LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
(PKL)
PT. LAMPUNG MITRA MEDIA
Untuk memenuhi persyaratan mendapatkan nilai Praktik Kerja Lapangan

Disusun oleh :
1. ANJAS ROBA
(15312373)
2. BRIAN ALI MUHAMMAD
(15312684)
3. KAGAWA MARTIANO ADAM (15312688)

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
BANDAR LAMPUNG
2020

iii

iii

KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat- Nya,
penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini. Penulisan
Laporan PKL ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh

nilai

PKL

pada

Program

Studi

S1

Informatika Universitas

Teknokrat Indonesia.
Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sulit bagi
penulis untuk menyelesaikan laporan ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan
terimakasih kepada:
1. Dr. H. M. Nasrullah Yusuf, S.E.,M.B.A. selaku Rektor Universitas Teknokrat
Indonesia.
2. Dr. H. Mahathir Muhammad,S.E.,M.M. selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu
Komputer Universitas Teknokrat Indonesia.
3. Dyah Ayu Megawaty, M.Kom, selaku Ketua Program Studi S1 Informatika
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia dan Dosen
Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk
membimbing penulis menyelesaikan Laporan PKL ini.
4. Dosen Penguji.
5. Cyntia Wulandari, selaku pembimbing PKL yang telah banyak membantu
penulis dalam usaha memperoleh data yang di butuhkan.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan
semua pihak yang telah membantu dan semoga Laporan PKL ini membawa manfaat
bagi pengembang ilmu.

Bandar Lampung, 18 September 2020

Penulis

iii

DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN .............................................................................................. i
LEMBAR PERSETUJUAN .......................................................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN.......................................................................................... iii
KATA PENGANTAR.................................................................................................. iv
DAFTAR ISI ................................................................................................................. v
DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. vii
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................ ix
RINGKASAN PELAKSANAAN ....................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1
1.1

Latar Belakang ............................................................................................. 1

1.2

Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan ............................................... 2

1.2.1

Maksud Praktik Kerja Lapangan .......................................................... 2

1.2.2

Tujuan Praktik Kerja Lapangan ............................................................ 2

1.3

Manfaat Praktik Kerja Lapangan ................................................................. 2

1.4

Tempat Praktik Kerja Lapangan .................................................................. 3

Gambar 1.1 Rute dari Universitas Teknokrat Indonesia ke LMM Lampung ............... 4
1.5

Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ................................... 4

BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL .............................................................. 4
2.1

Sejarah LMM Lampung ............................................................................... 4

2.2

Logo PT.Mitra Media................................................................................... 6

2.3

Visi dan Misi ................................................................................................ 7

2.3.1

Visi ........................................................................................................ 7

2.3.2

Misi ....................................................................................................... 7

2.4

Struktur Organisasi....................................................................................... 7

Gambar 2.3 Struktur Organisasi LMM Lampung ......................................................... 8
iii

2.4.1

Tugas dan Fungsi .................................................................................. 8

2.4.2

Tugas dan Tanggung Jawab .................................................................. 9

2.5

Kegiatan Umum LMM Lampung ...............................................................10

BAB III PELAKSANAAN PKL .................................................................................11
3.1

PELAKSANAAN PKL:..............................................................................11

3.1.1

Bidang Kerja ........................................................................................11

3.1.2

Pelaksanaan Kerja ................................................................................12

Gambar 3.2 penginputan kwitansi..........................................................................15
Gamabr 3.9 data yang di print ................................................................................21
3.1.3

Kendala yang dihadapi .........................................................................24

3.1.4

Cara Mengatasi Kendala ......................................................................24

Gambar 3.12 Tampilan star button ........................................................................25
Gambar 3.13 Tampilan devices and printers .........................................................25
Gambar 3.14 Tampilan Printer Properties ............................................................26
Gambar 3.15 Tampilan Printer Properties Apply ..................................................26
3.2

PELAKSANAAN PKL:..............................................................................27

3.2.1

Bidang Kerja ........................................................................................27

3.2.2

Pelaksanaan Kerja ................................................................................28

3.2.2

Kendala yang dihadapi .........................................................................36

3.2.3

Cara Mengatasi Kendala ......................................................................36

3.3

PELAKSANAAN PKL:..............................................................................37

3.3.1

Bidang Kerja ........................................................................................37

3.3.2

Pelaksanaan Kerja ................................................................................38

3.3.3

Kendala Yang Dihadapi .......................................................................45

3.3.4

Cara Mengatasi Kendala ......................................................................45
iii

BAB IV PENUTUP ..............................................................................................45
4.1

Kesimpulan .................................................................................................45

4.2

Saran ............................................................................................................46

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................46
LAMPIRAN ...........................................................................................................47
Lampiran 1. Kegiatan Pengajian rutin Lampung Mitra Media ..............................47
Lampiran 2. Foto Bersama Staf karyawan dan Branch Manager Mitra Media .....47
Lampiran 3. Pelepasan Mahasiswa PKL Lampung Mitra Media ..........................48
Lampiran 4. Ruang Customer Service Lampung Mitra Media ..............................48

iii

DAFTAR GAMBAR
Hal.
Gambar 1.1 Rute dari Universitas Teknokrat Indonesai ke BPTP Lampung ................... 4
Gambar 2.1 Gedung Kantor LMM Lampung ................................................................... 6
Gambar 2.2 Logo LMM Lampung.................................................................................... 7
Gambar 2.3 Struktur Organisasi LMM Lampung ............................................................. 8
Gambar 3.1 Pemetaan Perwilayah .................................................................................. 17
Gambar 3.2 Pemutusan TV kabel ................................................................................... 18
Gambar 3.3 Penginputan kwitansi .................................................................................. 18
Gambar 3.4 Arahan Collection ....................................................................................... 19
Gambar 3.5 Penagihan iuran bulanan ............................................................................. 19
Gambar 3.6 Pemetaan kwitansi ....................................................................................... 20
Gambar 3.7 Pemasangan pelanggan baru ....................................................................... 20
Gambar 3.8 Hasil print kwitansi perbaikan .................................................................... 21
Gambar 3.9 Flash STB .................................................................................................... 22
Gambar 3.10 Data yang di print...................................................................................... 23
Gambar 3.11 STB FAZ media ......................................................................................... 23
Gambar 3.12 Pemutusan TV kabel pelanggan ................................................................ 25
Gambar 3.13 Tampilan star button ................................................................................. 26
Gambar 3.14 Tampilan devices and printers .................................................................. 26
Gambar 3.15 Tampilan Printer Properties ..................................................................... 27
Gambar 3.16 Tampilan Printer Properties Apply ........................................................... 30
Gambar 3.17 Stok of name .............................................................................................. 30
i

