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RINGKASAN PELAKSANAAN  

PRAKTEK 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 instansi atau perusahaan 

selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan 

pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap 

kendala atau masalah yang dihadapi di PT Infratech Indonesia selama 2 bulan 

yaitu pada tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 7 September 2019. 

Penempatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT Infratech Indonesia 

yaitu di bagian Network Operation Center (NOC) dan Technical Operation 

Center (TOC), kegiatan di Network Operation Center (NOC) dan Technical 

Operation Center (TOC) diantaranya melakukan pengolahan data dan kordinasi 

dengan Team lapangan. Penulis di tugaskan untuk memantau BTS yang 

mencakup wilayah Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Penulis juga 

diberi tugas untuk memahami aplikasi U2000 dan membuat surat perintah untuk 

Team lapangan. 

Melalui pelaksanaan PKL tersebut, penulis mampu menghadapi kendala 

yang terjadi seperti mengatasi troubleshooting pada BTS, Backup Data dan 

Update Data. 

Kata Kunci: PKL, NOC dan TOC, PT Infratech Indonesia. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 
 

1.1  Latar Belakang 
 

 Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu mata kuliah wajib yang 

harus diambil dan ditempuh oleh semua mahasiswa/i Universitas Teknokrat 

Indonesia khususnya pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer sebagai syarat 

untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Informatika. Kegiatan PKL ini juga 

bermanfaat bagi para mahasiswa itu sendiri agar dapat mempersiapkan diri untuk 

memasuki dunia kerja dan menjadi tenaga kerja yang profesional dan handal 

dalam melaksanakan pekerjaannya. 

 

 FTIK (Fakultas Teknik & Ilmu Komputer) Universitas Teknokrat 

Indonesia memandang bahwa program PKL merupakan sarana strategis dalam 

proses pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga 

professional. Program PKL didukung dengan perencanaan yang sistematis dan 

terarah. Buku pedoman ini memberikan petunjuk kepada mahasiswa FTIK 

Universitas Teknokrat Indonesia dalam melaksanakan PKL. (FTIK, 2018)  

 

 Melalui kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini, mahasiswa dapat memiliki 

kesempatan untuk mengembangkan pola pikir, memberikan ide yang berguna 

serta dapat menambah pengetahuan. Dengan Praktik Kerja Lapangan ini 

mahasiswa juga dapat mengaplikasikan langsung mengenai hal yang didapatkan 

di dalam perkuliahan dengan terlibat langsung pada pekerjaan sehingga dapat 

terbentuk tenaga kerja yang bermutu dan berkualitas. 

 

 Pada Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan kali ini, penulis memilih 

PT Infratech Indonesia sebagai tempat melaksanakan PKL dari banyak 

perusahaan dan intansi pemerintahan yang ada pada Provinsi Lampung. PT 

Infratech Indonesia adalah perusahaan PMA yang memiliki bisnis inti dalam 

manjemen proyek dan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk 

jaringan Telekomunikasi 
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 Penulis memilih tempat Praktik Kerja Lapangan pada PT Infratech 

Indonesia karena penulis ingin mengetahui apa saja kegiatan yang ada, apa saja 

tugas dan pelayanan yang diberikan,dan mengetahui Teknologi Informasi (TI) apa 

saja yang sudah diterapkan pada PT Infratech Indonesia. PT Infratech Indonesia 

merupakan perusahaan yang sudah menerapkan TI dalam berbagai kegiatan yang 

ada. Oleh sebab itu banyak potensi dan peluang besar untuk mempelajari ataupun 

mengembangkan TI di PT Infratech Indonesia. Hal tersebut menjadi alasan bagi 

penulis untuk memilih PT Infratech Indonesia sebagai tempat melaksanakan 

kegiatan PKL. 

 

1.2  Maksud dan Tujan Praktik Kerja Lapangan 

 

1.2.1  Maksud dari pelaksanaan PKL antara lain: 

1. Menerapkan ilmu yang telah dipelajari di kampus ke dalam kondisi 

nyata perusahaan sebelum terjun ke dunia kerja yang sebenarnya. 

2. Menambah bekal ilmu pengetahuan dan wawasan serta kemampuan 

untuk menghadapi dunia kerja nantinya. 

3. Memberikan kontribusi yang berarti bagi jurusan atas jalinan 

kerjasama dan jaringan yang terbentuk. 

 

1.2.2  Tujuan dari Pelaksanaan PKL antara lain: 

1. Untuk memberikan 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. Melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi 

dengan dunia kerja.  

3. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa di 

dunia kerja. 

 

1.3  Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
 

 Kegunaan dari Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai acuan dari 

mahasiswa agar mahasiswa dapat merasakan langsung bekerja pada suatu industri, 
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sehingga mahasiswa telah mengetahui kondisi nyata dari sebuah perusahaan atau 

instansi sebelum benar-benar terjun langsung kedunia kerja, dan mahasiswa dapat 

melakukan pekerjaan dengan baik nantinya setelah terjun langsung dalam dunia 

kerja sesuai dengan bidang keahliannya. 

