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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
diperusahaan PT. Telkom Indonesia Cabang Gedong Tataan selama 2 bulan yaitu pada
bulan 15 Juli sampai 07 September 2019.
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 Gedong Tataan, bila terjadi gangguan ada prosedur yang harus
dijalankan untuk menyelesaikan gangguan tersebut. Pada divisi Pelayanan kepuasan
pelanggan ada beberapa kegiatan rutin yang dilakukan diantaranya, Pasang baru
jaringan dan Maintenance jaringan.
Prosedur penanganan gangguan pada divisi jaringan dan komunikasi data perlu
ditingkatkan sosialisasinya, supaya bila ada yang belum tau atau ada 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 pun dan dimana saja, kesimpulannya adalah kami mendapatkan ilmu
dalam dunia kerja agar dapat di implentasikan ketika lulus kuliah.

Kata Kunci : PKL, Telkom, komunikasi data.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dunia kerja merupakan salah satu tujuan akhir bagi mahasiswa setelah selesai
kuliah. Berbagai macam ilmu dan teori yang didapat oleh mahasiswa sangat
berhubungan erat dengan dunia kerja. Untuk itu perlu diterapkan dan dipraktekkan
tentang ilmu yang telah didapat oleh mahasiswa selama berada dibangku kuliah agar
bisa merasakan bagaimana situasi dan kondisi serta menyesuaikan diri dengan dunia
kerja yang sebenarnya. Atas dasar itulah yang menjadi latar belakang bagi penulis
untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Di samping itu, penulis
melaksanakan PKL ini adalah dalam rangka menjalankan salah satu syarat guna
mendapatkan gelar Sarjana Strata-1 Informatika (S.Kom) di Universitas Teknokrat
Indonesia (UTI).
Menurut Ndaraha dan Taliziduhu (1999), untuk menghasilkan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi, siap pakai, dan terampil maka pihak
pemerintah maupun swasta berupaya mendidik SDM sebelum terjun kedalam dunia
kerja yang akan dihadapi. Salah satu caranya adalah melalui lembaga pendidikan
seperti sekolah, pendidikan kejuruan dan perguruan tinggi yang membentuk SDM yang
bermutu tinggi dalam segala hal dari kompetensi yang diajarkan, karena hal itulah
Universitas Teknokrat Indonesia memasukkan program PKL dalam proses belajar
mengajarnya agar dapat bersaing dengan lembaga pendidikan lain dalam menghasilkan
lulusan-lulusan SDM yang berkualitas serta bermutu tinggi.
Dengan teknologi komputer pemberian layanan dalam berbagai bidang menjadi
lebih baik, cepat, tepat, akurat dan efisien dalam hal ini teknologi komputer jadi sarana
wajib yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. PT. TELKOM INDONESIA
(Persero) bergerak dalam bidang jasa pelayanan telekomunikasi dalam hal ini
perusahan tersebut menggunakan teknologi ilmu komputer dengan teknik informatika
dan sistem informasi sebagai teknik komputer yang diterapkan dalam kegiatan
produksi pelayanan jasanya. Seiringnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat
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ini, dalam berbagai kegiatan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari kini komputer
digunakan diperusahaan, instansi dan sekolah.
Dalam hal ini PT.TELKOM INDONESIA (Persero) melakukan penerapan
ilmu komputer yang memfokuskan dalam bidang telekomunikasi sebagai pelayanan
jasanya menggunakan teknik komputer dan teknik informatika dalam kegiatan
produksinya. Adapun teknik komputer yang diterapkan dalam bidang telekomunikasi
berhubungan dengan kegiatan komunikasi hubungan dua arah atau lebih menggunakan
kabel yang saling berhubungan (nirkabel), tanpa kabel (wireless), dan bergerak
(mobile) dalam hal ini berupa komunikasi telepon berkabel, telepon tanpa kabel,
jaringan telepon bergerak dan data service atau biasa disebut dengan layanan internet.
Teknik infomatika yang digunakan berhubungan dengan perangkat keras
(hardware) yang sesuai dengan kebutuhan yang tentunya menggunakan perangkat
lunak atau program aplikasi (software), dan peralatan (tools) yang digunakan untuk
mengubah informasi menjadi data-data. Perangkat keras yang dipakai berupa komputer
pada umumnya yang sesuai dengan kebutuhan dalam hal ini menggunakan sistem
operasi (OS) Windows XP SP3, Printer, Modem Internet, Router, HUB, Port
penghubung kabel tembaga yang digunakan sebagai menyambung telepon dan modem,
Jact penghubung kabel ke Port, Tang Potong dan Tang Runcing. Perangkat lunak yang
digunakan adalah WebBrowser bawaan komputer, aplikasi Avant Browser,
OpenOffice.Org Calc (aplikasi seperti MS. Office Excel), dan program Java dan
aplikasi penggola basis data seperti Oracle.
Teknik Informatika merupakan ilmu komputer yang berhubungan juga dengan
teknik komputer sebagai proses pembuatan, pemasukan (input), dan manajemen data
yang biasa disebut Data Base Management System (DBMS) yaitu pengelolaan basis
data menggunakan program Java dan pemasukan (input) data menggunakan program
Oracle lalu menghasilkan (output) data informasi di kelola secara baik dan benar serta
tepat, akurat juga efisien dalam segala hal.
Semua hal tersebut diatas cukup susah dan rumit untuk dijelaskan dan dipahami
pada awal pelaksanaannya, tetapi setelah terbiasa dan dengan sedikit waktu dilalui
untuk pemahaman akan terasa mudah dalam kegiatan kesehariannya. Atas dasar itulah
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penulis mencoba menjelaskan sedikit lebih dalam tentang apa yang dilaksanakan
kegiatan selama PKL berlangsung.

1.2 Tujuan dan Manfaat PKL
Tujuan Praktik Kerja Lapangan
Dalam setiap kegiatan memiliki tujuan tertentu dalam pelaksanaannya agar
tercipta sebuah hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Adapun tujuan
mahasiswa melakukan PKL adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan keterampilan penulis secara individu dan bekerja sama dalam
kelompok untuk menjadi pekerja yang profesional dibidangnya setelah tamat
kuliah.
b. Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama
kuliah ke dalam dunia kerja.
c. Menyesuaikan diri dengan etika kerja dan mengenal lebih jauh lingkungan
kerja sebenarnya.
d. Menambah pengalaman, wawasan kemandirian, dan meningkatkan
kedisiplinan serta membandingkan teori ilmu pengetahuan yang didapat
selama kuliah dengan pekerjaan
e. Memperoleh masukan dan timbal balik guna memperbaiki serta
mengembangkan kesesuaian pendidikan kejurusan.
f. Meningkatkan pengenalan penulis pada situasi kerja yang sesungguhnya,
sehingga nantinya penulis dapat dengan cepat menyesuaikan diri pada saat
terjun kedunia kerja.
g. Membentuk pola pikir dan kecerdasan emosional penulis dalam berinteraksi
dan beradaptasi.untuk pendewasaan serta kematangan diri sebagai
pelengkap kemampuan setelah menjadi Sarjana Komputer.
h. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh sebagai perbandingan
antara teori dan praktek, untuk lebih memahami konsep-konsep akademis
maupun non-akademis.
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Manfaat Praktik Kerja Lapangan
Selain itu juga program PKL diharapkan dapat memberikan manfaat besar
baik kepada Mahasiswa sebagai pelaksana PKL, kepada Fakultas Teknik dan Ilmu
Komputer Universitas Teknokrat Indonesia sebagai Lembaga Pengelola dan
Perusahaan sebagai Pemberi Izin PKL. Adapun manfaat dari pelaksanaan kegiatan
PKL ini adalah :

a. Manfaat bagi Mahasiswa.
1. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman
kerja dan berinteraksi dengan perusahaan atau instansi calon pengguna
lulusan.
2. Mengamati, mengenalkan dan menganalisis permasalahan yang dijumpai
pada perusahaan atau instansi tempat PKL.
3. Membandingkan dan menerapkan pengetahuan akademis yang telah
didapat serta lebih dapat memahami konsep-konsep non-akademis dunia
kerja nyata.
4. Memperoleh peluang untuk dapat kerja diperusahaan atau instansi tempat
PKL, setelah memperoleh ijazah S-1 dari Fakultas Teknik dan Ilmu
Komputer Universitas Teknokrat indonesia.
5. Menambah dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki selama
dibangku kuliah serta memperluas wawasan berpikir kreatif dan mandiri
agar mahasiswa memiliki bekal nantinya dalam menghadapi dunia kerja

b. Manfaat bagi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas
Teknokrat Indonesia
1. Mempererat hubungan harmonis antara Fakultas Teknik dan Ilmu
Komputer Universitas Teknokrat Indonesia pada umumnya, khususnya
dengan pihak perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan PKL.
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2. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia
dapat memperoleh informasi tentang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan
kebutuhan kerja serta dapat menyesuaikan kepada kurikulum proses
belajar mengajar.
3. Dapat meningkatkan kualitas dan menyesuaikan kegiatan pendidikan
proses belajar mengajar dari segala aspek, sarana, dan prasarana yang
menjadi kebutuhan sesuai dengan tuntutan nyata dari pembangunan
4. Telah terjalin kerjasama antara Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas Teknokrat Indonesia dengan perusahaan atau instansi tempat
mahasiswa melaksanakan PKL.

c. Manfaat bagi PT Telkom Indonesia (Persero)
1. Perusahan dapat menentukan SDM yang akan dijadikan sebagai tolak
ukur dalam penerimaan pegawai di PT. TELKOM INDONESIA
(Persero).
2. Dapat memperkenalkan situasi perkuliahan kedalam dunia kerja.
3. Memberikan

masukkan

yang

diperlukan

oleh

PT.