Gambar 3.18 Pembuatan kabel RJ45 .............................................................................. 31
Gambar 3.19 Pengecekan Jumlah STB ........................................................................... 32
Gambar 3.20 Penginfutan Data STB ............................................................................... 33
Gambar 3.21 Penginputan DPK ...................................................................................... 34
Gambar 3.22 Pembuatan X Baner ................................................................................... 35
Gambar 3.23 Spanduk ..................................................................................................... 35
Gambar 3.24 X Baner ...................................................................................................... 36
Gambar 3.25 SPK (Surat Perintah Kerja) Putus ............................................................. 37
Gambar 3.26 SPK (Surat Perintah Kerja) Pelanggan...................................................... 39
Gambar 3.27 SPK (Surat Perintah Kerja) Perbaikan Gangguan ..................................... 40
Gambar 3.28 Pencarian Data Pelanggan ......................................................................... 40
Gambar 3.29 Tampilan Web Browser ............................................................................. 41
Gambar 3.30 Penginputan DPK(Data Pemasangan Konsumen) .................................... 41
Gambar 3.31 Cetak Kwitansi .......................................................................................... 42
Gambar 3.32 Pemberian cap pada kwitansi .................................................................... 42
Gambar 3.33 Berkas Data Pelanggan.............................................................................. 43
Gambar 3.34 Penginputan STB ....................................................................................... 43
Gambar 3.35 Stok of Name............................................................................................. 43

ii

DAFTAR LAMPIRAN
Hal.
Lampiran 1. Kegiatan Pengajian rutin Lampung Mitra Media ............................. 44
Lampiran 2. Foto Bersama Staf karyawan dan Branch Manager Mitra Media .... 44
Lampiran 3. Pelepasan Mahasiswa PKL Lampung Mitra Media ......................... 45
Lampiran 4. Ruang Customer Service Lampung Mitra Media..............................45
Lampiran 5. Catatan Harian PKL Anjas Roba ...................................................... 44
Lampiran 6. Catatan Harian PKL Brian Ali Muhammad ..................................... 44
Lampiran 7. Catatan Harian PKL Kagawa Martiano Adam ................................. 45
Lampiran 8. Daftar Hadir PKL Anjas Roba.......................................................... 62
Lampiran 9. Daftar Hadir PKL Brian Ali Muhammad ......................................... 63
Lampiran 10. Daftar Hadir PKL Kagawa Martiano Adam ................................... 64
Lampiran 11. Formulir Penilaian PKL Anjas Roba .............................................. 65
Lampiran 12. Formulir Penilaian PKL Brian Ali Muhammad ............................. 69
Lampiran 13. Formulir Penilaian Kagawa Martiano Adam.................................. 73

iii

RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri
terhadap beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill atau hardskill yang
sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi
selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan
pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap
kendala atau masalah yang dihadapi di Lampung Mitra Media (LMM) selama 2
bulan yaitu pada bulan Juli dan Agustus 2018.
Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa bagian dengan
bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada bagian Kerja Sama dan
Pelayanan bagian siaran TV dengan cara jaringan kabel fiber/ rg 11.
Perlunya peningkatan pemanfaatan komputer sehingga dapat membantu
meningkatkan kinerja perusahaan dengan pemanfaatan komputer yang lebih baik
tentu akan lebih mudah dalam mengelola data sehingga informasi dapat diperoleh
lebih mudah.
Kata Kunci : PKL, Lampung Mitra Media, Siaran TV.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan akumulasi dari

kegiatan belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa di Fakultas Teknik dan Ilmu
Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia. 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 (UTI, 2017) .
Universitas Teknokrat Indonesia adalah salah satu institusi pendidikan
yang mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bermasyarakat, khususnya pada
disiplin ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan. Dalam dunia
pendidikan hubungan antara teori dan praktek merupakan hal penting untuk
membandingkan serta membuktikan sesuatu yang telah dipelajari dalam teori
dengan keadaan sebenarnya dilapangan.
Universitas Teknokrat Indonesia mewajibkan setiap mahasiswanya
melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di instansi pemerintah atau perusahaan
swasta sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan
pendidikan Strata 1 (S1) Informatika di Universitas Teknokrat Indonesia. Melalui
Praktek Kerja ini mahasiswa akan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah
diperoleh di bangku perkuliahan kedalam lingkungan kerja yang sebenarnya serta
mendapat kesempatan untuk mengembangkan cara berfikir, menambah ide-ide
yang berguna dan dapat menambah pengetahuan mahasiswa terhadap apa yang
ditugaskan kepadanya. Objek kajian program Praktik Kerja Lapangan adalah
penerapan ilmu pengetahuan mahasiswa pada bidangnya masing-masing, yang
dapat dilakukan pada instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta. Dalam
kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Balai Lampung Mitra Media
(LMM) Lampung sebagai tempat pelaksanaannya.
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Lampung Mitra Media adalah salah satu instansi pemerintahan yang
bergerak dibidang TV kabel berlangganan yang bercabang di Bandar Lampung,
yang berpusat di Surabaya yang bernama FAZ Media, tidak hanya bercabang di
Lampung melainkan bercabang di provinsi lain.
Dewasa ini penerapan Sistem Informasi pada suatu instansi pemerintahan
sangat dibutuhkan karena perkembangan teknologi yang sangat pesat menuntut
suatu instansi untuk memperoleh informasi yang lebih cepat dan tepat dapat
mengurangi terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan sehingga dapat
meningkatkan kinerja yang lebih efisien dan kecepatan operasional instansi.
Alasan penulis memilih Lampung Mitra Media, Kota Bandar Lampung sebagai
tempat Praktik Kerja Lapangan karena penulis tertarik belajar dan mengetahui
bagaimana pemanfaatan dan penerapan teknologi jaringan TV kabel dalam proses
pemasangan dan pengolahan data di Lampung Mitra Media.

1.2

Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan

1.2.1 Maksud Praktik Kerja Lapangan
Adapun maksud pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah:
1.

Menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan mahasiswa dari
berbagai kegiatan yang ada di perusahaan.

2.

Melakukan penerapan terhadap teori-teori pembelajaran selama
pelaksanaan perkuliahan.

1.2.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan
Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah:
1.

Memperoleh gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi
dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan
membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan.

2.

Menerapkan disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap profesional
dalam bertugas sehingga menambah pengalaman dalam persiapan
untuk terjun langsung kedunia kerja yang sesungguhnya.

3.

Memperoleh pengalaman dan perluasan ilmu di tempat Praktik Kerja
Lapangan.
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1.3

Manfaat Praktik Kerja Lapangan
Adapun manfaat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini adalah:
1.