 

Banyak kegunaan Praktek Kerja Lapangan mulai dari pihak Mahasiswa, 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia dan bagi PT 

Infratech Indonesia antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Universitas: 

a. Sebagai tolak ukur mahasiswa dalam memahami materi-materi kuliah 

dan menerapkannya didalam dunia kerja. 

b. Sebagai penilaian sejauh mana mahasiswa mampu terjun langsung 

didalam dunia kerja. 

c. Menjalin kerjasama dan silahturahmi antara Universitas Teknokrat 

Indonesia dengan PT Infratech Indonesia. 

2. Bagi Mahasiswa: 

a. Melatih mahasiswa menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, 

kreatif, beretika serta berpikiran maju dalam menghasilkan sebuah 

inovasi. 

b. Menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia kerja. 

c. Sebagai sarana menambah ilmu di luar perkuliahan mengenai dunia 

kerja. 

d. Memperluas relasi di dunia kerja yang nantinya menjadi tempat untuk 

mendapatkan informasi mengenai pekerjaan. 

3. Bagi Pihak PT Infratech Indonesia: 

a. Mahasiswa Praktek Kerja Lapangan dapat memberikan masukan dan 

solusi terhadap permasalahan yang ada PT Infratech Indonesia baik dari 

segi Teknologi Informasi maupun non Teknologi Informasi. 

b. Mahasiswa Praktek Kerja Lapangan juga dapat membantu meringankan 

pekerjaan yang ada di PT Infratech Indonesia. 
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1.4  Tempat Praktik Kerja Lapangan 
 

 Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di PT Infratech Indonesia, 

beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan, No.20, Tanjung Gading, Tanjung Karang 

Timur, Kota Bandar Lampung. Lebih jelas mengenai lokasi PT Infratech 

Indonesia akan di tampilkan pada gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1 Denah Lokasi PT Infratech Indonesia 

Sumber: https://www.google.co.id/maps/ 

 
 

1.5  Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
 

 Jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 2 (Dua) 

bulan, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 07 September 2019. 

Praktek Kerja Lapangan tersebut dilaksanakan pada perusahaan PT Infratech 

Indonesia. Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di PT Infratech Indonesia 

yaitu setiap hari senin sampai dengan hari jumat pukul 09.00 sampai dengan 17.00 

WIB, waktu istirahat dari hari senin sampai jumat selama 1 jam pukul 12.00 

sampai 13.00 WIB dan untuk hari jumat waktu istirahat selama 1 jam 45 menit 

pukul 11.15 sampai dengan 13.00 WIB. Untuk hari sabtu dan minggu PT 

Infratech Indonesia tidak melakukan kegiatan operasional seperti hari biasanya, 

https://www.google.co.id/maps/
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tetapi untuk posisi NOC harus datang di hari sabtu dan minggu. Jadwal waktu 

kerja Selama Praktek Kerja Lapangan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut: 

 

Tabel 1. 1 Jadwal waktu kerja selama PKL 

No Hari 
Jam Kerja 

Jam Masuk Jam Istirahat Jam Pulang 

1 Senin 09:00 12:00 – 13:00 17:00 

2 Selasa 09:00 12:00 – 13:00 17:00 

3 Rabu 09:00 12:00 – 13:00 17:00 

4 Kamis 09:00 12:00 – 13:00 17:00 

5 Jum’at 09:00 11:15 – 13:00 17:00 

6 Sabtu & Minggu Libur 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1  Sejarah Singkat Perusahaan 

 Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pimpinan perusahaan 

PT.Infratech Indonesia, diketahui bahwa PT.Infratech Indonesia adalah 

perusahaan perserorangan yang saat ini berlokasi di Jl.Perintis Kemerdekaan No: 

20 Kel Tanjung Gading, Kec Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, PT 

INFRATECH INDONESIA merupakan perusahaan PMA yang memiliki bisnis 

inti dalam manajemen proyek dan pembangunan dan pembangunan Base 

Tranceiver Station (BTS) untuk jaringan Telekomunikasi. 

 Philosphy utama adalah team work dan menjadi perusahaan 

Telekomunikasi terkemuka agar kami bisa “melalui kegiatan usaha kami dan 

dengan menggunakan seluruh kemampuan (tenaga kerja, teknologi kreatifitas)”. 

Bisa selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang 

Telekomunikasi (BTS) dan dengan sepenuh hati memberikan solusi kepada 

seluruh customer kami sehingga tercapainya kesuksesan bersama. 

 
2.2  Bidang Usaha 

 Bidang usaha PT.Infratech Indonesia meliputi kegiatan usaha utama yaitu 

Telekomunikasi, merupakan kegitan operasional pembangunan mulai dari 

pengembangan hingga pembukaan lahan (Infrastruktur), meliputi pelayanan: 

- Maintenance BTS 

- Perizinan BTS 

- Manajemen BTS 

- Quality BTS 

 

2.3  Visi dan Misi Perusahaan 

2.3.1  Visi Perusahaan 

Visi dari PT.Infratech Indonesia adalah: 

Untuk selalu memberikan layanan tepat waktu dengan kualitas parameter dan 
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kepuasan pelanggan yang besar diatas dan melampaui harapan pasar. 

 

2.3.2  Misi Perusahaan 

Misi dari PT.Infratech Indonesia adalah: 

Misi kami menjadi pilihan nomor satu oleh pelanggan kami untuk solusi 

infrastruktur telekomunikasi satu atap dan konstruksi lainnya. 