TELKOM

INDONESIA (Persero) sehingga dapat membantu pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sehari-hari.
4. Mengatasi semua permasalahan yang selama ini dihadapi oleh PT.
TELKOM INDONESIA (Persero) dengan memberikan solusi pemecahan
masalah.

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKL
Adapun kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini dilaksanakan selama 2 bulan
sesuai dengan kalender akademik Universitas Teknokrat Indonesia dengan perincian
yang tercantum pada Tabel 1.1 berikut :
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Tabel 1. 1 Waktu dan tempat pelaksanaan PKL
No. Waktu dan Pelaksanaan
1

Hari dan Tanggal

2

Tempat

Hari, Jam, Tanggal, dan Tempat PKL
Senin, 15 Juli 2019 – Sabtu, 7 September 2019

Pelaksanaan Plasa Telkom Gedong Tataan Pesawaran

PKL
3

Waktu dan Hari Kerja

Senin – Jum’at, Pukul 08.00 -16.00 WIB

Demikian waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan
(PKL) yang dilaksanakan penulis di perusahaan PT Telkom Indonesia, Tbk. Kantor
Wilayah / Daerah Telekomunikasi (Kawitel / Datel) Gedong Tataan Pesawaran
Lampung. Dengan waktu pembuatan laporan selama 2 bulan setelah pelaksanaan PKL
seiring dan sesuai dengan kalender akademik perkuliahan berlangsung, adapun lokasi
pelaksanaan terlampir pada gambar 1.1 berikut ini:

7

Gambar 1. 1 Denah Lokasi

BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1 Sejarah Perusahaan
PT TELEKOMUNIKASI, Tbk atau dikenal dengan PT. TELKOM
merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak
dibidang pelayanan sarana dan jasa telekomunikasi dan informasi untuk umum
atau masyarakat luas sampai daerah pelosok dunia. Sejarah PT. Telkom pertama
kalinya berdiri pada tanggal 23 Oktober 1856 yaitu pada masa pemerintahan
kolonial Belanda melakukan pengoperasian Telegrap Elektromagnetik pertama di
Indonesia, lalu sebuah badan usaha swasta penyediaan layanan Pos dan Telegrap
yang didirikan kolonial Belanda pada tahun 1882 yang menghubungkan Batavia
(Jakarta) dan Buitenzorg (Bogor) sampai 1884.
Setelah ada dan beroperasi sampai 1905 kemudian kolonial Belanda
mendirikan perusahaan sebanyak 38 perusahaan dengan nama Post On
Telegrafdienst. Pada tahun 1906 diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda dan
berdasarkan stablad No. 395 tahun 1906. Sejak itu diubah namanya menjadi Post
On Telegrafdients en Tepontdiens (PTT-Dienst) sampai tahun 1961. Kemudian
Hindia Belanda membentuk lembaga pemerintah untuk mengendalikan jasa pos
dan telekomunikasi berdasarkan peraturan No. 29 tahun 1961 diubah menjadi
Perusahaan Negara POS dan TELEKOMUNIKASI (PN POSTEL).
Dalam perkembangan

selanjutnya

pada tahun 1965

pemerintah

memandang perlu untuk memisahkan perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi
menjadi dua Perusahaan Negara yang berdiri sendiri yakni berdasarkan peraturan
pemerintahan No. 29 tahun 1965 maka berdirilah 2 Perusahaan Negara Pos dan
Giro

(PN

POSGIRO)

sekarang

PT.

POS

dan

Perusahaan

Negara

TELEKOMUNIKASI (PN TELEKOMUNIKASI). Dibagi lagi menjadi 2 divisi
pada tahun 1974 yang diatur oleh peraturan pemerintahan No. 36 tahun 1974
menjadi 2 perusahaan yaitu PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PT. INTI)
yang

memproduksi

perangkat

dan

Perusahaan

Umum

Telekomunikasi

(PERUMTEL) untuk melayani jasa telekomunikasi domestik dan internasional.
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Dalam

peraturan

tersebut

dinyatakan

pula

Perusahaan

Negara

Telekomunikasi (PERUMTEL) sebagai badan usaha tunggal penyelenggara
Telekomunikasi untuk umum, baik hubungan dalam negeri maupun luar negri
sampai pada akhir tahun 1980.
Atas monopoli pemerintah Indonesia dengan perusahaan bisnis
Telekomunikasi

Amerika

mendirikan

suatu

badan

usaha

untuk

jasa

Telekomunikasi Internasional yang diselenggarakan oleh PT.INDONESIAN
SATELIT COORPORATION (INDOSAT) yang masih berstatus perusahaan yang
didirikan terpisah dari PERUMTEL berdasarkan peraturan perundangan Negara
Bagian Dalaware, Amerika Serikat. Saluran saham PT. INDOSAT dengan modal
asing ini sampai pada akhir tahun 1989 dibeli oleh Negara Republik Indonesia dari
America Cable and Radio Corporation dalam rangka peningkatan pelayanan jasa
Telekomunikasi untuk umum dan pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah
No. 53 tahun 1989, PERUMTEL ditetapkan sebagai badan usaha yang berwenang
menyelenggarakan Telekomunikasi untuk Internasional.
Selain

hal

tersebut,

penyelenggara

Telekomunikasi

memerlukan

manajemen yang lebih professional dalam usaha meningkatkan kinerja
perusahaan. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 25 tahun 1991 maka bentuk
perusahaan

umum

(PERUM)

dialihkan

menjadi

perusahaan

perseroan

(PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam UU No.1991. Sejak itu berdirilah
perusahaan Perseroan Terbatas Telekomunikasi Indonesia (PT. TELKOM
INDONESIA) dengan sebuah nama yaitu TELKOM. Setelah melalui berbagai
perubahan sampai pada 1 Juli 1995 dari Perusahaan Djawatan (PD), Perusahaan
Negara (PN) dan Perusahaan Umum (PERUM) sampai dengan Perseroan Terbatas
(PT).
Pada tahun 1995, Telkom melakukan perubahan besar-besaran yang
meliputi :
a. Restrukturasi.
b. Kerjasama Operasi.
c. Intial Public Offering (Penawaran Saham Perdana Publik).
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Perubahaan ini dimaksudkan untuk menyediakan pengelolaan perusahaan
menjadi efisien dan efektif karena terjalin antara bidang usaha. Berdasarkan
keputusan Direksi Telkom, mulai tanggal 31 Desember 1996, Sebagai hasil
perubahan sejak 1 Juli 1995 Organisasi Telkom berkembang dengan operasi bisnis
sebanyak 11 Divisi terdiri dari tujuh Divisi Regional dan satu Divisi Network juga
menambahkan 2 Divisi, yaitu Divisi Nework Mutimedia dan Network Provider
dimaksudkan sebagai pengelola bisnis utama, sedangkan Divisi Pembangunan
diganti

menjadi

Divisi

Penunjang.

Sumber: www.telkom.co.id

2.2 Sejarah Telkom Gedong Tataan

Gambar 2. 1 Gambar Perusahaan Telkom Gedong Tataan

Telkom Gedong Tataan didirikan pada tahun 2003 untuk memenuhi
kebutuhan telpon rumah dan akses internet dengan layanan speedy pada saat itu
masih menggunakan kabel tembaga lalu kemudian diganti dengan layanan

11

Indihome

yang

menggunakan

kabel

fiber

optic.