Bagi Mahasiswa
a. Dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh selama kuliah dengan
praktik yang nyata di dunia kerja dan lingkungan masyarakat.
b. Melatih diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan
dunia kerja yang sebenarnya.
c. Mengetahui hal-hal yang dibutuhkan oleh instansi.
d. Dapat mengetahui sumberdaya teknologi dalam jarigan TV kabel
yang digunakan Lampung Mitra Media.
e. Sebagai salah satu sarana aplikasi ilmu pengetahuan dan
meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas yang
ada di lingkungan kerja Lampung Mitra Media, Kota Bandar
Lampung terutama dibidang teknolgi TV berlangganan.
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Bagi Universitas Teknokrat Indonesia
a. Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu
komputer.
b. Mempererat kerjasama antara Universitas dengan instansi.
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Bagi Instansi
a. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih
meningkatkan kualitas dan kuantitas instansi.
b. Memberikan kemudahan bagi instansi dalam mencari sumber daya
manusia yang berkualitas.
c. Dapat membantu pekerjaan yang ada di instansi.
d. Ikut memajukan Lampung Mitra Media.
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1.4

Tempat Praktik Kerja Lapangan
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Lampung Mitra
Media Jl. Purti Balau, No.155, Kedamaian, Bandar Lampung, Provinsi
Lampung, Indonesia. Email recruit.mitravision@gmail.com dan alamat
website http://lampungmitramedia.co.id. Denah lokasi LMM Lampung
melalui Google Maps ditampilkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1 Rute dari Universitas Teknokrat Indonesia ke Lampung Mitra Media

1.5

Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
PKL dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2018 sampai 01 Desember 2018,
jam masuk kerja pada pukul 08.00 – 16.30 (kecuali hari sabtu pukul 08.00 –
13.00).
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BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL
2.1

Sejarah LMM (Lampung Mitra Media) Lampung
PT. Lampung Mitra Media berdiri sejak tahun 2015 yang berlokasi saat ini
di Jalan Putri Balau Kedamaian Bandar Lampung. Perusahaan merupakan
cabang dari Perusahaan PT. Mitra Media Cakrawala yang berlokasi pusat
di Jakarta dan Surabaya. PT. Lampung Mitra Media merupakan salah satu
cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan ini merupakan
perusahaan yang bergerak di bidang jasa multimedia dengan sasaran
daerah kota Bandar Lampung. Tahun 2015 siaran yang diberikan berupa
kanal-kanal yang berkualitas dari jaringan analog. Namun, seiring waktu
di tahun 2018 perusahaan sudah menggunakan siaran jaringan digital,
kemudian tahun 2019 sudah menambah pada jasa internet menggunakan
full fiber optik di beberapa area kota Bandar Lampung. Perusahaan PT.
Lampung Mitra Media sudah memiliki IPP tetap dan Izin Penyiaran
Kominfo dari Pemerintah. Kantor perusahan ini terlihat dari depan, seperti
pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Gedung Kantor Lampung Mitra Media
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2.2

Logo PT. Lampung Mitra Media
Logo berasal dari kata logos (Yunani), yang berarti kata pikiran,
pembicaraan, akal budi. Pada awalnya yang lebih popular adalah istilah
logo type, bukan logo. Logo adalah penyingkatan dari logo type. Logo
biasa mengunakan beberapa elemen seperti, tulisan, logo gram, gambar,
ilustrasi, dan lain-lain. Logo merupakan simbol yang mempunyai tujuan
komunikasi untuk mencerminkan citra perusahaan. Berikut gambar logo
pada Lampung Mitra Media (LMM) dapat dilihat pada gambar 2.2

G
Gambar 2.2 Logo Lampung Mitra Media

Arti Logo Lampung Mitra Media:
1. Gajah melambangkan arti ketangguhan bersaing di dunia digital dan
ikonik lampung.
2. Warna merah pada tulisan melambangkan keberanian.
3. Gading mampu menghadapi persaingan.
4. Warna dasar baik untuk tulisan, maupun Logo, serta bentuk gajah
adalah putih sebagai lambang kenyamanan.
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2.3

Visi dan Misi

2.3.1

Visi
Menjadi perusahaan terdepan dalam bidang layanan jasa multimedia
dan perdagangan melalui sumber daya manusia dan manajemen yang
profesional serta teknologi informasi yang tepat guna untuk menjadi
market leader di Indonesia.

2.3.2

Misi
1. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia MKI (Mitra
Kabel Indonesia) Group secara berkesinambungan.
2. Mengaplikasikan Quality and Environment Management System
(Sistem Manajemen Kualitas dan Lingkungan) yang mendukung
perkembangan perusahaan secara keseluruhan.
3. Mengaplikasikan

Management

Information

System

untuk

menciptakan kegiatan operasioanal perusahaan yang efektif dan
efesien
4. Membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan
dengan stakeholder.
5. Mengembangkan jasa multimedia dan produk unggulan merek
sendiri sehingga mencapai posisi market leader.
6. Memiliki jaringan bisnis yang kuat di seluruh Indonesia pada tahun
2020.

2.4

Struktur Organisasi
Lampung Mitra Media merupakan perusahaan yang fokus di bidang
telekomunikasi dan multimedia, yang memiliki komitmen untuk
membangun infrastruktur modern dengan tujuan mengurangi kesenjangan
digital Indonesia dengan negara berkembang lainnya. Lampung Mitra
Media memiliki dan mengoperasikan jaringan Fiber Optic tercanggih dan
data center terbesar di Indonesia. Lampung Mitra Media berdir 14
september 2015, memiliki lisensi secara nasional dalam bidang
pengembangan

jasa

multimedia.

Lisensi

tersebut

meliputi

akses
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multimedia broadband, broadcasting TV & video conferencing, dan TV
Lokal. Berikut struktur organisasi Lampung Mitra Media dapat dilihat
pada gambar 2.3
STRUKTUR ORGANISASI
LAMPUNG MITRA MEDIA

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Lampung Mitra Media

2.4.1

Tugas dan Fungsi
Lampung Mitra Media sebagai telekomunikasi dan multimedia, yang
memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur. Lampung Mitra
Media mempunyai tugas dan fungsi membangunan dan melayani
masyarakat Bandar Lampung dalam urusan jasa layanan
telekomunikasi meliputi Telekomunikasi, Informasi, Media dan
video conferencing pelayanan dan perioritas teknologi Lampung
Mitra Media digunakan sebagai jaringan broadband. Tugas dan
fungsi tersebut meliputi:
1. Penyebaran informasi ke media massa informasi pengetahuan
media dan berisi berbagai peristiwa dan situasi yang penting
untuk dibagi kepada khalayak ramai sebagai item informatif.
2. Menyiapkan paket teknologi hasil penyiaran dan informasi untuk
disiarkan terhadap masyarakat.
3. Menyediakan pelayanan jasa Telekomunikasi, Informasi, Media
dan video conferencing.
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2.4.2

