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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 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 Kantor Telkom diharapkan dapat 

mengatasi nya dengan baik. 

Penempatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada perusahaan ini yaitu di 

bidang Unit Area Network yang selanjutnya di tempatkan kembali di bagian Catu 

Daya, IP Network, IS OP, dan Transport, kegiatan yang dilakukan disetiap bagian 

yaitu membantu memonitoring perangkat menggunakan website osase dan 

melakukan routing pada nomor telepone pelanggan, membuat laporan osase, 

membantu pengecekan kabel serta melakukan Asessment. Melalui pelaksanaan 

PKL tersebut, praktikan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan agar dapat 

memudahkan karyawan dalam bekerja. 

  

Kata Kunci: PKL, Unit Area Network, CME, IS OP, Switching dan Transport. 

 

 

  



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Universitas Teknokrat Indonesia adalah salah satu lembaga pendidikan 

yang mempersiapkan mahasiswanya untuk dapat bermasyarakat dan mengetahui 

dunia kerja, khususnya pada disiplin ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti 

perkuliahan. Dalam dunia pendidikan hubungan antara teori dan praktik 

merupakan hal penting untuk membandingkan serta membuktikan sesuatu yang 

telah dipelajari dalam teori dengan keadaan sebenarnya dilapangan. 

 Praktik Kerja Lapangan atau PKL adalah merupakan kegiatan akademik 

yang berorientasi pada bentuk pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan 

dan meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas, dengan mengikuti PKL 

diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman 

mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja yang 

sebenarnya (FTIK-UTI, 2018). 

 PKL digunakan untuk menerapkan pembelajaran yang sudah ada 

dilingkungan fakultas, kemudian di implementasikan dalam hal dunia kerja nyata. 

Kegiatan PKL berisikan unsur-unsur pendidikan dan penelitian. Pendidikan 

dilakukan dengan cara memperkenalkan mahasiswa dengan dunia kerja kantor 

yang diperkenalkan secara langsung oleh orang yang sudah berpengalaman di 

dalam kantor tersebut. 

 Pada Universitas Teknokrat Indonesia jumlah sks PKL yang dibebankan 

sejumlah 3 SKS (Sistem Kredit Semester), dan wajib dilaksanakan mahasiswa/i 

Strata 1 yang telah memenuhi persyaratan lulus matakuliah Kesekertarisan, 

Bahasa Indonesia, serta telah menyelesaikan matakuliah sebanyak minimal 100 

SKS. Selain hal tersebut, PKL juga wajib dilaksanakan dikarenakan muatan PKL 

itu sendiri dalam kurikulum dunia pendidikan merupakan tuntutan di era 

globalisasi dan kompetensi lulusan. 

 Alasan praktikan memilih PKL di PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

Cabang Bandar Lampung karena ingin mengetahui program kerja, cara 

pengolahan data, penerapan teknologi yang digunakan dan kegiatan apa saja 
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yang ada pada perusahaan tersebut. Informasi yang diketahui praktikan dapat 

menjadi pelajaran yang berharga dan dapat menambah pengalaman praktikan. 

 

1.2  Tujuan PKL 

 

      Adapun tujuan dari PKL adalah untuk memberikan pengalaman dan ilmu 

pengetahuan dari berbagai kegiatan yang di rencanakan dalam perusahaan 

tersebut sehingga dapat menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari pada saat 

perkuliahan. Tujuan pelaksanaan PKL yaitu : 

1. Mengetahui penerapan teknologi yang sudah digunakan dalam membantu 

aktifitas pekerjaan pada PT Telekomunikasi Indonesia. 

2. 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. 

3. Melatih mahasiswa agar memiliki kedisiplian dalam dengan dunia kerja. 

 

1.3  Kegunaan PKL 

 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat mengakomodasikan antara konsep atau teori yang di 

peroleh dari perkuliahan dengan kenyataan operasional lapangan kerja 

sesungguhnya. 

2. Mahasiswa mendapatkan pembelajaran baru yang belum didapat 

dilingkungan kampus. 

 

b. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) 

Universitas Teknokrat Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan dunia 

usaha, lembaga BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, dan Instansi 

Pemerintahan. Praktik kerja lapangan dapat mempromosikan keberadaan 

akademik di tengah-tengah dunia kerja. 
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c. Bagi Perusahaan 

1. Membantu menyelesaikan pekerjaan karyawan 

2. Terjadinya kerjasama dengan dunia pendidikan. 

 

1.4 Tempat PKL 

Adapun tempat pelaksanaan PKL ini di PT Telekomunikasi Indonesia di 

Jalan Kartini No. 01, Kelapa Tiga, Tanjung Karang Pusat, Klp. Tiga, Kec. Tj. 

Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung 35127. Berikut merupakan rute 

perjalanan dari kampus Universitas Teknokrat Indonesia menuju PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

Gambar 1. 1 Rute Pelaksanaan PKL dari Universitas Teknokrat Indonesia menuju 

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, 

Sumber : Google Maps (2020) 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

PKL dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan yang dilaksanakan 

pada tanggal 20 Juli sampai dengan 20 September 2020 dengan waktu kerja pada 

pukul 08.00 WIB s.d. 17.00 WIB pada hari Senin sampai dengan Jumat. 

  



 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1  Sejarah PT Telekomunikasi Indonesia  

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) adalah Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham 

mayoritas Telkom adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 52.09%, 

sedangkan 47.91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode “TLKM” dan New York Stock 

Exchange (NYSE) dengan kode “TLK”.  Dalam upaya bertransformasi menjadi 

digital telecommunication company, TelkomGroup mengimplementasikan strategi 

bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan (customer-

oriented). Transformasi tersebut akan membuat organisasi TelkomGroup menjadi 

lebih lean (ramping) dan agile (lincah) dalam beradaptasi dengan perubahan 

industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga 

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan 

customer experience yang berkualitas.  

Kegiatan usaha TelkomGroup bertumbuh dan berubah seiring dengan 

perkembangan teknologi, informasi dan digitalisasi, namun masih dalam koridor 

industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus 

berkembang melengkapi legacy yang sudah ada sebelumnya.  

Saat ini TelkomGroup mengelola 6 produk portofolio yang melayani empat 

segmen konsumen, yaitu korporat, perumahan, perorangan dan segmen konsumen 

lainnya. 

1.  Penjelasan Portofolio Bisnis Telkom Group:  

a. Mobile  

Portofolio ini menawarkan produk mobile voice, SMS dan value added 

service, serta mobile broadband. Produk tersebut ditawarkan melalui 

entitas anak Telkomsel, dengan merk Kartu Halo untuk pasca bayar dan 

simPATI, Kartu As dan Loop untuk prabayar.  
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b. Fixed  

Portofolio ini memberikan layanan fixed service, meliputi fixed voice, 

fixed broadband, termasuk Wi-Fi dan emerging wireless technology 

lainnya, dengan brand IndiHome.  

c. Wholesale & International  

Produk yang ditawarkan antara lain layanan interkoneksi, network service, 

Wi-Fi, VAS, hubbing data center dan content platform, data dan internet, 

dan solution.  

d. Network Infrastructure  

Produk yang ditawarkan meliputi network service, satelit, infrastruktur 

dan tower.  

e. Enterprise Digital 

Terdiri dari layanan information and communication technology platform 

service dan smart enabler platform service.  

f. Consumer Digital  

Terdiri dari media dan Edutainment service, seperti e-commerce 

(blanja.com), video/TV dan mobile based digital service. Selain itu, 

praktikan juga menawarkan digital life service seperti digital life style 

(Langit Musik dan VideoMax), digital payment seperti TCASH, digital 

advertising and analytics seperti bisnis digital advertising dan solusi 

mobile banking serta enterprise digital service yang menawarkan layanan 

Internet of Things (IoT). 

 

Kemudian PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk atau disebut dengan TELKOM 

Sebagai Perusahaan milik negara pemegang saham mayoritas perusahaan 

adalah Pemerintah Republik Indonesia sedangkan sisanya dikuasai oleh publik. 

Perusahaan penyelenggara bisnis T.I.M.E.S (Telecommunication, Information, 

Media, Edutainmet and Services) milik negara yang terbesar diIndonesia, yaitu 

sebuah portofolio bisnis yang lebih lengkap mengikuti tren perubahan bisnis 

global di masa datang.  
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2. Sejarah Perubahan Nama PT.Telekomunikasi Indonesia  

a. Era colonial  

Pada tahun 1882, didirikan sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos 

dan telegraf. Layanan komunikasi kemudian dikonsolidasikan oleh Pemerintah 

Hindia Belanda ke dalam jawatan Post Telegraaf Telefoon (PTT). Sebelumnya, 

pada tanggal 23 Oktober 1856, dimulai pengoperasian layanan jasa telegraf 

elektromagnetik pertama yang menghubungkan Jakarta (Batavia) dengan Bogor 

(Buitenzorg). Pada tahun 2009 momen tersebut dijadikan sebagai patokan hari 

lahir Telkom.  

