hari, namun tidak sulit 

melakukannya kaeran proses ini dilakukan diruangan tempat kami 

bekerja, tujuan  proses ini hanya untuk memastikan barang-barang 

yang ada diruangan tidak hilang atau rusak terutama barang-barang 

yang dititipkan untuk diperbaiki oleh karyawan yang ada di PT 

Telkom. Contoh barang yang dicek seperti : printer, Personal 

Computer (PC), Central Processing Unit (CPU), Cisco, Komponen 

komputer, Kabel Local Area Network (LAN), dan lain-lain. 
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6. Perawatan Personal Computer (PC) 

      Perawatan PC / Komputer adalah  suatu bentuk kegiatan yang 

ditujukan untuk menangani masalah-masalah yang terdapat pada 

komputer, dibagi atas 2 bagian yaitu : 

a) Manitnace software  yang umum dikerjakan adalah update 

software seperti antivirus, program dan aplikasi, Sistem 

Operasi, dan lain-lain. Namun dari kegiatan-kegiatan di 

atas yang paling sering dilakukan adalah install ulang 

sistem operasi supaya komputer bisa beroperasi kembali 

secara normal. 

b) Maintance hardware meliputi perawatan teknis terhadap 

semua bagian perangkat keras dari komputer, mulai dari 

pembersihan bagian bagian CPU, monitor, perangkat input, 

perangkat cetak dan perangkat lainnya. Pada umumnya 

kegiatan ini lebih banyak dikerjakan dibanding dengan 

perwatan software. 

     Pada kesempatan ini penulis akan membagikan trik tentang  

perawatan  PC, perawatan PC dapat memperpanjang umur PC-ny. Ini 

lah langkah-langkah perawatan PC : 

a) Perawatan PC permukaan PC 

Perawatan PC meliputi hal –hal berikut : 

1. Membersihkan debu dan kotoran yang menempel di 

permukaan komputer. 

2. Membersihkan keyboard dan mouse. 

3. Membersihkan debu yang terdapat pada port-port. 

       Untuk melakukan kegiatan diatas penulis menggukan perangkat  

  khusus seperti vacum cleaner, lap, kuas dan cairan pembersih. 

b) Sebelum melakukan perawatan selanjutnya, hendaknya 

melakukan hal berikut : 

1. Matikan PC dan monitor. 

2. Cabut steker dari jaringan listrik. 
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3. Jika suhu PC tinggi maka diamkan PC selama 10-20 

menit supaya menjadi lebih dingin dan listrik yang 

masih tersimpan di dalam komponen elektronik PC 

berkurang. 

Setelah melakukan ketiga hal tersebut, lepas konektor yang    

terhubung ke port PC kemudian bawa keluar ruangan untuk 

dibersihkan debunya, gunakan alas keperti kardus, atau karpet 

sehingga PC tidak langsung menyentuh tanah/lantai. 

c) Membersihkan casing PC. 

Langkah-langkah membersihkan casing PC. 

1. Untuk membersihkan PC bagian luar gunakan lap 

kering  untuk membersihkannya. 

2. Untuk membersihkan lubang pentilasi, gunakan 

penyedot debu/vacum cleaner.  

3. Gunakan vacum cleaner juga pada port-port yang ada 

supaya koneksi dan kinerja tidak terganggu dengan 

debu yang menempel. 

d) Membersihkan monitor. 

Membersihkan monitor harus dilakukan dengan hati-hati 

supaya tidak menggores layar moniter tersebut. Gunakan lap 

basah untuk memberishkan layar, kemudian keringkan dengan 

mengelapnya menggunakan lap kering. 

Setelah itu bersihkan badan monitor terutama pada bagian 

pentilasinya gunakanlah vacum cleaner dan kuas untuk 

membersihkan debu yang menempel. 

Kemudian layar yang sudah dilap, dibersihkan lagi dengan 

menggunakan cairan pembersih khusus dan lap halus yang 

kering supaya layar monitor menjadi bersih mengkilap. 

e) Membersihkan komponen komputer lainnya. 