Tugas dan Tanggung Jawab
1. Manager perusahaan sebagai berikut :
a. Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan perusahaan,
merangkap Kuasa Pengguna Anggaran.
b. Menyusun program induk, landasan arahan dan strategi program
penelitian atau pengkajian, sesuai dengan mandat Unit
Pelaksanaan Teknis.
c. Menggariskan kebijaksaan dan pembinaan secara umum
terhadap seluruh kegiatan perusahaan.
2. General Administrasi bertugas sebagai berikut :
a. Membuat data pelanggan
b. Membuat permohonan permintaan barang dan jasa ke logistic.
c. Melakukan pelaporan penyelesaian permintaan barang dan jasa
ke logistic.
d. Membuat laporan inventori kantor.
3. Cashier Collection bertugas sebagai berikut :
a. Dukung administrasi untuk kolektor.
b. Melakukan cetak kwitansi setiap bulan untuk kolektor.
c. Menghitung dan membuat pencapaian kolektor
d. Callback pelanggan terhadap iuran yang jatuh tempo
e. Callback pelanggan terkait pemutusan
f. Melakukan entri iuran pelanggan setiap harinya
g. Memproses pelanggan yang ingin melakukan pemutusan dari
membuat SPK (Surat Perintah Kerja) sampai entri ke sistem
h. Melakukan pengecekan setiap harinya terhadap kelengkapan
kwitansi kolektor
i. Bertanggungjawab terhadap penurunan kwitansi
4. Admin Marketing bertugas sebagai berikut :
a. Suport kebutuhan adminintrasi merketing
b. Membuat surat, proposal dan draff perjanjian
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c. Entri pelanggan baru, mutasi, penambahan TV.
d. Callback pelanggan baru
e. Bertanggung jawab terhadap aplikasi pemasangan baru
f. Menghitung dan membuat pencapaian marketing
g. Bertanggung jawab terhadap SPK pemasangan baru, mutasi
pelanggan, penambahan TV pelanggan.
h. Inventaris data marketing
i. Membuat laporan pameran dan event marketing
5. HR & GA bertugas sebagai berikut :
a. Membuat laporan mingguan dan bulanan absensi
b. Membuat laporan bulanan data base karyawan
c. Membuat laporan bulanan update status karyawan
d. Membuat laporan bulanan lembur karyawan
e. Membuat laporan bulanan insentif karyawan
f. Membuat laporan bulanan BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan
g. Suport kebutuhan karyawan dan atasan dari segi administrasi
h. Membuat notulen rapat
i. Mengelola arsip kantor
j. Kelola inventori kantor (database & labeling)
k. Bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapihan kantor
l. Mengerjakan pekerjaan umum kantor lainnya
m. Membuat PKWT karyawan
n. Memberikan penilaian karyawan

2.5 Kegiatan Umum Lampung Mitra Media
Adapun Kegiatan umum Lampung Mitra Media adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pengarahan dan mensosialisasikan gangguan siaran TV
yang di lakukan hari sebelumnya.
2. Pengumpulan data tagihan bulanan TV kabel berlangganan
3. Teknisi mengumpulkan data pelanggan yang sudah di pasang hari
sebelumnya dan mengambil data yang baru.
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4. Melakukan senam pagi setiap hari sabtu
5. Melakukan pengajian rutin bulanan bersama seluruh karyawan dan
mengundang ustad serta anak yatim piatu.
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BAB III
PELAKSANAAN PKL
3.1

PELAKSANAAN PKL
ANJAS ROBA, NPM 15312373
3.1.1

Bidang Kerja
Praktik kerja lapangan (PKL) yang dilaksanakan di PT. Lampung
Mitra Media berlangsung selama 7 minggu dari tanggal 9 Juli - 31
Agustus 2018. Kegiatan dilakukan bertujuan untuk membantu
karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Selama kegiatan PKL
penulis di tempatkan di beberapa bagian. Adapun bagian-bagian
yang terkait dalam melakukan kegiatan pada saat Praktik Kerja
Lapangan (PKL) yaitu:

1.

Bagian Collection.
a. Pemetaan kwitansi untuk mencari nama-nama pelanggan
tagihan bulanan yang akan di tagih.
b. Terjun kelapangan ke rumah pelanggan
c. Pengumpulan hasil tagihan harian ke admin collection
d. Melakukan pengontrolan pelanggan yang menunggak
e. Melakukan pemutusan

2.

Bagian customer service.
a. Login ke dalam web browser Lampung Mitra Media
b. Pembagian SPK (Surat Perintah Kerja) gangguan ke teknisi
maintenance
c. Melayani pembayaran pelanggan di loket
d. Menerima panggilan pengaduan pelanggan

3.

Bagian office.
a. Menginput rekap data pelanggan menggunakan Ms.excel
b. Callback pelanggan yang telat pembayaran tagihan bulanan
c. Penginputan data STB (Set Top Box)
d. Membagi kwitansi yang akan di bawa collection
e. Menyusun dan mengurutkan alamat kwitansi pelanggan
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3.1.2

Pelaksanaan Kerja
Pada bagian kerja sama pelayanan, kegiatan pelaksanaan kerja
terbilang tidak membutuhkan penanganan yang tinggi sehingga
mempermudah penyelesaian pekerjaan yang diberikan. Adapun
keahlian yang dibutuhkan di bagian ini diantaranya penguasaan,
Microsoft excel, design dan mencetak dokumen. Pada bagian
colection, aktivitas yang dilakukan yakni menunjukkan proses data
keuangan dari tagihan pelanggan. Kegiatan pelaksanaan kerja
bersifat dinamis, terutama yang sangat berkaitan dengan proses
administrasi. Adapun keahlian yang dibutuhkan dibagian ini
diantaranya penguasaan Microsoft Excel, Microsoft Word dan surat
menyurat seperti kwitansi. Selama melaksanakan PKL di Lampung
Mitra Media, penulis ditempatkan di tiga bagian yaitu di bagian
colection, office, customer service.
Berikut adalah kegiatan yang penulis lakukan selama Praktik Kerja
Lapangan di PT. Lampung Mitra Media dari hari senin-sabtu pukul
08.00-16.30.
1. Bagian Collection.
a. Pada tanggal 9 Juli, kegiatan pertama yang penulis lakukan
adalah pemetaan kwitansi dan searching TV pelanggan yang
kurang baik siarannya, kemudian pengambilan tagihan di
setiap rumah pelanggan dan penyetoran kwitansi ke admin
sebagai bukti kegiatan apa saja yang penulis lakukan selama
melaksanakan PKL dan wilayah yang penulis tagih bagian
wilayah kelapa tiga, bilabong dan gedong air. Dapat dilihat
pada gambar 3.1
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Gambar 3.1 Pemetaan perwilayah
b. Pada tanggal 14 juli, kegiatan yang dilakukan pemetaan
kwitansi utuk kolektor yang lain yang khusus tunggakan 3
bulan ke atas, dan terjun ke lapangan bersama colektor yang
ada di bagian jaga baya dan kedaton dengan membawa
kwitansi sebanyak 80 kwitansi dan tertagih sampai sore
sebanyak 55 kwitansi dan pemutusan sebanyak 2 pemutusan.
Dapat dilihat pada gambar 3.2