 

b. Perusahaan Negara  

Pada tahun 1961, status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan 

Telekomunikasi (PN Postel). Kemudian pada tahun 1965, PN Postel dipecah 

menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos & Giro) dan Perusahaan 

Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi).  

 

c. Perumtel  

Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi diubah namanya menjadi Perusahaan 

Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi 

nasional maupun internasional. Tahun 1980 seluruh saham PT. Indonesian Satelit 

Corporation Tbk. (Indosat) diambil alih oleh pemerintah RI menjadi Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi 

internasional, terpisah dari Perumtel. Pada tahun 1989, ditetapkan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, yang juga mengatur peran swasta 

dalam penyelenggaraan telekomunikasi. 

 

d. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)  

Pada tahun 1991 Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan 

(Persero) Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 

Tahun 1991.  
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e.  PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk  

Pada tanggal 14 November 1995 dilakukan Penawaran Umum Perdana saham 

Telkom. Sejak itu saham Telkom tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) (keduanya sekarang bernama Bursa 

Efek Indonesia (BEI)), Bursa Saham New York (NYSE) dan Bursa Saham 

London (LSE). Saham Telkom juga diperdagangkan tanpa pencatatan di Bursa 

Saham Tokyo. Jumlah saham yang dilepas saat itu adalah 933 juta lembar saham. 

Tahun 1999 ditetapkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi. Sejak tahun 1989, Pemerintah Indonesia melakukan deregulasi 

di sektor telekomunikasi dengan membuka kompetisi pasar bebas. Dengan 

demikian, Telkom tidak lagi memonopoli telekomunikasi Indonesia. Tahun 2001 

Telkom membeli 35% saham Telkomsel dari PT Indosat sebagai bagian dari 

implementasi restrukturisasi industri jasa telekomunikasi di Indonesia yang 

ditandai dengan penghapusan kepemilikan bersama dan kepemilikan silang antara 

Telkom dan Indosat. Sejak bulan Agustus 2002 terjadi duopoli penyelenggaraan 

telekomunikasi lokal. Pada 23 Oktober 2009, Telkom meluncurkan “New Telkom” 

(“Telkom baru”) yang ditandai dengan penggantian identitas perusahaan. 

2.2 PURPOSE, VISI DAN MISI 

Purpose adalah gagasan tentang hasil yang diinginkan oleh sebuah 

organisasi atau perusahaan. Menurut Drohan Visi adalah mendorong asosiasi 

menuju suatu tujuan atau pencapaian dimasa yang akan datang sedangkan Misi 

adalah pedoman saat ini secara kritis, strategis dalam pengambilan keputusan 

(Cardani,2000:1) 

1.2.1 Purpose 

Mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta 

memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. 

1.2.2 Visi 

Menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat 

1.2.3 Misi 

1. Mempercepat pembangunan Infrastruktur dan platform digital cerdas 

yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh 

masyarakat. 
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2. Mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong 

kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. 

3. Mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman 

digital pelanggan terbaik. 

1.3 Logo Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Logo Perusahaan 

Sumber : www.telkom.co.id 

 

Adapun arti dari logo PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, yaitu :  

1. Merah-Berani,Cinta, Energi, Ulet yang mencerminkan spirit Telkom 

untuk selalu optimis dan berani dalam menghadapi tantangan dan 

perusahaan.  

2. Putih – Suci, Damai, Cahaya, Bersatu mencerminkan spirit Telkom 

untuk memberikan yang terbaik bagibangsa.  

3. Hitam – Warna Dasar melambangkan kemauan keras.  

4. Abu – Warna Transisi melambangkanteknologi. Dengan tetap 

mengacu kepada filosofi Telkom Corporate, yaitu Always The Best 

yaitu sebuah keyakinan dasar untuk selalu memberikan yang terbaik 

dalam setiap pekerjaan yang dilakukan dan senantiasa memperbaiki 

hal-hal yang biasa menjadi sebuah kondisi yang lebih baik, dan pada 

akhirnya akan membawanya menjadi yang terbaik. 

 

 

http://www.telkom.co.id/


9 
 

 

1.4 Struktur Organisasi 

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. terdiri dari banyak wilayah 

telekomunikasi (Witel) yang tersebar di setiap provinsi yang ada di Indonesia. 