Sumber: Diki Kurinawan ( Karyawan Plasa Telkom Gedong Tataan )

2.3 Tentang Telkom Group
Telkom Group adalah satu-satunya BUMN telekomunikasi serta
penyelenggara layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia, dan
karenanya tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan
statusnya sebagai Perusahaan milik negara yang sahamnya diperdagangkan di
bursa saham, pemegang saham mayoritas Perusahaan adalah Pemerintah Republik
Indonesia sedangkan sisanya dikuasai oleh publik. Saham Perusahaan
diperdagangkan di BEI, NYSE, LSE dan Public Offering Without Listing (POWL)
di Jepang.
Telkom Group melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia dengan
rangkaian lengkap layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon
kabel tidak bergerak dan telepon nirkabel tidak bergerak, komunikasi seluler,
layanan jaringan dan interkoneksi serta layanan internet dan komunikasi data.
Telkom Group juga menyediakan berbagai layanan di bidang informasi, media dan
edutainment, termasuk cloud-based and server-based managed services, layanan
e-Payment dan IT enabler and e-Commerce serta layanan portal lainnya.
Sebagai perusahaan telekomunikasi, Telkom Group terus mengupayakan
inovasi di sektor-sektor selain telekomunikasi, serta membangun sinergi di antara
seluruh produk, layanan dan solusi, dari bisnis legacy sampai New Wave Business.
Untuk meningkatkan business value, pada tahun 2012 Telkom Group mengubah
portofolio bisnisnya menjadi TIMES (Telecommunication, Information, Media,
Edutainment & Service). Untuk menjalankan portofolio bisnisnya. Berikut nilai
portofolio bisnis PT. Telkom:
a. Corporate Culture

: The New Telkom Way

b. Philosophy to be the best : Always The Best
c. Principle to be the star

: Solid, Speed, Smart

d. Practice to be the winner: Imagine, Focus, Action
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2.4 Visi dan Misi PT Telkom Indonesia (Persero)
a. Visi
“To become a leading Telecommunication, Information,

Media,

Edutainment and Services (“TIMES”) player in the region”. Maksudnya
adalah

menjadi

perusahaan

yang

unggul

dalam

penyelenggaraan

Telecommunication, Information, Media, Edutainment dan Service (TIMES)
di kawasan regional.

b. Misi
Misi PT. Telkom Indonesia (Persero) adalah
1)

Menyediakan layanan “more for less” TIMES.

2)

Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia.

2.5 Logo Perusahaan

Gambar 2. 2 Logo Telkom Indonesia
Berikut penjelasan tentang filosofi warna Logo PT. Telkom Indonesia, Tbk :
a. Merah – Berani, Cinta, Energi, Ulet.
Mencerminkan spirit Telkom untuk selalu optimis dan berani dalam
menghadapi tantangan dan perusahaan.
b. Putih – Suci, Damai, Cahaya, Bersatu
Mencerminkan spirit Telkom untuk memberikan yang terbaik bagi
bangsa.
c. Hitam – Warna Dasar
Melambangkan kemauan keras.
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d. Abu – Warna Transisi
Melambangkan teknologi.
Logo baru TELKOM mencerminkan Brand Positioning ”Life
Confident” dimana keahlian dan dedikasi akan diberikan bagi semua pelanggan
untuk mendukung kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Brand
positioning ini didukung oleh “Service Culture” baru yaitu: Expertise,
Empowering, Assured, Progressive and Heart. Sekilas logo bulat dengan siluet
tangan terkesan simpel. Simplifikasi logo ini terdiri dari lingkaran merah
keabu-abuan yang ada di depan tangan berwarna merah.
Logo ini merupakan cerminan dari “Brand Value” baru yang
selanjutnya disebut dengan “Life in Touch” dan diperkuat dengan tag line baru
pengganti “Committed 2U” yakni “The World Is In Your Hand”. Untuk lebih
mengenal logo ini, ada baiknya kita memaknai arti dari simbol-simbol tersebut.
1

Expertise : makna dari lingkaran sebagai simbol dari kelengkapan produk
dan layanan dalam portofolio bisnis baru PT. Telkom yaitu TIMES
(Telecommunication, Information, Media, Edutainment & Service).

2

Empowering : makna dari tangan yang meraih ke luar. Simbol ini
mencerminkan pertumbuhan dan ekspansi ke luar.

3

Assured : makna dari jemari tangan. Simbol ini memaknai sebuah
kecermatan, perhatian, serta kepercayaan dan hubungan yang erat

4

Progressive : kombinasi tangan dan lingkaran. Simbol dari matahari terbit
yang maknanya adalah perubahan dan awal yang baru.

5

Heart : simbol dari telapak tangan yang mencerminkan kehidupan untuk
menggapai masa depan.

Dengan tetap mengacu kepada filosofi Telkom Corporate Value, yaitu “Always
The Best” sebuah keyakinan dasar untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap
pekerjaan yang dilakukan dan senantiasa memperbaiki hal-hal yang biasa menjadi

14

sebuah kondisi yang lebih baik, dan pada akhirnya akan membawanya menjadi yang
terbaik.

2.6 Struktur Organisasi PT Telkom Indonesia (Persero)
Dalam pengelolaan organisasinya, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Sendiri
memiliki sebuah Dewan Komisaris yang terdiri dari 1 (satu) ketua dan 4 (empat)
anggota serta sebuah Dewan Direksi yang beranggotakan 1 (satu) orang Presiden
Direktur atau CEO dan 4 (empat) orang anggota Dewan Direksi lainnya yang memiliki
fungsi dan tanggung jawab yang berbeda seperti Direktur Sumber Daya dan Bisnis
Pendukung, Direktur Bisnis Jaringan Telekomunikasi, Direktur Bisnis dan Jasa
Telekomunikasi, dan Direktur Keuangan. PT. Telkom juga memiliki entitas atau anak
perusahaan dengan strukturnya masing-masing di perusahaan yang dikelola dan juga
struktur organisasi dibawah PT. Telkom setingkat Divisi, Center, Yayasan, Koperasi.
Selain anak perusahaan, dalam menjalankan operasi perusahaan PT
Telekomunikasi Indonesia, Tbk. telah mengelompokan unit-unit yang ada dalam
organisasi ke dalam bentuk Divisi, Centre dan Yayasan. PT. Telkom mengembangkan
struktur organisasinya sampai tingkat paling bawah yang berada di area daerah seperti
ditempat PKL dilaksanakan yaitu PT. Telkom Indonesia cabang Gedung Tataan
dibawah area kerja PT. Telkom Kandatel Pringsewu. Gambar Struktur PT. Telkom
Indonesia, Tbk, Kelompok Usaha PT. Telkom, dan PT. Telkom Indonesia Kandatel
(Witel) Pringsewu.
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Gambar 2. 3 Struktur organisasi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Wilayah Telekomunikasi Lampung.
Sumber: Harahap akmal, struktur organisasi PT.Telkom Witel Lampung
Tugas General Manager :
1. Mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
2. Menjadi perantara mengkomunikasikan gagasan antara manager.
3. Menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
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Tugas Manager Consumer Service :
1. Merencanakan, mengelola, dan menganalisis segala aktivitas pemasaran.
2. Mengidentifikasi dan meningkatkan performa sales.
3. Bertanggung jawab atas peningkatan pendapatan (revenue) Wilayah
Telekomunikasi.

Tugas Manager Acces Maintenance Operation :
1. Monitoring anggaran operasional akses.
2. Monitoring kelancaran operasional di lapangan.
3. Menjustifikasi / memutuskan hal-hal yang darurat (urgent) untuk di
eksekusi.
4. Penyelesaian proses penetapan Pengeluaran modal (Capital Expenditure),
mencakup Capital Expenditure seluruh unit bisnis dan Capital Expenditure
untuk investasi melalui Anak Perusahaan (subsidiary) , serta review dan
monitoring performansinya.

Tugas Manager Acces Service Operaton :
1. Monitoring seluruh aliran order teknik.
2. Mengatur irama Layanan bisa digunakan pelanggan (Put in system) harian.

Tugas Manager Network Area :
1. Monitoring seluruh Instalasi kabel bawah tanah (Backbone) dan Kabel serat
kaca (Optik).
2. Menjaga stabilitas Jaringan Telekomunikasi Office (Sentral) dan pemancar
Signal (Tower).
3. Bertanggung jawab atas berfungsinya Akses Jaringan (Acces Network)
dalam memenuhi layanan jasa terhadap pelanggan.
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Tugas Kakandatel:
1. memastikan efektivitas implementasi strategi dan sistem pelayanan
pelanggan (Customer Service) di Plasa Telkom.
2. membuat peraturan kerja pada plasa Telkom dan memberikan penugasan
pada karyawan.

Tugas Supervisor Plasa:
1. Menangani permintaan pelanggan.
2. Mempertahankan hubungan pelanggan yang baik.
3. Mempertahankan catatan pelanggan.
4. Mencatat laporan.

Tugas Asman AMO:
1. Mengelola dan memelihara aset berupa fisik dan keuangan.
2. Melakukan verifikasi seluruh dokumen administrasi yang berkaitan dengan
keuangan akses.
3. Melakukan kontrol atas pelaksanaan administrasi pembangunan jaringan.

Tugas Asman ASO :
1. Pemantauan (Monitoring) gangguan pelanggan dalam sistem internal.
2. Bekerja sama dengan teknisi dalam membuat penjadwalan Pasang Baru.