Gambar 3.2 Pemutusan TV kabel

c. Pada tanggal 16 Juli, penulis melakukan Rolling besama
kelompok PKL yang bernama kagawa di bagian big office
tugas penulis hari ini pembuatan dpk buat kolektor dan
pengecekan kwitansi yang tertagih kemarin, lalu pengecapan
kwitansi yang biaya tambahan Rp.10.000. dapat dilihat pada
gambar 3.3
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Gambar 3.3 Penginputan kwitansi

d. Pada tanggal 21 Juli, melakukan kegiatan rekap nama
pelanggan baru dan pemetaan kwitnsi untuk di bawa kolektor
serta di cap. Dapat dilihat pada gambar 3.4

Gambar 3.4 Arahan Collection

e. Pada tanggal

23 Juli, kegiatan sama seperti minggu

pertama setiap pagi senin penulis mengikut arahan dengan
karyawan kolektor yang lainnya, setelah itu penulis
langsung ikut kolektor ke lapangan untuk penagihan yang
menunggak sampai siang hari, jam 2 siang penulis mulai
dengan tugas pemetaan kwitansi buat kolektor bawa besok
dan penulis setor ke admin untuk di buat kan DPK. Dapat
dilihat pada gambar 3.5
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Gambar 3.5 Penaggihan iuran bulanan

f.

Pada tanggal 26 juli, mengikuti kegiatan kantor dengan
pengajian bulanan setelah itu pemetaan kwitansi buat di
bawa besok dan sorenya ikut teknisi untuk pemasangan
TV kabel untuk berlangganan. Dapat dilihat pada gambar
3.6

Gambar 3.6 Pemetaan kwitansi
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Gambar 3.7 Pemasangan pelanggan baru
2.

Pada tanggal 30 Juli, minggu ini penulis di tempatkan
dibagian customer service. Setiap paginya penulis closing di
komputer pendapatan kemarin yang melakukan pembayaran
di kantor, print SPK dan gangguan putus untuk di bawa oleh
teknisi hari ini. Dapat dilihat pada gambar 3.8

Gambar 3.8 Hasil print kwitansi perbaikan

a. Pada tanggal 01 Agustus, closing rutin setiap pagi, dan
Flash STB untuk digital setalah itu membuat data
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laporan gangguan pelanggan. Dapat dilihat pada
gambar 3.9

Gambar 3.9 Flash STB

b. Pada tanggal 06 Agustus, print kwitansi baru untuk
bulan ini dan lanjut pemotongan kwitansi sampai sore.
Dapat dilihat pada gambar 3.10

Gambar 3.10 Data yang di print
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c. Pada tanggal 13 Agustus, penempelan imigrasi di
kertas aplikasi, lanjut Flash STB di gudang, dan sore
pengambilan iuran di rumah pelanggan. Dapat dilihat
pada gambar 3.11

Gambar 3.11 STB FAZ media

d. Pada tanggal 29 Agustus, membuat laporan pemutusan, ke
lapangan pemutusan TV pelanggan yang menunggak dan
pengambilan iuran. Dapar dilihat pada gambar 3.12

Gambar 3.12 Pemutusan TV kabel pelanggan
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e. 31 Agustus, hari terakhir di kantor Mitra Media kegiatan di
hari ini sama seperti hari sebelumnya, pemetaan kwitansi,
pembuatan dpk kwitansi, dan print SPK putus.

3.1.3

Kendala yang dihadapi
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT. Lampung Mitra Media,
kendala yang dihadapi adalah sharing printer hanya bisa menggunakan
satu komputer utama untuk melakukan cetak berkas. Sebagian besar
karyawan bagian gudang menggunakan flashdisk untuk memindahkan data
dari komputer sebelumnya ke komputer lainnya. Jika merevisi beberapa
berkas, mereka harus memutus dan menghubungkan flashdisk beberapa
kali ke sebuah komputer yang memiliki printer. Terkadang file-file yang
terdapat dalam flashdisk menjadi corrupt dan hilang atau ter-hidden. Besar
kemungkinan hal ini disebabkan oleh virus yang dibawa oleh flashdisk dari
komputer sebelumnya atau virus yang terdapat di dalam komputer.

3.1.4

Cara Mengatasi Kendala
Dari kendala yang dijelaskan di atas perlu adanya solusi untuk
mengatasinya. Penulis mengusulkan sharing printer agar lebih efektif
waktu dan biaya pemanfaatan sistem informasi. Fasilitas tersebut membuat
seseorang dapat mengakses printer maupun file yang ada dari komputer
lain. Sharing printer merupakan cara menghubungkan satu printer dengan
beberapa komputer dalam satu jaringan, dengan adanya sharing printer,
penulis bisa menghemat pengeluaran karena tidak perlu menyediakan satu
printer untuk setiap komputer yang ada dan juga menghemat waktu karena
penulis tidak perlu bolak-balik ke atas untuk mencetak dokumen.

Langkah-langkah melakukan sharing printer pada windows 7 sebagai
berikut:
1. Klik start button, kemudian pilih Devices and Printers. Berikut
tampilan star button dapat dilihat pada gambar 3.13
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Gambar 3.13 Tampilan star button

2. Setelah itu, akan terbuka windows devices and printers. Di windows
penulis bisa melihat hardware apa saja yang terhubung dengan
komputer, salah satunya printer. Tentukan printer mana yang ingin kita
sharing. Dan klik kanan pada printer tersebut, kemudian pilih printer
properties. Berikut tampilan device and printers dapat dilihat pada
gambar 3.14

Gambar 3.14 Tampilan devices and printers
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3. Akan terbuka window printer properties. Pilih tab sharing pada
windows tersebut. Berikut tampilan printer properties dapat dilihat
pada gambar 3.15:

Gambar 3.15 Tampilan Printer Properties
4. Setelah itu, beri checkbox pada opsi share this printer. Dan beri nama
sesuai yang di inginkan, kemudian klik Apply, ok. Berikut tampilan
printer properties apply dapat dilihat pada gambar 3.16:

Gambar 3.16 Tampilan Printer Properties Apply
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3.2

PELAKSANAAN PKL:
BRIAN ALI MUHAMMAD , NPM 15312684

3.2.1

Bidang Kerja
Praktik kerja lapangan (PKL) yang dilaksanakan di PT. Lampung Mitra
Media berlangsung selama 7 minggu dari tanggal 9 Juli - 31 Agustus
2018. Kegiatan demi kegiatan dilakukan bertujuan untuk membantu
karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selama kegiatan PKL
penulis di tempatkan di beberapa bagian. Adapun bagian-bagian yang
terkait dalam melakukan kegiatan pada saat Praktik Kerja Lapangan (PKL)
yaitu:
1. Bagian Office
a.