Setiap Witel terdiri dari beberapa divisi yang bergerak dan mewujudkan visi dan 

misi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. sesuai dengan bidangnya. Witel 

Lampung memiliki beberapa divisi, salah satunya adalah divisi infrastruktur 

telekomunikasi area Network (Infratel Arnet. Divisi Arnet Lampung terdiri dari 5 

bidang yaitu Operational and Maintenance Switching (OM Switching), 

Operational and Maintenance Data Center Civil Mechanical Electrical (OM 

Data Center CME), Operational and Maintenance Transport (OM Transport), 

Operational and Maintenance IP Network (OM IP Network), Operational and 

Maintenance IT Support (OM IT Support) dan Admin and Performance. Untuk 

lebih detail dapat dilihat pada Gambar 2.2 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT Telekomunikasi Indonesia. 

Sumber : Data Telkom 

 

1.5 Tugas dan Fungsi Divisi 

Tugas adalah wujud pertanggungjawaban pribadi ataupun organisasi. 

Sedangkan fungsi Divisi adalah perwujudan dari tugas itu sendiri. Pada PT 

Telekomunikasi Indonesia terdapat beberapa divisi yaitu : 
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1.5.1 Manager Arnet ( Manar ) 

Manar bertugas untuk memimpin semua kegiatan yang ada di Area 

Network ( ARNET LAMPUNG ) 

1.5.2 Switching  

Bidang ini memiliki aktifitas utama untuk mengenai operasional dan 

perawatan perangkat yang ada pada bidang switching yang mencakup 

sentral di seluruh kota dan kabupaten yang ada di provinsi Lampung. 

1.5.3 Is Operation 

Bidang ini memiliki aktifitas utama yaitu untuk menangani operasional 

dan perawatan perangkat yang ada pada kantor Telkom wilayah 

Lampung yang mencakup pengaturan Jaringan LAN, perbaikan dan 

pemasangan Software pada perangkat komputer kantor dan alat – alat 

penunjang kebutuhan kerja pada kantor. 

1.5.4 Catu Daya 

Bidang ini memiliki aktifitas utama untuk menangani operasional dan 

perawatan perangkat yang ada pada bidang data center yang mencakup 

Genset, inveter dan rectifier guna menstabilkan Supply daya ke 

perangkat agar perangkat terus menyala dan terus dapat berfungsi dengan 

baik ketika sedang ataupun tidak mendapat Supply daya dari PLN. 

1.5.5 Transport 

Bidang ini memiliki aktifitas utama untuk menangani operasional dan 

perawatan perangkat yang ada pada bidang Transport yang mencakup 

transmisi telekomunikasi antar kota dalam provinsi dan antar kota antar 

provinsi yang melewati jalur Lampung. 

1.5.6 Adm & Perf 

Bidang ini memiliki aktifitas utama untuk menangani kegiatan catat-

mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, ketik-mengetik, dan 

kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan. 

1.5.7 IP Network 

Bidang ini memiliki aktifitas utama untuk menangani operasional dan 

perawatan perangkat yang ada pada bidang Network yang mencakup 
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pengaturan Internet Protocol (IP) tiap perangkat yang terhubung ke 

jaringan telekomunikasi provinsi Lampung. 

 

1.6 Kegiatan Umum Perusahaan 

    Kegiatan umum yang dilakukan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Unit 

Area Network  Lampung adalah Memonitoring semua perangkat dan  Koneksi 

Jaringan  yang berada di setiap STO di Lampung. Menggunakan Osase untuk 

memonitoring Perangkat Satuan sedangkan untuk memonitoring Koneksi Jaringan 

menggunakan weathermap Cacti plugin.php  . 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

1.1 Pelaksanaan PKL : NOVIA DELLA(17311328) 

Pelaksanaan PKL di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dilaksanakan selama 

2 bulan tepatnya pada tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 20 September 2020 

untuk dapat memantapkan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan didunia 

kerja yang telah didapat selama dibangku perkuliahan. 

 

1.1.1 Bidang Kerja 

Praktikan disini mempunyai kesempatan melaksanakan kegiatan pada 

beberapa bidang kerja yaitu : 

1. Melakukan Assesment pada beberapa STO di Lampung 

2. Membuat Rekapan OSASE LPG di bagian Switching 

3. Membuat laporan Stok Port Lampung  

 

1.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Adapun Pelaksanaan Kerja yang di hadapi praktikan PKL di 

PT.Telekomunikasi Indonesia,tbk sebagai berikut : 

1. Melakukan Assesment pada beberapa STO di lampung 

Assesment dilakukan dengan mengecek ruangan serta perangkat secara 

langsung ke setiap STO yang ada di lampung. Assesment dilakukan  setiap 3 bulan 

sekali untuk pengajuan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atau penggantian 

perangkat serta untuk pengecekan Aset yang dimiliki Perusahaan. Assesment yang 

dilakukan dapat dilihat pada gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. pengisian Form Assesment 

    Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Pada gambar praktikan di tugaskan oleh Bapak Alex untuk melakukan 

Assesment dengan cara mengisi form yang telah disediakan oleh bagian 

Catu Daya. Form tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan untuk melakukan 

Assesment yang perlu disi dan dicek disetiap perangkat. 