Tugas Asman Home Service :
1. Mengkoordinir kegiatan yang berhubungan dengan penjualan.
2.

Mengawasi dan memonitor kegiatan Sales dan Canvaser dalam
melaksanakan tugasnya.

Tugas Asman Network Area :
1. Menganalisa kerusakan dan perbaikan perangkat Sentral.
2. Memberikan pelayanan terbaik dan menjaga kepuasan Customer.
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Tugas Sales:
1. Aktif mencari target.
2. Merekap data hasil penjualan.
3. Menjamin kepuasan pelanggan.

Tugas Teknisi:
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Unit bantuan (Help desk).
2. Melakukan maintenance terhadap pelanggan.
3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Unit bantuan (Help desk).

2.7 Divisi - Divisi dan Network Penunjang Lainnya
Divisi dan Network Penunjang menjadi beberapa perubahan dan peningkatan
besar dari PT. Telkom Indonesia, Tbk. dari tahun ke tahun. Seiring peningkatannya
banyak perusahaan yang menjadi afiliasi PT. Telkom dan banyak juga perusahaan
entitas anak yang dibangun demi memudahkan proses produksi pelayanan jasa dari PT.
Telkom. Untuk lebih jelas tentang unit bisnis apa saja yang dibangun oleh PT. Telkom
Unit-unit bisnis PT. TELKOM Indonesia, Tbk terdiri dari Divisi, Centre, Yayasan dan
Entitas (Anak) Perusahaan. Adapun divisi yang tersedia di PT. TELKOM yaitu :
1. Divisi Long Distance (Hubungan jarak jauh dengan perusahaan international
yang dibuka PT. Telkom).
2. Divisi Carrier dan Interconnection Service (penghubung pelayanan
interkoneksi).
3. Divisi Multimedia (DMM) :
a.

DMM Service Assurance Enterprise (Jaminan Pelayanan Multimedia
Perusahaan)

b.

DMM Service Assurance Customer (Jaminan Pelayanan Multimedia
Pelanggan)

4. Divisi Fixed Wireless Network.
5. Divisi Enterprise Service.
6. Divisi Regional :
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a.

Divisi Regional I – Sumatera.

b.

Divisi Regional II – Jakarta.

c.

Divisi Regional III – Jawa Barat.

d.

Divisi Regional IV – Jawa Tengah dan Yogyakarta.

e.

Divisi Regional V- Jawa Timur.

f.

Divisi Regional VI – Kalimantan.

g.

Divisi Regional VII – Kawasan Timur Indonesia.

7. Divisi Telkom Barat (DTB) & Divisi Telkom Timur (DTT) :
a.

Access Corporate Area.

b.

Access Maintenance Area.

c.

Access Network Site Operation.

d.

Mitra POJ.

8. Divisi Infratel (Infrastruktur Telekomunikasi) :
a.

Infratel Assurance Data Information Center.

b.

Infratel Assurance Service Operation Center.

c.

Infratel Assurance center Surveilence & Help Desk.

d.

Infratel Assurance Center POTS.

e.

Infratel Regional Assurance Center.

f.

Infratel Assurance Center Speedy Technical Support.

9. Centre – Centre :
c.

Carrier Development Support Centre.

d.

Management Consulting Centre.

e.

Construction Centre.

f.

Community Development Centre (CDC).

Adapun yayasan yang dimiliki PT. TELKOM yaitu :
1. Dana Pensiun Telkom (Dapentel).
2. Yayasan Pendidikan PT. TELKOM Indonesia, Tbk.
3. Yayasan Kesehatan.
4. Yayasan Sandhykara Putra TELKOM (YSPT).
5. Koperasi Karyawan Walet Telkom.
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Adapun entitas (anak) perusahaan yang dimiliki PT. TELKOM yaitu:
1.

PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) : Telekomunikasi Seluler (GSM)
(baru).

2.

PT. Dayamitra Telekomunikasi (Dayamitra) : Telekomunikasi (KSO-VI
Kalimantan).

3.

PT. Infomedia Nusantara (Infomedia) : Layanan Informasi (baru).

4.

PT. AriWest International (AriaWest) : Telekomunikasi Telepon Tetap
(KSO-III Jawa Barat dan Banten).

5.

PT. Pramindo Ikat Nusantara (Pramindo) : Telekomunikasi Telepon Tetap
(KSO-I Sumatera).

6.

PT. Multimedia Nusantara (Metra) : Multimedia, Pay Special TV.

7.

PT. Napsindo Primatel International (Napsindo) : Network Access Point.

8.

PT. Indonusa Telemedia (Indonusa) : TV Cable (baru).

9.

PT. Graha Sarana Duta (GSD) : Properti, Konstruksi dan Jasa (baru).

10. PT Telekomunikasi Indonesia International (TII/Telin),: Telkom yang
berada di luar Indonesia.
11. PT. Patra Komunikasi Indonesia (Patrakom) : Layanan VSAT.
12. PT. Cita Sari Makmur (CSM) : VSAT dan layanan Telekomunikasi
lainnya.
13. PT. Pasifik Satelit Nusantara (PSN) : Transponder Satelit dan Komunikasi.
14. PT. Mandara Seluler Indonesia (MSI) : Layanan NMT – Seluler dan
CDMA.
15. PT. Batam Bintan Telekomunikasi (Babintel) Telepon Tetap di Batam dan
Pulau Bintan.
16. PT. Pembangunan Telekomunikasi Indonesia (Bangtelindo) : Pengelolaan
Jaringan dan Peralatan Telekomunikasi.

Demikianlah Divisi dan Network Penunjang yang dibangun PT. Telkom
Indonesia, Tbk yang menjadi Unit-unit bisnis PT. TELKOM Indonesia Tbk. yang
terdiri dari Divisi, Centre, Yayasan dan Entitas (Anak) Perusahaan.

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
3.1 Ahmad Ngirfan Mahmun
NPM 16312023
Bidang Kerja
Didalam pelaksanaan kegiatan PKL, peraturan yang berlaku pada perusahaan
wajib dipatuhi serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang diberikan oleh
atasan maupun pegawai yang bersangkutan. Supervisor yang memimpin wajib
mengkoordinasikan dan membimbing serta memberikan arahan bagi pelaksanaan tugas
yang diberikan. Setiap tugas ataupun perintah yang diberikan pimpinan perusahaan
ataupun pegawai harus dilaksanakan dan dipatuhi sebagai bentuk loyalitas kepada
perusahaan serta dapat menambah wawasan kepada pemulis selaku pelaksanaan PKL
sebagai tambahan ilmu yang belum pernah didapatkan sebelumnya selama mengikuti
kegiatan perkuliahan.
Pelaksanaan kerja
Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang
harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil
yang sama dari keadaan yang sama (proses yang berulang). Lebih tepatnya, kata ini
bisa mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusankeputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses, yang dijalankan melalui
serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk
atau sebuah akibat. Sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan.
Dalam pelaksanaan PKL ini prosedur yang diterapkan dalam setiap kegiatannya
adalah:
1. Instruksi atau serangkaian perintah yang menunjukkan bagaimana
menyiapkan atau membuat sesuatu.
2. Subrutin atau metode (ilmu komputer), sebuah sub program yang merupakan
bagian dari program yang besar.

22

3. Algoritma, dalam ilmu komputer, serangkaian operasi atau perhitungan
untuk menyelesaikan tugas tertentu.

Sementara itu subrutin atau metode pada ilmu komputer yang menjadi prosedur
dalam pelaksanaan kegiatan PKL digunakan metode Algoritma Flowchart atau biasa
disebut dengan Diagram Alir Data. Pengertian Algoritma adalah susunan yang logis
dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah atau untuk mencapai tujuan tertentu.
Dalam dunia komputer, Algoritma sangat berperan penting dalam pembangunan
suatu software. Dalam dunia sehari-hari, mungkin tanpa kita sadari Algoritma telah
masuk dalam kehidupan kita.
Jadi intinya, Algoritma adalah suatu langkah / urutan yang logis dan sistematis
untuk pemecahan suatu masalah atau untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk
penyelesaian masalah algoritma digunakan simbol-simbol notasi, ada 3 jenis Notasi
dalam penyelesaian Algoritma yaitu Deskriptif, Bagan Alir (Flowchart), dan PseudoCode. Kali ini dalam pelaksanaan PKL Notasi yang digunakan didalam menerapkan
algoritma adalah Notasi Flowchart. Flowchart atau Bagan alir adalah bagan (chart)
yang menunjukkan alir (flow) di dalam suatu program atau prosedur sistem secara
logika (Algoritma). Sebagai contoh pada halaman selanjutnya merupakan tabel simbol
yang digunakan dalam menggambarkan Flowchart seperti pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Simbol - Simbol Flowchart
SIMBOL

NAMA

FUNGSI

TERMINATOR

Permulaan/akhir program

GARIS ALIR
(FLOW LINE)
PREPARATION

Arah aliran program
Proses inisialisasi/pemberian
harga awal
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PROSES