Pengecapan Kwitansi

b.

Pengecekan Stok Of Name

c.

Membuat kartu serah terima BPJS Ketenagakerjaan

d.

Membuat kabel RJ45 kabel Modular untuk server

e.

Konfirmasi pelanggan

f.

Penginputan STB

g.

Menginputkan DPK (Daftar Pemasangan Konsumen)

h.

Pembuatan X Baner dan Spanduk

i.

Pencetakan X Baner dan Spanduk

j.

Pemisahan Kwitansi

k.

Memberi tahu migrasi

l.

Penelpona SPK (Surat Perintah Kerja) putus

2. Bagian Costomer Service (CS)
a.

Pembuatan SPK (Surat Perintah Kerja)

b.

Call back pelanggan

c.

Menerima pembayaran pelanggan

d.

Pembuatan SPK(Surat Perintah Kerja) putus

e.

Closing Loket
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3.2.2

Pelaksanaan Kerja
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan PT. Lampung Mitra Media
penulis harus memiliki keahlian dibidang teknologi informasi mengingat
hampir keseluruhan pekerjaan yang dilakukan berhubungan dengan
teknologi informasi seperti mengoperasikan aplikasi pengolahan data,
mengetahui software dan hardware komputer, serta mampu menggunakan
aplikasi pembuatan desain grafis.
Berikut adalah kegiatan yang penulis lakukan selama Praktik Kerja
Lapangan di PT. Lampung Mitra Media :

1. Bagian Office
a. Pengecapan kwitansi tagihan perbulan karena ada penambahan
Channel (Saluran) TV sehingga di kenakan tambahan biasa perbulan
sebesar Rp.10.000
b. Pengecekan Stok Of Name, pengecekan data nama-nama pelanggan
yang menunggak yang nanti nya akan di inputkan ke DPK (Data
Pemasangan Konsumen) kemudian akan di cetak menjadi kwitansi
yang akan di serahkan kepada collection. Berikut merupakan
tampilan dari kertas stok of name dapat dilihat pada Gambar 3.17

Gambar 3.17 Stok of name
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c. Pembuatan kartu serah terima BPJS Ketenagakerjaan yang akan
di serahkan kepada karyawan PT.Lampung Mitra Media
d. Membuat kabel RJ45 kabel Modular untuk server , Kabel RJ45
dan kabel Modular yang telah di buat selanjutnya akan di
pasangkan ke server berikut adalah foto pembuatan kabel RJ45
dapat dilihat pada gambar 3.18

Gambar 3.18 Pembuatan kabel RJ45

e. Konfirmasi Pelanggan yang belum melakukan pembayaran dan
pemberitahuan penambahan tagihan sebesar Rp.10.000
f. Penginputan STB, Kotak STB yang telah memiliki barcode akan
di Scan, data yang sudah di scan akan otomatis masuk ke
Ms.excel dapat dilihat pada gambar 3.19 dan 3.20
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Gambar 3.19 Pengecekan Jumlah STB

Gambar 3.20 Penginputan Data STB

g.

Penginputan

DPK

(Daftar

Pemasangan

Konsumen),

Menginputkan data pelanggan yang menunggak tagihan
bulanan, pemutusan pelanggan melunasi tagihan untuk beberapa
bulan kedepan menggunakn Software Ms.Excel yang nanti nya
akan di cetak menjadi kwitansi. Berikut tampilan saat
penginputan DPK menggunakan MS.excel dapat di lihat pada
Gambar 3.21
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Gambar 3.21 Penginputan DPK

h. Pembuatan X Baner dan Spanduk, Pembuatan X Baner dan
Spanduk di lakukan untuk mengganti X Baner dan Spanduk yang
lama dapat di lihat pada gambar 3.22

Gambar 3.22 Pembuatan X Baner

i. Pencetakan X Baner dan Spanduk, X Baner dan Spanduk yang
telah di cetak selanjutnya akan di pasangkan, dapat di lihat pada
gambar 3.23 dan 3.24
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Gambar 3.23 Spanduk

Gambar 3.24 X Baner
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j. Memberitahu migrasi kepada pelanggan bahwa ada perpindahan
dari analog ke digital, kemudian menanyakan apakah ingin
melakukan migrasi dari analog ke digital, kemudian jika ingin
melakukan migrasi akan di kenakan tarif sebesar Rp.50.000
selanjutnya akan di buatkan SPK (Surat Perintah Kerja) migrasi
untuk di serahkan kepada teknisi.
k. Penelponan SPK (Surat Perintah Kerja) putus, menelpon
pelanggan yang sudah beberapa bulan menunggak selanjutnya
akan di lakukan konfirmasi apakah akan melunasi pembayaran dan
akan melanjutkan berlangganan atau berhenti berlangganan dan
melakukan pemutusan berikut merupakan gambar data pelanggan

Gambar 3.25 SPK (Surat Perintah Kerja) Putus

2. Bagian Costomer Service (CS)
a. Pembuatan SPK (Surat Perintah Kerja) pelanggan yang mengalami
gangguan seperti siaran TV lokal mengalami gangguan gambar
bures atau tidak jelas selanjutnya akan di buatan SPK (Surat Perintah
Kerja) gangguan yang akan di serahkan ke teknisi dapat di lihat pada
gambar 3.26 dan 3.27
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Gambar 3.26 SPK (Surat Perintah Kerja) Pelanggan

Setelah

teknisi

memperbaiki

gangguan

maka

teknisi

akan

menyerahkan SPK (Surat Perintah Kerja) kembali ke Costomer
Service berikut adalah gambar SPK (Surat Perintah Kerja) yang telah
di selesaikan teknisi dapat dilihat pada gambar 3.27

Gambar 3.27 SPK (Surat Perintah Kerja) Perbaikan Gangguan

b. CallBack Pelanggan, menelpon pelanggan baru yang sudah memasang
TV kabel menanyakan apakah siaran mengalami gangguan atau tidak
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dan menanyakan pelanggan yang menunggak beberapa bulan,maka CS
akan mengingatkan pelanggan agar segera melunasi biaya selama
berlangganan TV kabel jika tidak segara di lunasi maka akan dilakukan
pemutusan.
c. Menerima pembayaran pelanggan, pelanggan yang datang ke loket akan
di cari data pelanggan tersebut kemudian data tersebut di cetak, Berikut
adalah tampilan dari data pelanggan yang menggunakn Web Browser
dapat di lihat pada gambar 3.28

Gambar 3.28 Pencarian Data Pelanggan

d.

Pembuatan SPK (Surat Perintah Kerja) putus, pelanggan yang sudah
lama menunggak akan di buatkan SPK (Surat Perintah Kerja) putus
menggunakan aplikasi Web Browser Mitra media yang akan di cetak
dan diberikan ke teknisi.

e.