Tujuan dari pengisian Assesment ini adalah untuk mengetahui keadaan 

perangkat baik atau tidak di setiap STO Lampung,setiap perangkat 

memiliki form masing-masing yang berisikan pertanyaan yang berbeda. 

Setelah melakukan pengecekan dan pengisian form,teknisi memberikan 

form tersebut kebagian admin Catu daya untuk dirapihkan kembali dalam 

bentuk soft copy dan akan diberikan kepada Pimpinan. 

 

Pengecekan yang dilakukan praktikan ke beberapa perangkat terdiri dari: 

a. Ruangan 

Mengecek pemeriksaan kelayakan dan BIR(Bersih Indah Rapih) seperti 

adanya keretakan baik itu dinding maupun Atap, material gedung terbuat 

dari bahan yang tidak mudah terbakar dan lampu penerangan memadai 
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atau tidak,  Dilengkapi instalasi FAP dan APAR serta pendingin Ruangan 

yang berfungsi dengan baik. 

b. Ruangan perangkat Rectifier dan BATT Kering 

Pengecekan Profil Rectifier dan BATT Kering terdiri dari Merk, Tahun 

Operasi, Kapasitas, Beban, jumlah. Sedangkan Pengecekan Perangkat 

terdiri dari Lampu Indikator Rectifier berfungsi dengan baik, terdapat label 

Panel, BIR perangkat, Display pengukuran berfungsi dengan baik dan 

pengukuran Kapasitas yang terinput serta casing BATT tidak retak. 

 

 

 

Gambar 3.2. Perangkat Rectifier & BATT Kering 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

c. Perangkat Daya AC dan DC 

Pengecekan Daya AC dan DC terdiri dari label atau nama Panel, lampu 

indicator Normal, pengukuran beban phase R,S dan T, Terpasang Arrester 

dan berfungsi dengan baik serta mengukur temperature terminal MCCB 

atau ACB. 

Pengecekan perangkat AC terdiri dari terdapat berapa jumlah AC yang ada 

di dalam ruangan dan jenis AC yang terpasang. 
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2. Membuat Rekapan OSASE LPG (Switching) 

Bidang ini memiliki aktifitas utama untuk mengenai operasional dan 

perawatan perangkat yang ada pada bidang switching yang mencakup sentral di 

seluruh kota dan kabupaten yang ada di provinsi Lampung. 

Gambar 3.3. Rekapan OSASE 

Sumber : Data Telkom 

 

Pada Gambar Rekapan Osase yang terdapat di bagian Switching praktikan di 

tugaskan oleh Bapak Bayu untuk mengerjakan Rekapan Osase,laporan diisi sesuai 

dengan keadaan pada Website Osase yang sebenarnya dimana data laporan 

tersebut diambil dari memonitoring sistem OSASE itu sendiri. Osase dapat dilihat 

pada Gambar 3.4 

 

Gambar 3.4 OSASE 

Sumber : Data Telkom 
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Pada Gambar 3.3 Rekapan OSASE terdapat Warna yang memiliki 

keterangan yaitu : 

a. Biru(Refresh Osase) 

Menandakan adanya salah satu perangkat Osase yang mati di STO 

tersebut disebabkan karena LAN yang tidak terkoneksi oleh Server 

atau putus sehingga perlu dilakukannya Refresh Osase pada 

komputer dan dilaporan Bulanan di beri tanda 1. 

b. Orange(PLN OFF) 

Menandakan adanya salah satu perangkat osase memberi Alarm di 

STO tersebut disebabkan karena PLN OFF atau terjadinya mati 

listrik dibagian STO tersebut. 

c. Hijau(Main Fail Rect A) 

Menandakan adanya salah satu Perangkat osase memberi Alarm di 

STO tersebut disebabkan karena keadaan Perangkat Rectifier 

1(satu)  NOK di bagian STO tersebut. 

d. Merah(Main Fail Rect B) 

Menandakan adanya salah satu perangkat osase memberi Alarm di 

STO tersebut disebabkan karena keadaan Perangkat Rectifier 

2(dua)  NOK di bagian STO tersebut. 