Membersihkan komponen komputer yang lain seperti : mouse, 

keyboard, speaker, dan lain-lain. bagian ini sangat mudah 

seperti membersihkan benda lainnya, kita hanya perlu 
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mengelap debu yang menempel. Terutama pada selah 

keyboard yang sulit untuk kita jangkau, biasanya penulis 

menggunakan vacum cleaner dan kuas sebagai alat pembantu 

untuk membersihkannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                  Gambar 3.25 Perawatan PC 

  Tujuan dan Manfaat perawatan komputer / PC. 

a) Tujuannya perawatan PC bisa disimpulkan diantaranya : 

1. Supaya komputer tidak cepat rusak . 

2. Supaya komputer selalu bersih. 

3. Supaya pekerjaan tidak terganggu dengan hal-hal yang 

tidak diinginkan. 

4. Menghemat biaya, karena dengan perawatan berkala 

komputer akan jarang rusak. 

b) Manfaat adalah sesuatu yang bisa kita rasakan atau buah dari 

usaha yang sudah kita lakukan : 
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1. Komputer selalul sehat dan segar.  

2. Tidak cepat rusak. 

3. User puas dalam mengoperasikannya. 

 

7. Pengecekan ruang server. 

      Disini penulis ingin memberitahukan pengalamannya saat PKL 

di PT Telkom, salah satunya yang membuat penulis terkesan adalah 

saat mengecek ruang server. Sebelum penulis memberitahukan apa 

saja yang dikerjakan saat proses mengecekan atau pemeliharaan ruang 

server. Penulis ingin memberitahukan pengertiannya terlebih dahulu. 

      Sesuai dengan namanya ruang server adalah sebuah ruangan 

yang digunakan untuk menyimpan server (aplikasi dan database), 

perangkat jaringan dan perangkat lainnya, ruangan server harus 

memiliki standar keamanan yang melindungi kerja perangkat-

perangkat di dalamnya dari mulai suhu, udara, kelembaban, dan akses 

masuk dari orang-orang yang tidak berkepentingan. 

      Dengan kata lain ruang server bisa diartikan dengan sebagai aset 

bagi sebuah perusahaan karena di dalam ruangan itu terdapat aplikasi 

dan database pelanggan yang semakin hari akan semakin bernilai bagi 

perusahaan, oleh karena itu ruangan ini harus selalu dalam kondisi 

yang baik. 

      Kemudian pengecekan atau pemeliharaan ruang server adalah 

kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk memastikan perangkat  

yang ada didalam ruang server selalu terjaga, bahkan memperbaikinya 

sampai kondisi perangkat bisa diterima dan kembali seperti biasanya. 

      Kemudian apa saja yang dilakukan penulis saat melakukan 

kegiatan ini ?. Selama masa PKL di PT Telkom penulis diberi 

kesempatan untuk memasuki ruang server sebanyak dua kali dalam 

masa PKL, kegiatan pertama penulis melakukan tindakan pengecekan 

perangkat jaringan dan perangkat lainnya yang ada diruang server, 

kemudian kegiatan kedua yang dilakukan penulis saat memasuki ruang 

server adalah melakukan pemeliharaan pada salah satu CPU server 
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yang berfungsi sebagai SMS Gateway yang mana bertujuan untuk 

kepetingan broadcast promosi produk/jasa dan lain-lain. 

      Sayangnya pada saat melakukan pemeliharaan CPU–nya penulis 

tidak diberi wewenang untuk melakukannya dikarenakan terlalu 

bersiko jika terjadi kesalan  saat proses pemeliharaannya, maka dari itu 

yang melakukan proses ini harus lah seorang IT yang profesional. 

 

3.2.3    Kendala Yang Dihadapi 

   Adapun kendala yang dihadapi penulis saat melakukan kegiatan PKL di 

PT Telkom Indonesia pada bagian Network Area, sebagai berikut : 

A. Komputer yang digunakan seringkali mati tiba – tiba saat digunakan. 

B. Penulis mendapat kendala ketika menentukan jumlah komputer saat 

mengerjakan tugas untuk membuat  skema jarinngan komputer. 

C. Keadaan ruangan yang digunakan penulis tidak sesuai yang diharapkan, 

kerana banyaknya barang atau perangkat komputer dan perangkat jaringan 

yang terletak tidak sesuai dengan tempatnya. 