Closing Loket, sebelum pulang biasanya Costomer Service melakukan
Closing Loket menghitung data pelanggan yang sudah melakukan
pembayaran pada hari tersebut dan menghitung jumlah uang hasil
pembayaran pelanggan apakah sudah sesuai dengan data pelanggan
yang melakukan pembayaran, selanjutnya uang tersebut
serahkan kepada bendahara

akan di
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3.2.2

Kendala yang dihadapi
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Lampung Mitra Media,
penulis mengalami kendala pada saat mencari dokumen pelanggan yang
sudah diarsipkan seperti dokumen data pelanggan, pengarsipan dokumen
data pelanggan dilakukan dengan cara menumpuk hardcopy didalam
lemari pengarsipan. Hal ini membuat sulitnya saat ingin mencari dokumen
data pelanggan yang diperlukan kembali karena dokumen yang diarsipkan
sudah menumpuk dilemari.

3.2.3

Cara Mengatasi Kendala
Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala di atas
adalah dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada yang dapat
digunakan untuk mengelola data Pelanggan TV kabel Mitra Media
Lampung seperti menggunakan aplikasi Ms Excel. Aplikasi Ms Excel
merupakan penggunaan dalam suatu komputer, instruksi atau pernyataan
yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input
menjadi output, misalnya Ms.Word, Ms.Excel (Bobysusanto, 2014).
Berdasarkan kutipan tersebut, penulis memberikan usulan agar PT.
Lampung Mitra Media menggunakan tools Microsoft Excel yang dapat
digunakan untuk mengelola data Pelanggan TV Mitra Media Lampung.
Adapun dengan diterapkannya Microsoft Excel

pengolahan data

pelanggan buku diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:
1. Memberikan kemudahan dalam mencari data pelanggan TV kabel Mitra
Media Lampung
2. Mengurangi resiko kehilangan data pelanggan karena penumpukan
berkas data pelanggan
3. Mengurangi resiko kehilangan data pelanggan
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3.3

PELAKSANAAN PKL:
KAGAWA MARTIANO ADAM, NPM 15312688

3.3.1

Bidang Kerja
Praktik kerja lapangan (PKL) yang dilaksanakan di PT, Lampung Mitra
Media berlangsung selama 7 minggu dari tanggal 9 Juli 2018 sampai 31
Agustus 2018. Kegiatan demi kegiatan dilakukan bertujuan untuk
membantu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selama kegiatan
PKL penulis di tempatkan di beberapa bagian. Adapun bagian-bagian yang
terkait dalam melakukan kegiatan pada saat Praktik Kerja Lapangan (PKL)
yaitu:
1. Bagian Customer Service (CS)
a. Membuat Konfirmasi pelanggan
b. Membuat DPK (Data Pemasangan Konsumen)
c. Menerima panggilan masuk
d. Callback pelanggan
e. Menerima pembayaran di loket kasir

2. Bagian Office
a. Menginputkan DPK (Data Pemasangan Konsumen)
b. Pencetakan kwitansi
c. Pemberian cap di kwitansi
d. Konfirmasi pelanggan
e. Penginputan STB
f. Stok of name
3.

Bagian Collection
a. Pemetaan kwitansi
b. Terjun kelapangan ke rumah pelanggan
c. Pengumpulan hasil tagihan ke admin collection
d. Melakukan pengontrolan TV yang menunggak
e. Melakukan pemutusan

34

3.3.2 Pelaksanaan Kerja
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan PT.Lampung Mitra Media.
penulis harus memiliki keahlian dibidang teknologi informasi mengingat
hampir keseluruhan pekerjaan yang dilakukan berhubungan dengan
teknologi informasi seperti mengoperasikan aplikasi pengolahan data,
mengetahui software dan hardware komputer, serta mampu menggunakan
aplikasi pembuatan desain grafis. Berikut adalah kegiatan yang penulis
lakukan selama Praktik Kerja Lapangan di PT.Lampung Mitra Media :

1. Bagian Customer Service (CS)
a. Membuat Konfirmasi pelanggan jika pada saat itu baru belangganan
TV kabel maka di haruskan menelpon pelanggan menanyai siaran
saluran apakah terjadi kendala atau tidak,jika pada saat itu pelanggan
mendapati kendala pada siaran TV pelanggan Customer service (CS)
akan melakukan pengecekan di sistem jika benar, Customer service
(CS) akan menghubungi teknisi maintance agar cepat di lakukan
diperbaikan ke pelanggan
b. Membuat DPK (Data Pemasangan Konsumen),DPK merupakan
laporan harian pelanggan yang di satukan agar menjadi laporan
bulanan yang merupakan siaran TV pelanggan bermasalah pada saat
itu maka kewajiban Customer service (CS) selain menerima keluhan
pelanggan Customer service (CS) pun harus mencetak DPK (Data
Pemasangan Konsumen),DPK itu kemudian akan di serahkan pada
keesokan hari nya agar teknisi Maintance memperbaiki gangguan
saluran pelanggan.
c. Menerima panggilan masuk jika ada pelanggan baru yang ingin
berlanggan

TV

kabel

maka

Customer

service

(CS)

akan

membuatkan laporan yang akan di serahkan ke teknisi keesokan hari
nya,selain menerima pelanggan baru Customer service (CS) pun
menerima keluhan pelanggan jika terjadi siaran TV yang mengalami
gangguan
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d. Callback pelanggan menelpon pelanggan baru yang sudah
memasang TV kabel menanyakan apakah siaran mengalami
gangguan atau tidak dan menanyakan pelanggan yang menunggak
beberapa bulan,maka Customer service (CS) akan mengingatkan
pelanggan agar segera melunasi biaya selama berlangganan TV
kabel jika tidak segara di lunasi maka akan dilakukan pemutusan
e. Menerima pembayaran di loket selain menerima panggilan telpon
oleh pelanggan Customer service (CS) juga melayani pembayaran
di loket karena ada sebagian pelanggan yang rumah nya tidak jauh
dari PT.lampung mitra media. Berikut adalah tampilan dari data
pelanggan yang menggunakn Web Browser dapat di lihat pada
gambar 3.29

Gambar 3.29 Tampilan Web Browser
2. Bagian Office
a. DPK (Data Pemasangan Konsumen) Menginputkan data pelanggan yang
menunggak iuran bulanan,pemutusan pelanggan melunasi iuran untuk
beberapa bulan kedepan menggunakn Software Ms.Excel yang nanti
nya akan di cetak menjadi kwitansi. Berikut tampilan saat
penginputan DPK (Data Pemasangan Konsumen), menggunakan
MS.excel dapat di lihat pada gambar 3.30
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Gambar 3.30 input DPK(Data Pemasangan Konsumen)
b. Pencetakan kwitansi sebelum di lakukan nya penagihan oleh
collection maka di bagian office membuatkan kwitansi bulanan
yang akan di tagih nantinya ke rumah-rumah pelanggan.Berikut
adalah tampilan dari kwitansi setelah di cetak dapat di lihat pada
gambar 3.31