 

e. Merah Muda(Temp NOK) 

Menandakan adanya salah satu perangkat osase memberi Alarm di 

STO tersebut disebabkan karena keadaan Temperatur NOK atau 

temperatur di bagian STO tersebut terlalu panas atau terlalu dingin. 

 

3. Membuat laporan Stok Port Metro-E di Setiap STO Lampung  

IP Network adalah pengelompokan suatu jaringan dengan batasan yang 

dibuat dan dIDLEfinisikan oleh Router. 

Metro Ethernet adalah Jaringan Area Metropolitan (MAN) yang didasarkan 

pada standar Ethernet . Ini biasanya digunakan untuk menghubungkan pelanggan 

ke jaringan layanan yang lebih besar atau Internet.  
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Jaringan Metro Ethernet umumnya di definisikan sebagai jembatan dari suatu 

jaringan atau menghubungkan wilayah yang terpisah bisa juga menghubungkan 

LAN dengan WAN atau backbone network yang umumnya dimiliki oleh service 

provider. Metro Ethernet sebenarnya sama dengan Ethernet atau Fast Ethernet 

pada Local Area Network (LAN) tetapi perbedaannya adalah LAN hanya pada satu 

gedung sedangkan Metro Ethernet ini adalah untuk menghubungkan dua LAN 

pada gedung yang berbeda. Sehingga Metro Ethernet dapat digabungkan menjadi 

kelompok WAN walaupun pada mulanya adalah teknologi LAN. 

Port OCC adalah Port yang ada di Metro-E dimana dalam kondisi terpakai 

atau aktif dan Port IDLE adalah Port yang ada di Metro-E dimana dalam kondisi 

masih kosong atau tidak aktif. 

 

 
Gambar 3.5. Laporan Stok Port Metro-E 

Sumber : DataTelkom 

 

Pada Gambar 3.5 Laporan Stok Port Metro-E praktikan di tugaskan oleh Ibu 

Nurul untuk membuat laporan Stok Port Metro-E di setiap STO Lampung,untuk 

mengatahui jumlah port yang Up dan Down. Laporan port dibuat untuk 

mengetahui jumlah Port yang ada di Metro-E, laporan port dilakukan 3bulan 

sekali dan diberikan ke pada pimpinan. 

Untuk membuat laporan port praktikan terlebih dahulu harus masuk ke sistem 

program Metro-E tersebut. Laporan port di buat berdasarkan Metro-E yang 
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tersebar di setiap STO yang berada di Lampung dan pengecekan port berdasarkan 

kapasitas yang ada. Kegiatan dapat dilihat di Gambar 3.6 

 

Gambar 3.6 Pengecekan Port 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

Adapun hal yang dilakukan  praktikan adalah sebagai berikut : 

1. Praktikan terlebih dahulu membuat format laporan seperti pada gambar di 

atas. 

2. Masuk ke program Telnet melalu CMD dengan akun yang dimiliki 

karyawan,karena hanya karyawan yang dapat masuk ke akun tersebut. 

3. Lalu masukkan command Telnet,untuk masuk ke Metro-E yang terdapat di 

STO yang dituju. 

4. Masukkan command Show card state,maka akan menampilkan semua isi port 

Metro-E yang terdapat di Metro-E yang dituju.Lalu masukkan commad show 

port  untuk masuk ke nomor port yang di tuju dan cek apakah nomor port 

yang dituju Up atau Down. 

Contoh : Show port 2/1. 2/1 merupakan nomor port yang dimiliki Metro-E. 

5. Setelah itu dapat dilihat apakah port 2/1 masuk ke Port OCC atau Port IDLE 

dan berapa jumlah Gb port tersebut. 
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6. Lalu masukkan ke laporan Port seperti gambar.Setelah semua di isi hitung 

berapa jumlah Port OCC dan Port IDLE 

3.1.3 Kendala yang dihadapi 

 Kendala yang dihadapi praktikan yaitu sebagai berikut : 

1.  Pada saat melakukan pengecekan perangkat di STO Lampung, penulis 

mengalami kesulitan saat melakukan pengisian Form Assesment karena 

penulis menemukan perangkat yang tidak ada label atau panel nama 

perangkat yang terpasang. 

2.   Pada saat awal mengerjakan laporan stok Port Metro-E penulis mengalami 

kesulitan memasukkan perintah dalam CMD. 