 

3.2.4    Cara Mangatasi Kendala 

   Berdasarkan kendala yang dihadapi penulis, maka penulis mamberikan 

solusi sesuai dengan kendala tersebut, yaitu : 

A. Berdasarkan kendala yang dihadapi penulis dengan komputer yang tiba - 

tiba mati, penulis berinisiatif bertanya kepada staff untuk melakukan 

pengecekan terhadap CPU  komputer tersebut dan melakukan perawatan. 

Dengan cara sebagai berikut : 

1. Pertama matikan saluran listrik yang masih terhubung dengan 

komputer. 

2. Kemudian bersihkan bagian luar CPU dengan lap kering atau dengan 

Vacum Cleaner. 

3. Setelah itu buka penutup CPU dan mulai membersihkan bagian 

dalamnya dengan menggunakan kuas atau Vacum Cleaner. 

4. Selanjutnya cabut RAM dan bersihkan dengan penghapus karet. 
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5. Bersihkan juga komponen processor dan berilah pasta pada bagian 

bawah processor dan lakukan hal yang sama pada komponen VGA 

(Video Graphics Array). 

B. Berdasarkan kendala kedua penulis berinisiatif untuk mencetak lembar 

kerja visio yang belum diisi jumlah komputernya untuk ditanyakan jumlah 

komputer setiap ruangan karena penulis tidak tahu jumlah komputer setiap 

ruangan dengan rinci kepada staff seperti Gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24 Skema LAN Telkom Kartini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.25 Skema LAN Telkom Kedaton 
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Gambar 3.26 Skema LAN Telkom Majapahit 

C. Berdasarkan kendala ketiga penulis berinisiatif untuk mengatur kembali 

barang barang sesuai dengan tempatnya tentunya saat melakukan ini 

penulis meminta bantuan dengan rekan kerja, karena banyak barang yang 

tidak bisa dipindahkan dengan sendiri seperti : printer, monitor, cisco, dan 

perangkat perangkat lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1  Kesimpulan  

  PT. Telkom Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang bergerak dibidang telekomunikasi yang bertujuan melayani pelanggan dan 

karyawan dengan pelayanan sebaik mungkin. Terutama dibagian penulis 

melakukan PKL yaitu bagian  Network Area. Adapun kesimpulan yang dapat 

diambil dari Praktik Kerja Lapangan pada PT Telkom Indonesia bagian Network 

Area adalah sebagai berikut : 

1. Penulis dapat membantu pekerjaan karyawan dengan menerapkan ilmu 

yang diiperoleh selama menjalani studi di Universitas Teknokrat 

Indonesia  

2. Penulis melaksanakan praktik kerja sesuai dengan bidang keahlian, 

kemampuan maupun latar belakang pendidikan.  

3. Penulis memperoleh  pengetahuan tentang dunia kerja yang berada di 

PT Telkom Indonesia. 

4. Penulis mendapat bagaiman cara bersikap didalam dunia kerja. 

 

4.2  Saran untuk pihak perusahaan PT Telkom 

  Berdasarkan kesimpulan diatas adapun saran yang ingin penulis sampaikan 

kepada PT. Telkom Indonesia, adalah : 

1. Hendaknya agar PT Telkom manambah atau memberikan pengetahuan 

tentang ilmu komputer kepada karyawan disetiap ruangan supaya setiap 

ruangan ada yang mengatasi masalah yang berkaitan dengan perangkat 

komputer. 

2. Hendaknya bagi Mahasiswa yang ingin melaksanakan kegiatan PKL di 

PT Telkom Indonesia menguasai tentang Jaringan dan troubleshoting 

3. Hendaknya bagi Mahasiswa yang melaksanakan PKL di PT Telkom 

Indonesia harus lebih aktif untuk bertanya kepada karyaawan Telkom. 

4. Jaga nama baik almamater kampus dan perusahaan. 
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Lampiran 1 kegiatan siaga menunggu panggilan masuk 
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Lampiran 2 menginput daftar gangguan harian 
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Lampuran 3 Membuat skema Jaringan LAN menggunakan Visio 
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Lampiran 4 Kegiatan install ulang windows 7 
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Lampiran 5 Seting Internet protcol (IP) 

 

 