 
2.4  Logo PT INFRATECH INDONESIA 

 Pada gambar 2.1 Berikut adalah Logo PT INFRATECH INDONESIA 

Gambar 2.1 Logo PT Infratech Indonesia 

 

 Makna logo pt infratech Indonesia yaitu: 

 

1. Warna Biru 

Warna biru menyampaikan kehandalan, dapat dipercaya dan komunikasi. 

 

2. Warna Hijau 

Warna hijau mengindikasikan pertumbuhan, daya hidup dan pembaharuan. 

 

2.5  Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi pada PT.Infratech Indonesia adalah struktur organisasi 

lini atau garis. Dalam struktur tugas-tugas perencanaan dan pengendalian berada 

di satu tangan dan garis kewenangannya dari atas ke bawah. Garis lurus atau ke 

bawah menunjukan adanya suatu perintah, sedangkan garis dari bawah ke atas 

menunjukan adanya suatu pertanggung jawaban kepada atasan. 



8  

 
 

 

 
STRUKTUR ORGANISASI 

PT INFRATECH INDONESIA 
 

 
Gambar 2.2 Struktur PT.Infratech Indonesia. 



9 
 

 
 

 

 

2.6 Tugas dan Wewenang 

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing bagian adalah 

sebagai berikut : 

1. Regional Project Manager 

Penggerak dan pimpinan kebijaksanaan operasional dan fungsional 

cabang SSW (South Sumatra West), bertanggung jawab langsung 

kepada pimpinan pusat. dan diberikan target objective proyek. 

2. Senior Chief 

Asisten RPM (Regional Project Manager) Mengordinir dan 

memonitoring Chief Area, Chief FO team, Team Support, Logistic, 

Engginer LL, TOC, Sparepart Management, NOC, Admin Project. 

3. Chief Area 

Melaksanakan tanggung jawab nya di region South Sumatra West di 

bidang memonitoring BTS dan membawahi Technical Enginer dan 

Civil Mechanical Enginer. Region SSW ini dibagi kedalam beberapa 

kelompok untuk memudahkan Chief memonitoring BTS serta 

Technical Enginer dan Civil Mechanical Enginer. 

Adapun region tersebut dibagi ke dalam 4 area, yaitu sebagai berikut: 

 Lampung Inner 

 Lampung Outer 

 Bengkulu 

 Sumsel Outer 

4. Technical Enginer (TE) & Civil Mechanical Enginer (CME) 

Technical Enginer (TE) & Civil Mechanical Enginer (CME) juga 

disebut PIC Cluster yang bertugas menghandle problem yang terjadi 

di BTS/Site dalam wilayah tanggung jawab. 

PIC Cluster ini dibagi ke dalam beberapa team, yaitu sebagai berikut: 
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 Team Lampung Inner terdiri dari Kalianda, Lampung 1, 

Lampung 2, Lampung 3, Lampung 4, Lampung 5, 

Sribawono, Tanggamus 

 Team Lampung Outer terdiri dari Bandar Jaya, Dipasena, 

Kotabumi 1, Kotabumi 2, Krui, Liwa, Metro 1, Metro 2, 

Tulang Bawang 

 Team Bengkulu terdiri dari Bengkulu 1, Bengkulu 2, 

Curup,Lahat, Lubuk Linggau 1, Lubuk Linggau 2, Lubuk 

Linggau 3, Manna, Muko-muko, Pagar Alam 

 Team Sumsel Outer terdiri dari, Prabumulih, Muara Enim, 

Baturaja, Belitang, Muara Dua, Martapura 

5. Chief FO SSW 

Asisten Senior chief dalam melaksanakan tanggung jawab nya di 

area South Sumatra West di bidang Fiber Optic dan membawahi 

Team FO Handle. 

6. Team FO Handle 

Asisten Chief FO SSW yang bertugas menghandle masalah yang 

terjadi di bagian jaringan Fiber Optic di lapangan. Handle Team ini 

di bagi ke dalam beberapa team, yang terdiri dari Lampung Inner, 

Lampung Outer, Lahat, Linggau, Muko-muko 1, Muko-muko 2, 

Bengkulu. 

7. Team Support 

Diberi tugas diluar kerjaan dan pekerjaan rutin team cluster, yang 

jika terjadi Site Down dan Problem Sektor jika merelukan banyak 

jasa. Dan dapat diperbantukan di bagian apa saja dalam hal hanya 

membantu team yang sedang dalam progres di lapangan. 

8. Admin Project 

Membantu Senior Chief dalam bidang administrasif dalam hal 

mengurus berkas-berkas untuk project yang sedang dalam progres 
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maupun yang belum progres. Tanggung jawab yang diberikan pada 

Admin Project ialah sebagai berikut: 

 Membuat surat serah terima BTS 

 Membuat surat eskalasi 

 Melakukan kordinasi dengan pihak pemilik BTS 

 Membuat pemberkasan bulanan 

 Membuat surat tugas 

9. Logistic 

Bertanggung jawab kepada bahan logistic kebutuhan perusahaan 

mencakup integrasi informasi yang membantu pengadaan team BOQ 

(Bill Of Quantity) yang berada di gudang. 

10. Engineer LL (LIST LINE) 

Merupakan bidang yang diperbantukan kepada perusahaan mitra dan 

di bawah pengawasan perusahaan vendor, namun kordinasi tetap 

kepada pimpinan perusahaan vendor dan PT Infratech Indonesia. 