 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

Berdasarkan kendala yang dihadapi diatas, berikut adalah cara mengatasi 

kendala yang dihadapi : 

1. Praktikan menemukan perangkat yang tidak memiliki panel nama atau 

lebel nama, untuk mengatasi kendala tersebut maka praktikan 

menggunakan cara seperti membuat panel nama melalui Ms.word dengan 

menggunakan contoh panel nama perangkat lain yang kemudian di print 

untuk diletakkan pada perangkat yang tidak memiliki panel nama atau 

label nama.  

Panel nama perangkat yang terdiri dari Nama Perangkat, Merk/Type, 

Kapasitas, Nomor Seri, Tahun Operasi serta Nomor Kontrak dari 

perangkat tersebut. Panel nama perangkat dibuat agar dapat memudahkan 

dalam melakukan salah satu kegiatan yaitu assessment pada setiap STO 

dilampung. 

Panel nama di pasang di setiap perangkat gunanya untuk memudahkan 

teknisi dalam melakukan pengecekan jika terdapat perangkat yang rusak. 

Jika terdapat perangkat yang tidak ada panel nama maka teknisi akan 

memasangkan panel nama pada perangkat tersebut. 

Berikut Panel nama perangkat yang dibuat oleh praktikan yang kemudian 

digunakan pada salah satu perangkat Telkom sebagai identitas perangkat 

tersebut, format panel nama dapat dilihat pada gambar 3.7 
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Gambar 3.7 Panel Nama Perangkat 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

2. Pada saat menggunakan perintah CMD terdapat perintah-perintah umum 

yang sering digunakan, adapun jenis perintah CMD atau command port 

(Rijal fadilah,Djumhadi,2010) yaitu: 

a. Show router interface perintah untuk menampilkan seluruh statistik 

untuk seluruh interface pada router. 

b. Show port ½ perintah untuk menampilkan status port yang Down atau 

UP yang ada di Metro-E di STO 

c. Show card state perintah untuk menampilkan seluruh isi port yang ada 

di Metro-E. 

 

Cara mengatasi kendala tersebut praktikan sendiri membuat catatan 

pribadi yang dibuat menggunakan notepad sebagai solusi utama pada saat 

melakukan pengecekan stok port pada Metro-E LPG praktikan dapat 

menggunakan catatan tersebut agar mengurangi kesalahan dalam mengisi 

laporan pada google spreadsheet sehingga dapat mengefesiensikan waktu 

dengan tidak melakukan kesalahan yang berulang. 
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3.2  Pelaksanaan PKL : SEPTIYANI PUTRI ( 17311206 )  

Pelaksanaan PKL di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dilaksanakan 

selama 2 bulan tepatnya pada tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 20 September 

2020 untuk dapat memantapkan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan 

didunia kerja yang telah didapat selama dibangku perkuliahan. 

3.2.1  Bidang Kerja  

 Praktikan disini mempunyai kesempatan melaksanakan kegiatan pada 

beberapa bidang kerja yaitu : 

1. Mengisi form pertanyaan harian mengenai keadaan perangkat 

disetiap STO dilampung menggunakan InfraCNR. 

2. Membuat Laporan Perjam Refresh Osase. 

3. Membantu Penulisan kwitansi. 

 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Adapun Pelaksanaan Kerja yang dihadapi praktikan PKL di PT 

Telekomunikasi Indonesia sebagai berikut: 

 

1. Mengisi form pertanyaan harian mengenai keadaan perangkat 

disetiap STO dilampung menggunakan website InfraCNR.  

 

 Website InfraCNR (check & re-check) Infra merupakan posisi atau status 

sesuatu yang berada dibawah sedangkan CNR(check & re-check) check yang 

artinya memeriksa dan re-check yaitu memeriksa ulang. Re-check disini diartikan 

dilakukan secara rutin dan berulang-ulang. 

Jadi InfraCNR dapat disimpulkan yaitu memeriksa status alat atau infrastruktur 

yang mengalami gangguan, tidak berfungsi dengan baik dan lain-lain. Tujuan 

dibuatnya InfraCNR yaitu untuk memudahkan admin atau petugas memproses 

data pemeliharaan menjadi suatu informasi, yang bertujuan untuk melaporkan 

kegiatan pemeliharaan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Pemeriksaan 

perangkat mulai dari Assesment yang dilakukan selama 1 tahun sekali dan 

pemeriksaan perangkat melalui InfraCNR dilakukan setiap hari. Informasi 

keadaan perangkat yang diinputkan melalui InfraCNR didapat dari setiap STO 
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yang berada diLampung. Perangkat-perangkat yang dilakukan pemeriksaan pada 

InfraCNR sama seperti perangkat yang dilakukan pemeriksaan pada Assesment. 