Proses perhitungan/proses
pengolahan data

INPUT/OUTPUT

Proses input/output data,

DATA

parameter, informasi

PREDEFINED
PROCESS
(SUB PROGRAM)

Permulaan sub program/proses
menjalankan sub program
Perbandingan pernyataan,

DECISION

penyeleksian data yang
memberikan pilihan untuk
langkah selanjutnya

ON PAGE
CONNECTOR

OFF PAGE
CONNECTOR

Penghubung bagian-bagian
flowchart yang berada pada satu
halaman
Penghubung bagian-bagian
flowchart yang berada pada
halaman berbeda

Menurut Jogiyanto (2005), bagan alir (Flowchart) adalah bagan yang
menunjukkan alir atau arus didalam program atau prosedur sistem secara logika.
Flowchart pada proses Permintaan Kerja atau Work Order (WO) Pasang Baru Telepon,
Televisi, dan Indihome sama dengan proses pencabutan (Remove WO) dan WO
Gangguan serta Permintaan Data Teknis. Adapun Flowchart dari pelaksanaan kegiatan
PKL ini terlampir pada gambar 3.1.1
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Flowchart Proses Work Order Telkom Indonesia(Persero) cab. Gedong Tataan

Gambar 3.1.1 Flowchart Proses Work Order

Sebagai penjelasan proses WO dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Calon Pelanggan awalnya mengajukan Permintaan Pasang Sambungan Baru
Telepon, UseeTv dan Indihome ke loket Telkom terdekat.
2. Permintaan Pasang Sambungan Baru (PSB) Telepon oleh orang telkom biasa
disebut TEL25.
3. Proses Administrasi memiliki syarat-syarat berupa ;
a.

Identitas diri (KTP/KK)

b.

Denah Lokasi (Survey Awal Tempat Instalasi)

c.

Data Rekap Rekening Pembayaran Setiap Bulan
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4. Setelah diproses oleh loket, permintaan PSB mendapatkan Nomor telepon atau
Internet Protocol yang kemudian dikeluarkan Permintaan Kerja atau Work
Order (WO) yang disampaikan kepada teknisi untuk dapat melakukan
penarikan kabel ke rumah pelanggan dalam artian menyambungkan ke ODP.
5. Didalam WO terdapat Berita Acara Instalasi, dalam hal ini teknisi harus
membawa Berita Acara Instalasi pada saat melakukan pemasangan / proses
instalasi di rumah pelanggan.
6. Kemudian oleh teknisi dilakukan Checking Process Instalasi bahwa dari ODP
dapat dilihat berapa nomor sambungan port yang berada di RK (rumah Kabel)
kemudian bisa ditarik / dijumper di MDF dan di Jumper di RK (rumah Kabel).
7. Seteleh ditarik kabel di MDF maka Operator MDF harus mengembalikan WO
dan melaporkan Proses Instalasi WO ke teknisi dan oleh teknisi dilakukan
Checking Process Instalasi MDF pada sistem komputer bahwa jaringan sudah
terhubung.
Demikian Prosedur dan penjelasan isi dari rangkaian proses pengerjaan yang
dilakukan pada saat Praktek Kerja Lapangan (PKL) seperti yang telah dijelaskan di atas
dan merupakan hal yang menjadi kebiasaan dalam proses kerja setiap harinya. Perlu
diketahui bahwa Telkom Indonesia (Persero) Cabang Gedong Tataan merupakan
bagian dari Divisi Access yang berhubungan dengan Network dan Operational. Berikut
akan dijelaskan tentang Divisi Access sehingga dapat lebih dalam memahami tentang
perincian pekerjaan yang berupa pengenalan Divisi Acces, Mekanisme Pengerjaan,
Teknis yang dilakukan.
Pada kesempataan ini penulis ditempatkan pada bagian lapangan oleh PT.
Telkom Indonesia, Tbk. yaitu di cabang Gedong Tatan. Oleh Supervisor yang
bertindak sebagai pimpinan di cabang Gedong Tataan ditugaskan pada Bagian atau
Divisi Main Distribution Frame (MDF) yang memiliki tugas operasi pemasangan baru,
permintaan pencabutan, pemindahaan layanan, permintaan gangguan, dan perbaikan
gangguan pada sambungan kabel. Adapun jenis dan bentuk kegiatan PKL yang
dilakukan mahasiswa adalah :
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1. Penjelasan dan pemahaman :
a. Mengenai permintaan dan perbaikkan gangguan.
b. Mengenai permintaan dan pemberian data teknis (datek).
2. Kegiatan rutin setiap hari :
a. Briefing (Pengarahan Singkat) yang diselenggarakan setiap pagi pada hari
rabu dengan seluruh karyawan Telkom cabang Gedong Tataan, guna
memperbaiki kinerja dan mempererat hubungan antara teknisi kantor
cabang dan kantor pusat.

Gambar 3.1.2 Briefing

b. Proses pengecekan lokasi calon pelanggan Pasang Sambungan Baru
(PSB) telepon, UseeTv dan Indihome bersama teknisi untuk mengecek
apakah ada jalur dan tiang yang dapat digunakan untuk pemasangan kabel
fiber optic.
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Gambar 3.1.3 Proses Cek lokasi Pasang sambung baru

c. Menarik kabel permintaan kerja pasang sambungan baru (PSB) telepon,
UseeTv dan Indihome yang terhubung ke pelanggan bersama teknisi
untuk pemasangan kabel pada rumah pelanggan atau instansi yang
hendak berlangganan dengan Telkom.

Gambar 3.1.4 Proses penarikan kabel pasang baru

28

d. Perbaikan sambung kabel menggunakan splicer fiber optik telepon,
UseeTv dan Indihome yang terhubung ke pelanggan bersama teknisi atas
permintaan pelanggan, dikarnakan sinyal tidak berfungsi sebagai mana
mestinya. Penyambungan kabel ini dilakukan jika terjadi gangguan,
misalnya kabel terputus, maka akan dilakukan penyambungan kabel.
Proses penyambungan dapat dilihat pada gambar 3.1.5 berikut:

Gambar 3.1.5 Proses sambung kabel fiber optic

e. Menerima permintaan gangguan dari teknisi lapangan dan memperbaiki
gangguan dengan memindahkan sambungan kabel.
Disini penulis bersama teknisi melakukan pemindahan kabel dengan cara
mengurut kabel satu persatu supaya tidak salah mencabut jalur pelanggan.
Prosesnya dapat dilihat pada gambar 3.1.6 berikut:
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Gambar 3.1.6 Proses pindah sambung kabel

f. Memperbaiki gangguan Indihome pada ODC bersama dengan teknisi
lapangan. Dikarnakan laporan lebih dari tiga pelanggan yang mengalami
gangguan maka penulis dan teknisi mengecek sambungan pada ODC
apakah jalur yang terdapat pada ODC mengalami gangguan atau tidak.
Jika pada ODC tidak ada masalah berarti ada kabel terputus atau
gangguan lain pada jalur pelanggan yang mengalami masalah
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Gambar 3.1.7 Proses perbaikan gangguan

g. Memeriksa jalur Fiber Optik pada ODP yang terpasang pada tiang,
apakah masih ada jalur yang kosong atau sudah penuh, jika sudah penuh
akan menunggu pemasangan slot baru supaya pelanggan dapat
berlangganan dengan Telkom.

Gambar 3.1.8 Pemeriksaan ketersediaan jalur
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Kendala yang dihadapi
Selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) penulis di
Telkom Indonesia (Persero) cabang Gedong Tataan bagian MDF pastilah
memiliki kendala atau hambatan baik itu dari segi proses penyesuaian diri dan
proses pekerjaan tugas-tugas dalam aktifitas kesehariannya yang dirasakan oleh
penulis selama PKL. Kendala yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan
PKL adalah:
h. Titik koordinat pelanggan yang akan memasang telpon, UseeTv dan
Indihome belum diketahui apakah ada atau tidaknya tiang dan jalur dari
Telkom.
i. Dalam penarikan kabel pada saat melakukan maintenance terkadang
terkendala dengan pepohonan atau tersangkut pada atap rumah.
j. Kurangnya alat untuk menyambung kabel Fiber Optik.
k. Terlalu banyaknya kabel pada tiang, karna jumlah pengguna yang banyak.
l. Terjadinya lost pada ODC yang mengakibatkan gangguan pada jaringan.
m. Maintenance gangguan pada modem pelanggan.