11. TOC (Tecnichal Operation Center) 

Merupakan kinerja dibagian pada; 

o Membantu Perbaikan pada NAV ( Network Alocation Vektor) 

o FollowUp Team 

o Update Rectfition Progres 

o Ekstelasi ke BO 

o Projek 

Tecnichal Operation Center (TOC) adalah kinerja yang bertanggung 

jawab pada problem yang terjadi di Sektor dan mampu memberikan 

solusi permasalahan tersebut. 
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12. Spare Part Management 

Bertanggung jawab kepada penyediaan alat-alat yang di butuhkan 

seluruh team yaitu modul pada bahan material yang berada di 

PT.INTFRATECH lebih pada daftar nama material yang akan 

digunakan, seperti keperluan karyawan, keperluan BTS, operasional, 

dll. 

13. NOC ( Network Operation Center) 

Membantu Senior Chief dalam bidang hal monitoring Base 

Transceiver Station. Tanggung jawab NOC ialah memastikan Base 

Transceiver Station berjalan sertamengatasi dan mencegah problem 

terhadap Base Transceiver Station. Berikut merupakan bagian 

tanggung jawab NOC yaitu: 

o Monitoring Data BTS 

o Mengolah Data BTS dari Server U2000 

o Followup Team Handle dan Team FO 

o Update & Summary 

o Escalation Backup Power 

o Handle Complaint Sales 

Network Operation Center (NOC) adalah kinerja yang bertanggung 

jawab penuh pada problem yang terjadi di BTS (Base Transceiver 

Station) dan bisa memberikan info kepada Team yang terkait agar 

problem tersebut dapat ditindaklanjuti. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 PELAKSANAAN PKL : 

RIFKI MARDIANTO, NPM 15312556 

3.1.1 Bidang Kerja 

 Selama pelaksanaan PKL di PT INFRATECH INDONESIA yang 

bergerak di bidang Telekomunikasi, penulis ditempatkan dibidang kerja bagian 

NOC (Network Operation Center). Di PT INFRATECH INDONESIA divisi NOC 

bertanggung jawab penuh terhadap monitoring BTS dan memastikan BTS yang 

ada di bawah tanggung jawab PT Infratech Indonesia dapat terpantau kondisi nya 

baik dalam hal performance signal dan power. Penulis diberi pengetahuan baik 

dalam dunia kerja serta informasi pengalaman karyawan dimana mahasiswa diberi 

bekal pengetahuan mengenai Network Operation Center pada BTS. 

 Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, penulis diberi kesempatan 

untuk terjun langsung dalam proses kerja dan didampingi oleh NOC yang dalam 

shift. Pada bidang NOC mempunyai tugas tersendiri yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3. 1 Tabel Kegiatan NOC 

Penempatan Bidang Tugas Yang Dilaksanakan 

Network Operation Center 

(NOC) 

Monitoring Data BTS 

Mengolah Data BTS dari Server 

U2000 

Followup Team Handle dan Fiber 

Optic (FO) 

Update & Summary 

Escalation Backup Power 

Handle Complaint Sales 
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3.1.2  Pelaksanaan Kerja 

 Selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di PT INFRATECH 

INDONESIA Penulis ditempatkan bidang kerja Bagian NOC. Hal-hal yang 

dilakukan pada saat PKL adalah sebagai berikut: 

1. Monitoring Data BTS 

Penulis diminta oleh Senior Chief untuk memonitoring data pada aplikasi 

U2000 untuk memastikan apakah ada BTS Down SSW, 4G Down (RAN), Power, 

Main Topology. Contoh untuk Template aplikasi U2000 sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Template BTS Down SSW 



15 
 

 
 

Gambar3.2 Template 4G Down (RAN) 

Gambar 3.3 Template Power 

Gambar 3.4 Template Main Topology 

- Template BTS Down SSW terdapat informasi dari setiap NE yang Down 

(Mati), dalam kondisi ini BTS tidak dapat berfusngsi seperti jaringan 2G 

dan 3G yang biasa diakses oleh costumer. 

- Template 4G Down adalah template yang berada di luar BTS Down. 

Template ini digunakan untuk mengetahui bahwa setiap BTS Down 

memiliki jaringan 4G atau tidak. 
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- Template Power terdapat alarm dari kategori BTS HUB dan HUT yang 

berupa alarm power (L1, L2, L3), genset running, genset failure, dan low 

fuel genset. 