Gambar 3.31 Cetak Kwitansi

c. Pemberian cap di kwitansi pemberian cap ini menandakan
pelanggan sudah melunasi iuaran bulanan ataupun menunggak
maka nanti nya akan di inputkan ke dalam Software Ms.excel,jika
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pada saat bulan tertentu ada penambahan saluran TV akan di
berikan cap iuran tambahn dibagian atas kwitansi yang sebelum
nya sudah di beritahukan oleh Customer Service (CS). Berikut
adalah tampilan saat cap pada kwitansi dapat di lihat pada gambar
3.32

Gambar 3.32 Pemberian cap pada kwitansi

d. Konfirmasi pelanggan,apabila pelanggan sudah mengirimkan
berkas untuk berlangganan TV kabel maka pihak kantor akan
memeriksa berkas yang di kirimkan valid atau tidak nya,setelah
valid maka pihak office akan menghubungi pelanggan apakah
pelanggan ada di rumah pada saat di tentukan tanggal pemasangan
atau tidak nya,jika iya maka pihak kantor akan segera mengirim
teknisi untuk memasang jaringan TV kabel ke rumah pelanggan
yang baru pada gambar 3.33

Gambar 3.33 Berkas Data Pelanggan
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e. Penginputan STB merupakan penambahan saluran pelanggan yang
nanti nya akan di pasang ke rumah pelanggan penginputan inipun
menggunakn

Flashdisk

yang

sudah

terinstal

software

dan

menggunakn sarana monitor untuk memantau apakah sistem
berfungsi dengan baik atau tidak dan menggunakn kabel HDMI
untuk menyambung STB ke monitor. Berikut merupakan tampilan
dari STB dapat dilihat pada gambar 3.34

Gambar 3.34 Penginputan STB
f. Stok of name merupakan pengecekan data nama-nama pelanggan
yang menunggak yang nanti nya kan di inputkan ke DPK kemudian
akan di cetak menjadi kwitansi yang akan di serahkan kepada
collection. Berikut merupakan tampilan dari kertas stok of name
dapat dilihat pada gambar 3.35

Gambar 3.35 Stok of Name
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3. Bagian Collection
a. Pemetaan mencari nama-nama pelanggan tagihan bulanan yang ingin
di tagih, sebelum di lakukan nya penagihan ke rumah pelanggan
Collection akan melakukan pemetaan. Pemetaan merupakan
menentukan Node-node (Wilayah-wilayah) yang ingin di tagih
mengurutkan data-data pelanggan yang ingin di tagih dari yang
terdekat hingga terjauh.
b. Terjun kelapangan ke rumah pelanggan melakukan penagihan di
rumah pelanggan dengan membawa kwitansi yang sudah di sediakan
oleh kantor.
c. Pengumpulan hasil tagihan ke admin collection jika pada hari itu
sebagian sudah di tagih maka kewajiban collection menenyerahkan
kwitansi ke admin collection agar segera di inputkan
d. Melakukan pengontrolan TV yang menunggak collection juga akan
mendatangi pelanggan yang menunggak untuk di ingatkan agar
segera melunasi tagihan bulanan agar tidak terjadi nya pemutusan
terhadap pelanggan.
e. Melakukan pemutusan jika pelanggan melanggar aturan yang ada
seperti halnya menunggak sesuai tanggal yang sudah di tentukan.
Memparalelkan TV kabel tanpa seijin dari PT. Lampung Mitra
Media maka akan di lakukan pemutusan pelanggan, pemutusan ini
melibatkan teknisi yang ada di lapangan.

3.3.3

Kendala Yang Dihadapi
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di Lampung Mitra Media,
penulis mengalami kendala pada saat mencari ID pelanggan yang sudah
dibuat di dalam web browser seperti nama pelanggan dan tanggal
pemasangan pelanggan, ID pelanggan dibuat saat pemasangan TV kabel
pertama karena nama pelanggan sering sama dengan pelanggan lainnya
sehingga saat pelanggan melakukan pengaduan gangguan terhadap
jaringan TV penulis harus detail melihat node dan alamat pelanggan.
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3.3.4

Cara Mengatasi Kendala
Dari uraian kendala diatas solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan
melihat tanggal pemasangan dan daerah yang di pasang TV kabel atau
node pelanggan kemudian menuliskan kendala yang di hadapi pelanggan
Mitra Media Lampung, jika data pelanggan masih tidak dapat ditemukan
maka mencari menggunakan nomor telpon yang didaftarkan pada formulir
pendaftran pemasangan baru sehingga akan dapat ditemukan alamat dan
tahun pemasangan pelanggan, solusi jika tetap data pelanggan susah
ditemukan maka mencari tahu dengan menanyakan lengkap kepada
penelepon dan mencatat secara manual sehingga akan di kerjakan
setelahnya.
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BAB IV
PENUTUP
4.1

Kesimpulan
Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang penulis lakukan di
PT. Lampung Mitra Media, penulis menyimpulkan sebagai berikut:
1

Mendapatkan pengalaman bekerja dan pengalaman tentang cara
mengatasi solusi serta mendapatkan wawasan selama melaksanakan
PKL (Praktik Kerja Lapangan). Sehingga meningkatkan daya kreasi
dan produktivitas sebagai persiapan dalam memasuki dunia kerja
yang sesungguhnya.

2

Dengan adanya PKL(Praktek Kerja Lapangan) penulis mampu
memahami alur proses pengaduan pelanggan dan pembuatan laporan
gangguan pada bagian Customer Service di PT.Lampung Mitra
Media.

3

Penulis mampu membuat data pemasangan konsumen dengan
menginputkan ID pelanggan, nama pelanggan dan alamat pelanggan
kedalam MS.Excel

4

Penulis mampu melakukan pemasangan jaringan TV kabel
pelanggan baru serta melakukan pemutusan jaringan TV kabel yang
sudah menunggak terlalu lama.

5

PT. Lampung Mitra Media adalah sebuah perusahaan yang bergerak
di bidang TV kabel berlangganan yang bercabangkan di Bandar
Lampung yang berpusat di Surabaya yang bernama FAZ media.

4.2

Saran
Setelah melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan di PT.Lampung
Mitra Media penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :
1

Sebaiknya PT. Lampung Mitra Media memaksimalkan penggunaan
komputer seperti pembuatan aplikasi input data sehingga kinerja
perusahaan menjadi lebih baik.
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2

Pembangunan jaringan LAN Jangan hanya ada di bagian Office
terapkan di semua ruangan. LAN (Local Area Network) merupakan
alternatif dalam membantu mempercepat proses pengolahan data dari
satu komputer ke komputer lain.

3

Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan PKL(Praktik Kerja
Lapangan) di PT.Lampung Mitra Media agar lebih banyak di
tempatkan di bagian Customer Service dan bagian Office
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