Demikian kendala yang dirasakan oleh penulis pada saat pelaksanaan kegiatan
PKL di Kantor Telkom Indonesia (Persero) cabang Gedong Tataan. Tentunya
dari sekian masalah atau kendala yang menjadi hambatan dari pelaksanaan
PKL, tentunya terdapat solusi atau upaya pemecahaan masalah yang harus
dicari penulis guna melancarkan kegiatan PKL ditempat penulis bekerja
praktek.
3.1.4
Cara mengatasi kendala
Setelah diketahui masalah atau kendala yang dihadapi oleh mahasiswa selama
melaksanakan kegiatan PKL, maka penulis harus dapat memecahkan solusi atau
mencari upaya pemecahan masalah yang tentunya terdapat dari hasil analisa solusi
yang dilakukan dalam kegiatan PKL. Solusi upaya pemecahan masalah yang didapati
penulis dalam melaksanakan kegiatan PKL adalah :
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a. Cek lokasi langsung ke tempat pelanggan.
b. Meminta izin pada pemilik rumah atau pekarangan untuk membenarkan
kabel yang tersangkut atau memotong ranting pohon yang menghalangi,
dengan cara memanjat rumah ataupun pohon tersebut, jika dapat dipanjat.
c. Dikarnakan harga suplicer lumayan mahal, jadi teknisi harus bergantian
dengan teknisi lain.
d. Mengurut satu persatu kabel yang berada pada tiang.
e. Mengecek pada kabel yang terkena gangguan, biasanya lost terjadi karna
adanya galian tanah, yang mengakibatkan kabel yang tertanam putus karna
alat berat.
f. Reset modem menggunakan ip default dengan cara menyambungkan modem
dengan computer menggunakan kabel lan.

Demikian solusi yang didapati untuk menanggulangi problem atau masalah yang
dihadapi baik dari luar dan dalam proses pelaksanaan PKL bahkan dari dalam diri
Mahasiswa sendiri sehingga keseluruhan kegiatan PKL dapat terselesaikan dengan
baik dan lancar.
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3.2 Wahid Rachmawan
NPM 16312267
Bidang Kerja
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Telkom Indonesia
(Persero) cabang GedongTataan, penulis ditempatkan pada bagian Main Distribution
Frame (MDF). Di bawah bimbingan Ibu Belinda Apriliani, S.E dimana pada bagian
Main Distribution Frame ini mempunyai tugas:
1. Pemasangan Sambung Baru (PSB)
2. Permintaan Pencabutan
3. Pemindahan Layanan
4. Perbaikan Gangguan
Pelaksanaan Kerja
Kegiatan kerja yang dilakukan penulis selama melakukan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) di Telkom Indonesia cabang Gedong Tataan antara lain:
1. Pemasangan Sambung Baru (PSB)
Melakukan Pemasangan Sambung Baru Indihome, penulis melakukan PSB 20
kali selama kegiatan PKL berlangsung dan adapun prosesnya antara lain seperti
dibawah ini:
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Flowchart Proses Pemasangan Sambung Baru

Gambar 3.2.1 Flowchart Proses PSB
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Sebagai penjelasan proses pemasangan dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Calon Pelanggan awalnya mengajukan Permintaan Pasang Sambungan
Baru ke loket Telkom terdekat dengan mengisi formulir dengan data-data
yang diperlukan antara lain:
d.

Identitas diri (KTP/KK)

e.

Denah Lokasi

2. Teknisi melakukan survei lokasi ke tempat pemasangan.
3. Jika lokasi Pemasangan Sambung Baru (PSB) sesuai standar maka
pelanggan diminta untuk melakukan proses administrasi, jika tidak sesuai
standar maka teknisi akan meminta pelanggan untuk mengajukan
Pemasangan Sambung Baru (PSB) lain waktu jika syarat standar telah
sesuai.
Adapun syarat standarnya antara lain:
a. Adanya ODP yang terjangkau dan tersedia.
b. Adanya tiang kabel telkom di dekat lokasi PSB.
4. Pada Proses Administrasi pelanggan diminta untuk melakukan pembayaran
sesuai dengan layananya.
5. Setelah proses administrasi selesai, teknisi akan melakukan Pemasangan
Sambung Baru (PSB) di tempat pelanggan.
Alat-alat yang dibutuhkan untuk pemasangan antara lain:
a. Tangga untuk memasang kabel fiber optic, mengikat kabel ke tiangtiang telkom atau listrik, memanjat rumah untuk memasang kabel
fiber optic.
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Gambar 3.2.2 Tangga untuk pemasangan kabel fiber optic

b. Kabel Fiber Optic untuk koneksi internet, dihubungkan dari ODP
terdekat ke modem ZTE maupun Huawei.

Gambar 3.2.3 Kabel Fiber Optik
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c. Modem (ZTE atau Huawei) Digunakkan sebagai pemancar wifi
untuk mengakses internet. Komputer juga bisa terhubung dengan
mencolokkan kabel RJ45 ke modem dan komputer.

Gambar 3.2.4 Modem ZTE

d. OPM (Optical Power Meter) digunakkan untuk mengukur total loss
dari kabel serat optic

Gambar 3.2.5 Alat OPM
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e. STB Indihome digunakkan untuk TV agar bisa nonton channel
UseeTV, dan bisa Youtube an juga. Alat ini hanya dibutuhkan
apabila memilih paket yang termasuk dengan paket TV

Gambar 3.2.6 STB Indihome
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6. Seteleh proses PSB selesai maka teknisi melakukan pengecekan di sistem
komputer jika jaringan sudah terhubung maka pemasangan selesai.
Memasang modem dengan mencolokkan kabel figer ke modem dan
menghidupkan modem serta mengatur aturan modem seperti password

Gambar 3.2. 7 Proses pemasangan modem

2. Permintaan Pencabutan
Pelanggan meminta permintaan pencabutan / berhenti berlangganan ke Telkom
Terdekat dengan syarat menyertakan data diri (KTP), memberikan alasan
berhenti berlangganan serta melunasi tagihan Indihome barulah akan di proses
oleh Customer Service untuk pemberhentian / pencabutan layanan. Di bawah ini
merupakan proses permintaan pencabutan:
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Flowchart Proses Permintaan Pencabutan

Gambar 3.2. 8 Flowchart Proses Permintaan Pencabutan

Sebagai penjelasan proses pencabutan dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Pelanggan melakukan permintaan pencabutan layanan dengan datang
ke kantor telkom terdekat dan membawa KTP.
2. Setelah melakukan permintaan pencabutan ke Customer Service
pelanggan akan dimintai keterangan alasan apa yang membuat
pelanggan ingin berhenti.
3. Setelah memberikan keterangan, Customer Service akan melakukan
pengecekan apakah semua tagihan pelanggan sudah lunas, jika belum
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lunas maka pelanggan diharuskan untuk melunasi tagihan terlebih
dahulu.
4. Setelah permintaan pencabutan disetujui, teknisi akan dikerahkan untuk
pencabutan layanan untuk pelanggan tersebut seperti mencopot kabel
fiber optic dan mengambil kembali modem dari rumah pelanggan dan
pencabutan layanan selesai.

3. Pemindahan Layanan
Pelanggan Indihome yang ingin upgrade atau downgrade paket Indihome
diharuskan untuk menyertakan data diri (KTP) dan harus membayar layanan
sebelumnya, setelah itu Customer Service akan memproses upgrade / downgrade
layanan. Pelanggan lama ada juga yang masih menggunakkan speedy, jika
pelanggan ingin pindah layanan ke Indihome pelanggan akan dikenakan
pembayaran yang sesuai barulah teknisi akan melakukan pemasangan dengan
melakukan pencabutan layanan speedy terlebih dahulu (karena tidak
menggunakan kabel Fiber Optic) dan setelah pencabutan akan dilakukan
pemasangan layanan Indihome, prosesnya seperti Pemasangan Sambung Baru.

4. Perbaikan Gangguan
Teknisi melakukan pengecekan ke lokasi pelanggan dan melakukan diagnosa
apa yang membuat layanan menjadi terganggu. Biasanya hanya masalah sepele
seperti password Modem ke reset, jack yang lepas, internet yang lambat
dikarenakan password yang tersebar luas kadang ada juga yang modemnya tidak
hidup dikarenakan power nya tidak di on kan dan ada juga masalah yang besar
seperti kabel fiber optic yang putus. Kabel yang putus akan disambung
menggunakkan alat-alat seperti berikut:

1. Splicer digunakkan untuk mengambungkan ujung kabel dengan ujung
kabel
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2. Heater digunakkan untuk memanaskan kabel yang telah menjadi satu
agar kuat dan tidak mudah lepas
3. Tang dan pengupas fiber optic digunakkan untuk mengupas atau
menguliti kabel fiber optik

Gambar 3.2. 9 Proses sambung kabel fiber optic

Kendala yang dihadapi
Selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Penulis di
Telkom Indonesia (Persero) cabang Gedong Tataan bagian Main Distribution
Frame (MDF) pastilah memiliki kendala atau hambatan baik itu dari segi proses
penyesuaian

diri

dan

proses

pekerjaan tugas-tugas dalam

aktifitas

kesehariannya yang dirasakan oleh penulis selama PKL. Kendala yang dihadapi
selama melaksanakan kegiatan PKL adalah:
n. Lokasi Pemasangan Sambung Baru belum diketahui apakah ada atau
tidaknya tiang dan jalur dari Telkom.
o. Lokasi Pemasangan Sambung Baru yang terlalu jauh dari ODP terdekat.
p. ODP terdekat penuh dari lokasi Pemasangan Sambung Baru.
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q. Kurangnya

pengetahuan

pelanggan

tentang

penggunaan

modem

mengakibatkan gangguan seperti modem yang ke reset, jack yang copot, dll.
Demikian kendala yang dirasakan oleh penulis pada saat pelaksanaan kegiatan
PKL di Kantor Telkom Indonesia (Persero) cabang Gedong Tataan. Tentunya
dari sekian masalah atau kendala yang menjadi hambatan dari pelaksanaan
PKL, tentunya terdapat solusi atau upaya pemecahaan masalah yang harus
dicari penulis guna melancarkan kegiatan PKL ditempat penulis bekerja
praktek.