- Template Main Topology adalah gambaran dari bentuk BTS Down 

tersebut yang terdiri dari Cell 2G, 3G, dan 4G dan digunakan juga untuk 

menginfokan kepada team kondisi BTS tersebut. (toto basuki, 2015) 

 

2. Mengolah Data dari U2000 

Penulis diminta oleh Senior Chief untuk mengolah data pada aplikasi 

U2000 sehingga data yang diolah akan digunakan untuk updatetan per 2 jam via 

WA Group dan untuk report akhir (Summary) shift NOC. Data yang telah di dapat 

dari aplikasi U2000 perlu di terjemahkan kedalam Microsoft Excel, sebelum di 

ekstrak ke dalam Microsoft Excel terlebih dahulu penulis menginput data pada 

Microsoft Word atau biasa disebut coretan NOC untuk memudahkan input 

kedalam Microsoft Excel dikarenakan format yang ada pada aplikasi U2000 tidak 

dapat langsung di baca oleh Microsoft Excel. Didalam data tersebut terdapat Code 

atau ID yang harus diterjemahkan terlebih dahulu, adapun langkah-langkah 

penerapan nya sebagai berikut: 

Gambar 3.5 data pada Microsoft Excel 
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3. Followup Team Handle dan Team FO 

Kegiatan selanjutnya penulis memfollowup Team Handle dan Team FO, 

difase ini penulis berkordinasi dengan Team untuk melakukan maintenance pada 

BTS. Team Handle bertanggung jawab terhadap seluruh masalah yang ada di BTS 

sedangkan Team FO bertanggung jawab terhadap trouble pada Fiber Optic. Disini 

penulis berkomunikasi dengan Team menggunakan media Whatsaap dan by 

phone dengan melalui panggilan dan chating, jika team tidak bisa dihubungi maka 

penulis menginformasikan pada Chief Area untuk segera melakukan tindakan 

pada team lain untuk segera on site, pada bidang ini berfungsi untuk memastikan 

kinerja berkala team di lapangan dan memandu team untuk memprioritaskan BTS 

mana yang harus di tangani terlebih dahulu. Penulis memantau kondisi terbaru 

dari tiap Team yang sedang melakukan perbaikan terhadap BTS yang mengalami 

trouble dan penulis meminta update terbaru setiap 1 jam dari masing-masing 

Team, dari info tebaru yang penulis dapat dari setiap Team akan dijadikan bahan 

laporan kepada Chief Area yang wilayah tanggung jawab nya sedang dalam masa 

perbaikan. Adapun contoh kordinasi dengan Team Handle dan Team FO sebagai 

berikut: 

 

Gambar 3.6 Laporan kepada Chief Area 
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4. Update & Summary 

 Mahasiswa diberi arahan oleh mentor PKL untuk membuat update laporan 

kepada setiap pimpinan Divisi yang berwenang dan setiap grup, hal ini bertujuan 

agar laporan yang penulis buat dapat memudahkan pimpinan untuk melihat 

kondisi terbaru dari BTS di wiliyah kepemimpinannya. Disini penulis mengambil 

data dengan cara mengunduh dari aplikasi U2000 kemudian data tersebut diolah 

melalui microsoft excel dengan cara di filter berdasarkan cluster, site id, site 

name, name chief dan Duration BTS Down lalu data tersebut di informasikan 

kepada atasan sebagai Updatean Data per 2 Jam bahwasanya progres team sudah 

sampai mana saja (estimasi 120 minutes , handle backup genset , troubleshoot , 

FO cut ) kemudian penulis melihat status BTS apakah BTS tersebut telah Up , 

seperti backup genset induknya (HUB) telah di backup dan status BTS Up lalu 

penulis memonitor apakah impact (anak dari induk ) juga telah UP, penulis 

melakukan Update Data per 2 jam tersebut melalui via Whatsapp dengan cara 

menginfokan ke setiap grup leader. Daftar Group Area yaitu bisa dilihat pada 

table 3.2 sebagai berikut: 

Tabel 3. 2 Table Group Area 

No Area 

1 SSW Cordinasi (Huawei) 

2 HS-IFT BTA Prabumuenim (Huawei) 

3 Improvement linggau area 

4 Area XL Lampung Outher/2 

5 IFT Ulu Prabu 

6 Bengkulu MS-XL (Huawei) 

7 Bengkoloe Sadjoe 

8 IFT Lampung Inner 

 

 Pimpinan Divisi yang berhak mendapatkan laporan adalah RPM, Senior 

Chief dan Chief Area. Laporan dikirim dalam bentuk screenshot melalui media 

chating Whatsapp dan untuk rentang waktu pengiriman laporan terhadap setiap 

kepala Divisi berbeda-beda, yaitu sebagai berikut: 
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a. RPM 

Regional Project Manager menerima laporan setiap 6 jam. Hal ini 

dikareanakan beban tugas dan tanggung jawab dari seorang RPM meliputi 

internal dan eksternal persoalan perusahaan cabang SSW. 

b. Senior Chief 

Senior Chief menerima laporan setiap 3 jam. Hal ini dipengaruhi oleh 

beban tugas nya yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh 

operasional internal perusahaan. 

 

Gambar 3.7 contoh laporan kepada Senior Chief 

c. Chief Area 

Chief Area menerima laporan setiap 2 jam. Hal ini karena tanggung jawab 

nya terhadap area yang di pimpin harus berjalan dengan baik dengan 

memberi arahan dan pemantauan terhadap team yang ada di bawah 

kepemimpinannya. 

 Kemudian penulis melakukan report summary yang ditujukan kepada para 

pimpinan dan seluruh Divisi. Summary dibuat saat pergantian shift NOC, pada 

proses ini penulis juga melakukan evaluasi kepada NOC berikutnya serta menjadi 

bukti akhir kegiatan kepada pimpinan. Penulis membuat data summary dengan 

cara menginput data melalui Microsoft Excel memakai Format Pivot dengan 

berisikan daftar status terupdate BTS selama NOC melaksanakan pekerjaan. 
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5. Escalation backup power 

 Di sini penulis melakukan Escalation backup power dengan cara mengirim 

email kepada Perusahaan Huawei Service untuk mendapatkan TT (Trouble Tiket) 

disini TT di sebut sebagai mekanisme yang digunakan dalam organisasi untuk 

melacak deteksi, pelaporan, dan penyelesaian beberapa jenis masalah, setelah 

mendapatkan TT (Trouble Tiket) pada Perusahaan Huawei Service kemudian 

penulis memberi informasi kepada TP (Tower Provider) dengan memberikan TT 

yang telah di release oleh Perusahaan Huawei Service dan alamat BTS yang 

sedang dalam kondisi DOWN agar duration BTS tidak terlalu lama dikarenakan 

berdampak terhadap kinerja perusahaan. Setelah team on site untuk memperbaiki 

dan menghidupkan BTS sesuai dengan pelaporan jenis permasalahan lalu penulis 

memberi informasi kepada TP (Tower Provider) melalui grup whatsapp bahwa 

BTS tersebut telah hidup dengan action di Backup Power atau comecase ( imbas 

petir, penjaga site belum dibayarkan). 

 

Gambar 3.8 contoh TT (Trouble Tiket) 

6. Handle Complain Sales 

 Penulis memberi informasi kepada team lapangan dikarenkan terjadinya 

Compline Sales (Ketidakpuasan pelanggan) yang menyampaikan bahwasanya 

keluhan server jaringan website  mendadak hilang untuk didaerah tersebut hal ini 

bukan hanya pelanggan yang merasakan dampak nya tetapi juga perushaan, 
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dikarenakan produktivitas karyawan akan berkurang dan berpengaruh pada 

perfoma kinerja lalu penulis memberi action bahwasanya team sudah jalan 

menuju BTS yang DOWN untuk melakukan perbaikan di BTS , setelah team 

melihat status kerusakan yang terjadi di BTS kemudian team segera 

menghidupkan BTS agar signal normal kembali dan tidak menimbulkan complain 

yang terjadi pada pelanggan, lalu penulis memberi informasi kepada Sales jika 

status signal yang bermasalah sudah kembali normal dengan baik melalui media 

whatsapp grup. 

Gambar  3.9  Memberi arahan team untuk menuju BTS 

 

3.1.3  Kendala Yang Dihadapi 

Sebagai mahasiswa tentu yang masih sangat minim dalam hal pengalaman 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bagian NOC (Network Operation 

Center) selama kurang lebih dua bulan di PT INFRATECH INDONESIA, penulis 

menemukan beberapa kendala maupun permasalahan pada bagian NOC. Adapun 

kendala-kendala yang dihadapi yaitu diantaranya : 

1. Lambatnya komputer untuk menjalankan multitasking penulis merasa 

performa komputer yang lelet memakan waktu yang lama dan 

menghambat pekerjaan. 
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2. Mahasiswa kurang memahami fungsi dan kegunaan dari software 

U2000. 

3. Troubleshooting penggantian power supply. 

4. Kurang mendukungnya daya jaringan pada koneksi internet di PT. 

Infratech Indonesia. 

 

3.1.4  Cara Mengatasi Kendala 

Selama melaksanakan PKL mahasiswa tidak selalu terkurung pada 

kendala dan masalah yang terus di hadapi oleh mahasiswa. Namun dengan 

berjalannya waktu dalam melaksanakan praktik kerja lapangan dengan disiplin 

mahasiswa mampu mengatasi kendala tersebut dengan baik. Walaupun terdapat 

beberapa kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaannya dan dari kendala 

maupun masalah yang terjadi diatas, penulis menyimpulkan bahwa kendala yang 

dihadapi PT. Infratech Indonesia dari segi Hardware dan Software. Sehingga 

perlu adanya solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Untuk mengatasi kendala 

tersebut, maka penulis akan menjabarkan setiap solusi pada setiap masalah 

maupun kendala yang dihadapi diatas. Adapun solusi untuk mengatasi kendala 

tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Selama ini, Divisi NOC PT. Infratech Indonesia kesulitan pada saat 

menjalankan multitasking dikarenakan computer yang lambat serta masih 

memakai spesifikasi yang sangat rendah. Penulis memberikan solusi yaitu 

mengupgrade PC ke spesifikasi yang lebih tebaru. Banyak yang belum bisa 

memahami dan belum bisa mengerti fungsi dari setiap komponen yang ada 

pada komputer. Oleh karena itu, penulis pun memberi info kepada NOC 

fungsi-fungsi komponen penting yang dapat menunjang pekerjaan mereka. 

2. Penulis meminta pembimbing PKL untuk memberikan pengarahan dan 

pemahaman serta fungsi dari software U2000. 