3.2.4

Cara mengatasi kendala
Setelah diketahui masalah atau kendala yang dihadapi oleh penulis selama
melaksanakan kegiatan PKL, maka penulis harus dapat memecahkan solusi
atau mencari upaya pemecahan masalah yang tentunya terdapat dari hasil
analisa solusi yang dilakukan dalam kegiatan PKL. Solusi upaya pemecahan
masalah yang didapati penulis dalam melaksanakan kegiatan PKL adalah :
g. Survei lokasi langsung ketempat pelanggan.
h. Pengajuan ODP baru.
i. Cek ODP terdekat lainnya, jika ODP lainnya terlalu jauh maka teknisi akan
mengajukan tambahan ODP terdekat ke Telkom Pringsewu.
j. Teknisi harus memberikan pengetahuan dasar tentang tata cara penggunaan
modem sehingga jika ada kendala seperti ada keluarga yang iseng mereset
password modemnya pelanggan bisa memperbaikinya sendiri atau password
modem yang sudah tersebar luas pelanggan bisa untuk mengubahnya sendiri.

Demikian solusi yang didapati untuk menanggulangi Problem atau masalah
yang dihadapi baik dari luar dan dalam proses pelaksanaan PKL bahkan dari dalam
diri Penulis sendiri sehingga keseluruhan Kegiatan PKL dapat terselesaikan
dengan baik dan lancar.
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3.3 Denis Anggoro Pratama
NPM 16312154
Bidang Kerja
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Telkom Indonesia
(Persero) cabang GedongTataan, penulis ditempatkan pada bagian Sales Force. Di
bawah bimbingan Ibu Belinda Apriliani, S.E dimana pada bagian Sales Force ini
mempunyai tugas:
1. Promosi Produk Indihome PT Telkom Gedong Tataan
2. Pengecekan Tagihan Konsumen
3. Memasarkan Brosur Paket Indihome
4. Survey Lokasi Pemasangan Baru
5. Menagih Tagihan Konsumen yang belum lunas/menunggak
6. Pemeliharaan kabel fiber optic

Pelaksanaan Kerja
Kegiatan kerja yang dilakukan penulis selama melakukan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) di Telkom Indonesia cabang Gedong Tataan antara lain:

A.

Promosi Produk Indihome PT Telkom Gedong Tataan
Promosi adalah suatu kegiatan bidang marketing yang merupakan komunikasi

yang dilaksanakan perusahaan kepada pembeli yang memuat pemberitaan, membujuk,
dan mempengaruhi segala sesuatu mengenai barang maupun jasa yang dihasilkan
untuk konsumen, segala kegiatan itu bertujuan untuk meningkat kan volume penjualan
dengan menarik minat konsumen dalam mengambil keputusan pembelian di
perusahaan tersebut.
Kotler (2002:41) menyatakan bahwa Promosi adalah berbagai kegiatan yang
dilakukan oleh perusahaan yang menonjolkan keistimewaan-keistimewaan produknya
yang membujuk konsumen sasaran agar membelinya”. Strategi penerapan promosi
pada Indihome sangat penting dalam usaha untuk memperkenalkan produk terbaru,
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pada dasarnya strategi penerapan promosi merupakan aktivitas dari pemasaran produk
Indihome yang dikeluarkan oleh Telkom Tataan. Jika strategi penerapan promosi dapat
menarik keinginan pelanggan untuk menggunakan produk Indihome maka penerapan
promosi yang dilakukan telah berhasil dan jika penerapan promosi kurang menarik
keinginan pelanggan untuk menggunakan produk Indihome maka penerapan promosi
yang dilakukan mengalami kegagalan, oleh karena itu penerapan promosi yang
dilakukan Telkom Tataan harus efektif dan semaksimal mungkin untuk menentukan
penerapan promosi sehingga pelanggan tertarik terhadap produk baru yang dikeluarkan
oleh PT Tekom Indonesia.
Promosi juga dilakukan melalui CS Telkom Tataan. Pelanggan akan ditawar kan
paket Indihome melalui telepon dan di hubungi oleh call center Telkom Tataan kepada
pelanggan yang sudah berlanggan 1P atau 2P untuk beralih ke Indihome Triple Play.
Promosi juga di lakukan melalui operator seluler milik PT Telkom Indonesia yaitu
Telkomsel, Pemberitahuan tentang Indihome melalui SMS di kirim oleh Telkomsel
kepada pelanggan nya.
B.

Pengecekan Tagihan Konsumen
Pengecekan tagihan konsumen dengan cara menginputkan kode tagihan

konsumen ke website http://e-payment.telkom.co.id yang tertera pada Gambar 3.3.1

Gambar 3.3.1 Mengecek tagihan konsumen lunas belum lunas di website
http://e-payment.telkom.co.id/
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C.

Memasarkan Brosur Paket Indihome
Brosur merupakan media periklanan yang digunakan Telkom Indonesia dalam

mengiklankan produk Indihome. Brosur tersebut memuat gambar dan keterangan
paket harga mengenai Indihome dengan lengkap dan disertai contact person sales
force yang tertera pada Gambar 3.3.2

Gambar 3.3.2 Memasarkan brosur ke rumah rumah

Menawarkan brosur paket indihome didaerah Tataan tepatnya di Sukaraja dengan
cara door to door menjelaskan langsung ke konsumen tentang paket indihome yang
tertera pada Gambar 3.3.3
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Gambar 3.3.3 Menawarkan Brosur paket Indihome ke konsumen

Pemasaran produk ke konsumen didaerah Tataan tepatnya di di Gadingtahu dengan
mendatangi langsung konsumen saat bersantai didepan rumah yang tertera pada
Gambar 3.3.4

Gambar 3.3.4 Menawarkan Brosur Ke konsumen
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Penerimaan stok barang yang dikirim dari Kandatel Pusat Tanjung Karang ke Cabang
Telkom Tataan yang berisi modem dan kabel, pengangkutan stok barang bersama
karyawan teknisi indihome yang tertera pada Gambar 3.3.5

Gambar 3.3.5 Membantu Pengangkutan Stok Barang
D.

Survei lokasi pemasangan baru
Proses Pasang Baru pada PT. Telkom Indihome adalah permintaan untuk

pemasangan layanan indihome di rumah calon pelanggan. Bedanya dengan migrasi
adalah jika pada migrasi konsumen yang ingin di pasang layanan indihome sudah
memakai layanan dari PT.Telkom Indihome yang masih menggunakan kabel tembaga.
Karena indihome memerlukan kecepatan yang tinggi maka kabel tembaga diganti
dengan kabel fiber optik yang kecepatannya jauh lebih tinggi dari kabel tembaga.
Proses pergantian dari kabel tembaga ke kabel fiber optik inilah yang disebut dengan
migrasi. Sedangkan pada pasang baru, pelanggan yang meminta pemasangan layanan
indihome belum pernah memakai layanan PT. Telkom Indihome sebelumnya. Yang
menggunakan kabel tembaga sebagai media transmisinya.

Survey lokasi pemasangan baru di Tataan tepatnya di daerah Sidototodan
alhamdulilah konsumen ingin memasang dengan melengkapi persyaratan dengan
menunjukan E-KTP yang tertera pada Gambar 3.3.6

49

Gambar 3.3.6 Survey lokasi Pemasangan Baru bersamaan dengan ACC pasang baru
dengan syarat menunjukan E-KTP berlokasi di Sidototo

Survey lokasi pemasangan baru di daerah Tataan tepatnya di Way Lima
kantor Golkar , bersamaan dengan itu pihak kantor menyetujui dan sepakat untuk
pemasangan baru paket inidihome maka itu karyawan kantor Golkar menunjukan
poto KTP untuk syarat pemasangan baru yang tertera pada Gambar 3.3.7

Gambar 3.3. 7 Survey lokasi Pemasangan Baru di kantor golkar daerah Way Lima
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Cek lokasi pasang baru di daerah Tataan tepatnya di Purworejo yang tidak jadi,
teknisi menjelaskan ke konsumen bahwa jarak kantor lokasi tersebut lumayan jauh
untuk menarik kabel ODP ke kantor tersebut yang tertera pada Gambar 3.3.8

Gambar 3.3.8 Cek lokasi pasang baru yang tidak jadi di Gadingrejo

E.