3. Power Supply atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Catu Daya adalah 

suatu alat listrik yang dapat menyediakan energi listrik untuk perangkat listrik 

ataupun elektronika lainnya.  Pada dasarnya Power Supply atau Catu daya ini 

memerlukan sumber energi listrik yang kemudian mengubahnya menjadi 

energi listrik yang dibutuhkan oleh perangkat elektronika lainnya. Oleh 
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karena itu, Power Supply kadang-kadang disebut juga dengan istilah Electric 

Power Converter (https://teknikelektronika.com/pengertian-power-supply-

jenis-catu-daya/). Berikut tahap penulis mengganti power supply: 

a. Buka bagian Casing CPU pada PC 

b. Buka 4 buah skrup di belakang menggunkan obeng 

c. Lepaskan soket-soket kabel yang terhubung ke Power Supply 

d. Angkat Power Supply yang telah rusak lalu ganti dengan yang baru 

e. Uji CPU dengan monitor 

 

Gambar 3.10 Troubleshooting power supply 

4. Secara harfiah, Internet (kependekan dari interconnected-networking) ialah 

sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung 

menggunakan Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran 

pengguna di seluruh dunia. Manakala Internet (huruf 'I' besar) ialah sistem 

komputer umum, yang berhubung secara global dan menggunakan TCP/IP 

sebagai protokol pertukaran paket (packet switching communication 

protocol). Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara 

menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan internetworking 

(Suyanto, 2007). Masalah yang penulis hadapi adalah ketika ingin 

membagikan TT (Trouble Tiket) ke pihak TP (Tower Provider) melalui media 

jaringan internet yang digunakan buruk dan tidak stabil. Dengan masalah 

tersebut sehingga penulis berinisiatif menyambungankan saluran data koneksi 

https://teknikelektronika.com/pengertian-power-supply-jenis-catu-daya/
https://teknikelektronika.com/pengertian-power-supply-jenis-catu-daya/
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internet di handphone pada komputer sehingga dapat melanjutkan 

pekerjaannya.  
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3.2 PELAKSANAAN PKL :  

 NURRISA PUTRI, NPM 15312507 

3.2.1 Bidang Kerja 

 Selama penulis melaksanakan praktik kerja di PT. Infratech Indonesia 

yang bergerak dibidang Telekomunikasi dan jaringan, penulis diberi pengetahuan 

yang baik dalam dunia kerja serta informasi pengalaman karyawan dimana 

penulis diberi bekal pengetahuan mengenai Techical Operation Center pada BTS 

(Base Transceiver Station). 

 Selama pelaksanaan studi kerja lapangan, penulis diberi kesempatan untuk 

terjun langsung dalam proses kerja adapun tugas-tugas yang dilakukan dalam 

PKL adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 3. 3 Table Kegiatan TOC 

Penempatan Bidang Tugas Yang Dilaksanakan 

Techinal Operation 

Center 

1. Membantu Perbaikan pada NAV 

2. Follow Up Team 

3. Update Rectfition Progres 

4. Exstalasi Black Office (BO) 

5. Project BTS (Base Transceiver Station) 

 

3.2.2  Pelaksanaan Kerja 

 Pelaksanaan kegiatan studi lapangan kerja di PT. Intfratech Indonesia yang 

di mulai pada hari senin tanggal 15 Juli 2019, sampai dengan akhir masa studi 

lapangan kerja pada hari sabtu tanggal 7 september 2019, seluruh karyawan di PT. 

Intfratech Indonesia pada umumnya terhitung 5 hari kerja dalam seminggu, 

dengan kurun waktu kerja mulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 

dengan jam kerja sebagai berikut. 
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Tabel 3. 4 Table jam kerja Nurrisa Putri 

 

 Selama melaksanakan tugas kerja lapangan berikut tugas-tugas yang 

menjadi kegiatan rutin penulis yang diarahkan oleh pembimbing di PT. Intfratech 

Indonesia.  

 

1. Membantu Perbaikan NAV(Network Availability)  

 

Penulis diinstruksikan oleh pembimbing PKL, untuk memonitor pada 

setiap tower yang memiliki kinerja baik dan terjadi masalah. Dimana Data 

tersebut sudah ada di software pribadi di PT. Intfratech Indonesia hal ini bertujuan 

agar bisa memastikan  terjadinya masalah yang disampaikan kepada Team 

Lapangan agar dapat segera ditanggani dan diperbaki dan di Informasikan kepada 

setiap kordinator petanggung jawab daerah tower tersebut. Penulis dapat 

menghitung kesediaan jaringan berdasarkan waktu koneksi Internet, karena jika 

internet turun akan mempenggaruhi koneksi sinyal internet. 

Hari Mulai jam kerja Istirahat 
Mulai jam  

kerja–selesai 

Senin 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 17.00 

Selasa 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 17.00 

Rabu 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 17.00 

Kamis 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 17.00 

Jum’at 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 17.00 

Sabtu Libur 

Minggu Libur 
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 Gambar 3.11 Merupakan Data yang memiliki masalah pada NAV 

 

2. Follow Up Team 

 Selama melaksanakan PKL mahasiswa diminta noleh Pembimbing PKL 

untuk turut melakukan pengecekan terhadap NAV yang memiliki masalah dan 

menginformasikan ke team lapangan agar bias diperiksa langsung ke tower 

tersebut. Jika kemungkinan yang terjadi masalah adalah di bagian material pada 

site, kerusakan fisik. Setelah pengecekan team lapangan Follow Up memperlukan 

bukti bahwa apa yang terjadi kerusakan pada perangkat tower tersebut. 