Pemeliharaan kabel fiber optic
Pemeliharaan pada kabel fiber optic terjadi apabila kabel fiber optic yang

digunakan sebagai media transmisi terputus. Putusnya kabel fiber optic ini dapat
terjadi karena beberapa faktor yaitu terkena senapan angin, gesekan benang layanglayang, proyek pemerintah, dan kegiatan masyaraka yang tertera pada Gambar 3.3.9
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Gambar 3.3.9 Pemeliharaan kabel fiber optic di Tataan tepatnya di daerah Kutoarjo

Kendala yang dihadapi
Selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa di
Telkom Indonesia (Persero) cabang Gedong Tataan bagian Sales Force pastilah
memiliki kendala atau hambatan baik itu dari segi proses penyesuaian diri dan proses
pekerjaan tugas-tugas dalam aktifitas kesehariannya yang dirasakan oleh mahasiswa
selama PKL. Kendala yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan PKL adalah:
1. Strategi pemasaran yang dilakukan yang kurang menarik membuat pelanggan tidak
berkenan dalam menggunakan indihome.
2 .Kurang meluasnya sosialisasi kepada calon pelanggan mengenai indihome.
Demikian kendala yang dirasakan oleh mahasiswa pada saat pelaksanaan
kegiatan PKL di Kantor Telkom Indonesia (Persero) cabang Gedong Tataan. Tentunya
dari sekian masalah atau kendala yang menjadi hambatan dari pelaksanaan PKL,
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tentunya terdapat solusi atau upaya pemecahaan masalah yang harus dicari mahasiswa
guna melancarkan kegiatan PKL ditempat mahasiswa bekerja praktek.
Cara Mengatasi Kendala
Setelah diketahui masalah atau kendala yang dihadapi oleh mahasiswa selama
melaksanakan kegiatan PKL, maka mahasiswa harus dapat memecahkan solusi atau
mencari upaya pemecahan masalah yang tentunya terdapat dari hasil analisa solusi
yang dilakukan dalam kegiatan PKL. Solusi upaya pemecahan masalah yang didapati
mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PKL adalah :
1. Observasi langsung ke lapangan dengan menyebar brosur ke masyarakat
melakukan penawaran person to person sehingga masyarakat merasa dekat dengan
karyawan.
2. Sosialisasi ke masyarakat mengenai produk indihome dengan tujuan agar mereka
lebih mengerti produk indihome.
Demikian solusi yang didapati untuk menanggulangi Problem atau masalah
yang dihadapi baik dari luar dan dalam proses pelaksanaan PKL bahkan dari dalam
diri Mahasiswa sendiri sehingga keseluruhan Kegiatan PKL dapat terselesaikan
dengan baik dan lancar.

BAB IV
PENUTUP
4.1 KESIMPULAN
Dari sedikit tulisan uraian penjelasan dan laporan kegiatan kami (mahasiswa)
selama PKL di atas dapat di ambil beberapa kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :
1. Penulis dapat meningkatkan keterampilan secara individu maupun dengan kerja
sama.
2. Penulis dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang penulis dapatkan
pada perkuliahan kedalam dunia kerja.
3. Penulis dapat menyesuaikan diri dengan etika dan mengenal lebih jauh
lingkungan kerja yang sebenarnya.
4. Penulis mendapat pengalaman , wawasan kemandirian dan juga meningkatkan
kedisiplinan serta membandingkan teori dari ilmu yang didapat dalam
perkuliahan dan dunia kerja.
5. Penulis mendapat masukkan serta timbal balik untuk menyesuaikan pekerjaan
dengan jurusan.
6. Penulis dapat menyesuaikan diri pada situasi saat bekerja.
7. Penulis dapat membentuk pola pikir dan kecerdasan emosional saat berinteraksi
serta beradaptasi pada dunia kerja.
8. Penulis dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh sebagai
perbandingan antara teori dan praktik untuk memahami konsep-konsep
akademis maupun non akademis.

Dari kesimpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran yang disampaikan
oleh kami (mahasiswa) sebagai pelaksana kegiatan PKL dan diharapkan dapat berguna
bagi seluruh pihak, yakni :
1. Pihak Universitas
2. Pihak Mahasiswa
3. Pihak Perusahaan
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4.2 SARAN UNTUK MAHASISWA DAN UNIVERSITAS TEKNOKRAT
INDONESIA
Dari kesimpulan yang diambil oleh kami (mahasiswa), pelaksanaan Praktek
Kerja Lapangan (PKL) memiliki sedikit saran yang diajukan kepada pihak Universitas
Teknokrat Indonesia yaitu sebagai berikut :
1. Bagi mahasiswa yang akan melakukan Praktik Kerja Lapangan, kami
(mahasiswa) merekomendasikan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan di
PT. Telkom Indonesia, Tbk pusat Kandatel, karna disana lebih banyak ilmunya
dari pada dikantor cabang.
2. Diharapkan pihak Universitas Teknokrat Indonesia dapat menjalin hubungan
kerja sama yang baik dengan pihak perusahaan atau instansi tempat
mengadakan PKL sebagai silaturahmi yang berkelanjutan.
3. Akan lebih baik jika dosen pembimbing memantau langsung mahasiswa yang
sedang melakukan PKL di perusahaan tempat pelaksanaan PKL.
4. Untuk masa yang akan datang semoga pihak Universitas Teknokrat Indonesia
dapat menjalankan program PKL dengan baik.
5. Diharapkan mahasiswa yang melaksanakan PKL banyak mengadakan riset
kembali sebelum melaksanakan pembuatan skripsi dan menerima gelar
kesarjanaan.
6. Hendaknya mahasiswa yang telah ditempatkan sesuai dengan jurusannya
masing-masing dapat mempelajari proses PKL dengan teliti.
7. Mahasiswa diharapkan meminta bimbingan baik kepada pihak kampus ataupun
pada pihak instansi tempat PKL.
8. Manfaatkan waktu PKL untuk mengasah kemampuan dan pengetahuan yang
didapat selama bangku kuliah.
9. Hendaknya mahasiswa PKL dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan yang
diberikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
10. Hendaknya para mahasiswa dapat menjalin kerja sama yang baik dengan para
karyawan yang ada di lingkungan kerja diperusahaan tempat pelaksanaan PKL.
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4.3 SARAN UNTUK PT. TELKOM INDONESIA, TBK
Dari kesimpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran yang diharapkan
dapat berguna bagi pihak perusahaan khususnya PT. Telkom Indonesia, Tbk. sebagai
pemberi tempat pelaksanaan kegiatan PKL, yakni antara lain:
1. Selama mahasiswa malakukan kegiatan magang, hendaknya diberikan tugas
yang sedikit lebih kompetitif sesuai dengan jurusannya dalam rangka
membentuk sumber daya manusia siap kerja.
2. Diharapkan agar PT. Telkom Indonesia, Tbk dapat selalu mewujudkan apa
yang menjadi tujuan perusahaan yang mulia untuk melayani jasa
telekomunikasi dengan memberikan pelayanan yang baik dan tepak waktu
kepada masyarakat sehingga citra PT. Telkom tetap baik dimata masyarakat.
3. Perlu adanya perbaikan dan perawatan aset perusahaan seperti komputer, port
dan printer untuk memudahkan kegiatan pegawai dalam menjalankan tugasnya.
4. Perlunya perbaikan kualitas dan kuantitas terhadap penyedian produk service
seperti modem dan kabel jumper yang memadai. Karena akibat keterlambatan
dan ketersediaan produk dapat mengganggu kelancaran pekerjaan.
5. Perlunya menjaga kualitas karyawan dengan menguji kompetensi karyawan
pada saat penerimaan karyawan secara berkelanjutan untuk menilai kualitas
kerja karyawan.
6. Agar kiranya menjauhi praktek kolusi dan nepotisme pada saat penerimaan
karyawan, karena sebagian perusahaan besar dikenal berhubungan dekat
dengan kegiatan ini.
7. Perlu adanya evaluasi peningkatan kerja karyawan sesuai dengan kemampuan
dan usia produtifitas kerja.

Demikianlah kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan. Semoga saran
dan kesimpulan yang penulis sampaikan dapat diterima dengan baik demi kemajuan
dan masa yang akan datang. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada
semua pihak, apabila didalam penulisan laporan ini terdapat kesalahan-kesalahan baik

57

dalam pemilihan kata-kata ataupun struktur bahasanya. Semoga laporan ini dapat
bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih.
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