Contohnya, kabel optic putus jika hal itu terjadi dan masih biasa dilakukan proses 

sambungan kabel optic maka dilakukan dan apabila kerusakan parah maka akan 

dilakukan request material baru untuk digantikan yang akan dilakukan pada team 

khusus yaitu FO (Fiber Optic). 
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Gambar 3.12 Merupakan followup via chat WA 

 

3. Update Rectfition Progres 

 Proses ini dilakukan setiap hari di monitor dikarenakan dalam 1 (satu) hari 

jika terdapat close maka TOC akan segera menanggani masalah tersebut dan 

akan diinformasikan kepada ketua SSW di PT. Intfratech. Kemudian jika saat 

proses sedang dalam masa pending atau request down akan di lakukan 

penggecekan pada software pribadi dari PT.Intfratech tersebut dan akan 

menunggu perkembangan nya.  
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Gambar 3.13 Merupakan contoh data SSW Down 

 

 

Gambar 3.14  Merupakan contoh data BTS Down 

 

4. Exstalasi Black Office (BO) 

 Proses ini dilakukan untuk pengecekan pada Close Mount, Anmonitor, 

Configurasi  dan  Three Lout Software, penulis  diberi  arahan  pada  mentor PKL 

untuk menggunakan Aplikasi U2000 untuk memdeteksi jika terjadinya Issue 

Unmonitor atau tidak terdapat di U200, dan jika terjadinya Down pada Sektor dan 
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BTS. Pada Black Office ini penulis juga diberitahukan bahwa untuk melakukan 

Transmisi, dan itu biasanya ke SLMRAN yang issue iya terjadi saat dilakukan 

penggecekan pada U2000 pada tampilan terlihat vaild  namun memiliki titik 

alarm. 

 

 

Gambar 3.15 Template pada Aplikasi U2000 

 

 

Gambar 3.16 Merupakan Komunikasi Via Email 
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5. Project BTS (Base Transceiver Station) 

Penulis diinstruksikan pembimbing PKL untuk memonotoring lewat 

aplikasi U2000 jika terjadi masalah pada sector yang tidak terdektesi pada 

system namun sector tersebut ada connection di wilayah tersebut. Tugas 

TOC untuk informasikan pada Team Chief agar sector tersebut segera didata 

untuk di resmikan kepada Perusahan. Untuk melakukan hal ini penulis diberi 

bimbimkan untuk menyelesaikan masalahnya melalui laporan Email kepada 

Team BO agar segera ditanggani lebih lanjut, setelah sudah dilakukan di 

terima permintaan tersebut team admin akan membackup data sector 

tersebut. 

 

Gambar 3.17 Merupakan Komunikasi dan Informasi Via Email 

 

3.2.3  Kendala Yang Dihadapi 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama dua bulan di PT. 

Intfratech, mahasiswa juga sering kali dihadapkan adanya beberapa masalah 

yang harus dihadapi mahasiswa. Adapun kendala-kendala yang dihadapi 

tersebut antara lain yaitu. 

1. Mahasiswa sulit adaptasi sehingga kualitas komunikasi kurang dipahami. 

2. Mahasiswa kurang memahami teknik pada BTS 

3. Kurangnya penggetahuan pada material BTS 

4. Seringnya terjadi telat respon yang mengakibatkan pinalty  
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3.2.4  Cara Mengatasi Kendala 

Selama melaksanakan praktik kerja lapangan mahasiswa tidak selalu 

terkurung pada kendala dan masalah yang terus di hadapi oleh mahasiswa. 

Namun dengan berjalannya waktu dalam melaksanakan praktik kerja lapangan 

dengan disiplin mahasiswa mampu mengatasi kendala tersebut dengan baik. 

Selama mengatasi kendala tersebut diantaranya yaitu. 

 

1. Mahasiswa mencoba mengikuti pola kerja para karyawan dan 

berkomunikasi dengan pertanyaan terkait dunia kerja. 

2. Meminta pembimbing Praktik Lapangan Kerja untuk memberikan 

pengarahan pada BTS. 

3. Selama mengatasi kendala dalam memahami kegunaan material BTS 

mahasiswa berinisiatif mempelajari dan mencatat nama-nama material dan  

penggunaannya. sehingga perlahan mahasiswa dapat memahami. 

4. Selama menjalani kegiatan dan tugas di PT. Intfratech Indonesia 

mahasiswa diajarkan untuk cepat respon saat terjadi request material yang 

akan direturn ke perusahan jika terjadi telat respon perusahaan akan 

terkena saksi kerugian. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

4.1  Simpulan 
 

 Setelah menyelesaikan PKL di PT. Infratech Indonesia, Mahasiswa 

banyak mempelajari dibidang Jaringan dan Telekomunikasi. 

1. Mahasiswa diberikan 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. Mahasiswa menerapkan ilmu etika profesi dalam beradaptasi dengan dunia 

kerja.  

3. Mahasiswa diberikan tanggung jawab dalam mengatasi dunia kerja.  

 

4.2   Saran 

 

 Setelah melaksanakan PKL selama kurang lebih 2 bulan di PT.Infratech 

Indonesia, saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa diharapkan mengguasai Jaringan dan Telekomunikasi agar dapat 

mempermudah memahami kinerja di PT. Infratech Indonesia. 

2. Mahasiswa diharapkan agar lebih mengguasai Microsoft Word dan Microsoft 

Excel.   

3. Mahasiswa diperlukan menerapkan kedisplinan dan etika dalam berbahasa 
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