Dengan memasukan atau menginputkan data dari hasil pengecekan ke dalam 

sebuah aplikasi, tidak memerlukan waktu lama, data yang diinput akan menjadi 

informasi yang dapat dilihat langsung dari website oleh pihak Telkom pusat yang 

berada di Medan. 

Sebelum menginputkan form pertanyaan, untuk mengakses website tersebut 

praktikan diminta untuk login terlebih dahulu menggunakan Domain CME ( Civil 

Mechanical Electrical ) seperti pada gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8 Halaman Login New InfraCNR 

Sumber : Data Telkom 

 

 

Dalam halaman Login terdapat User ID, Password dan Domain, Dimana 

User ID dan Password diberikan oleh petugas Telkom yaitu bapak chairul. 

Sedangkan untuk domain terdapat 2 pilihan domain yaitu Admin dan CME, Login 

yang praktikan lakukan menggunakan Domain CME agar seluruh data pada 

Website Infra CNR terbaca dan dapat diisi sesuai dengan keadaan masing-masing 

STO. 

Berikut tampilan awal website InfraCNR seperti pada gambar 3.9. 
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Gambar 3.14 Halaman Utama New InfraCNR 

 

 

 

Gambar 3.9 Tampilan Awal New InfraCNR 

Sumber : Data Telkom 

 

Gambar 3.10. Form Pengisian Laporan INFRACNR 

Sumber : Data Telkom 

 

 Pengisian form pertanyaan harian hanya diisi yang bertanda tanya berwarna 

biru dan jika sudah diisi otomatis akan berubah menjadi ceklis berwarna hijau, 

sedangkan jika tanda ceklis berwarna kuning artinya form pertanyaan harian 

tersebut tidak terisi.  
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2.  Membuat laporan Perjam Monitoring Refresh OSASE ( Operation 

Supervisory & Alert System for Electrical ) 

 

Praktikan diminta membuat laporan Perjam Refresh OSASE dimana data 

laporan tersebut diambil dari memonitoring sistem OSASE itu sendiri. Laporan 

perjam dapat dilihat pada gambar 3.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11. List STO Lampung 

Sumber : Data Telkom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12. List Rincian Alarm STO Lampung 

Sumber : Data Telkom 
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Gambar 3.13 Rincian Laporan GGN/ALARM setiap STO LAMPUNG 

Sumber : Data Telkom 

 

Setelah menginputkan laporan perjam Refresh Osase maka praktikan 

mengirimkan laporan perjam tersebut ke dalam grup whatsapp yang mana grup 

tersebut menggunakan akun whatsapp CME ( Civil Mechanical Electrical ) 

dengan bertujuan agar tim yang berada dilapangan mengetahui keadaan perangkat 

yang terdapat dalam setiap STO dilampung. Jika ada Alarm yang fatal maka tim 

lapangan harus segera mengecek perangkat tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14. Contoh Kasus GGN/Alarm pada STO BKMA 

Sumber : Data Telkom 
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Seperti contoh laporan pada gambar 3.14. Dimana STO BKMA ( Bukit 

Kemuning ) terdapat Alarm PLN OFF dan GENSET tidak ON secara 

otomatis, maka praktikan menginputkan alarm tersebut sesuai dengan 

OSASE kedalam laporan perjam kemudian mengirimkan laporan tersebut 

kedalam grup whatsapp sehingga tim lapangan mengetahui dan segera 

mengecek perangkat-perangkat tersebut. 

 

3.  Membantu Penulisan Kwitansi. 

 Praktikan membantu Penulisan kwitansi yang ditulis secara manual. 

Kwitansi tersebut digunakan untuk tanda bukti pembayaran kepada Teknisi karena 

adanya service pada perangkat yang terjadi gangguan di setiap STO. Penulisan 

kwitansi yang dibutuhkan sangat banyak dan dilakukan secara manual. Berikut 

kegiatan Penulisan kwitansi pada gambar 3.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15. Penulisan Kwitansi 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

3.2.3 Kendala Yang Dihadapi 

Kendala yang dihadapi praktikan yaitu sebagai berikut : 

1. Penulisan kwitansi dilakukan secara manual dan dalam jumlah banyak. 

2. Penginputan InfraCNR harus menggunakan Jaringan PT Telkom itu 

sendiri. 
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2.3.3 Cara Mengatasi Kendala 

Berdasarkan kendala yang dihadapi di atas, berikut adalah cara mengatasi 

kendala tersebut: 

1. Penulisan kwitansi dibuat untuk bukti pembayaran Natura GGN 

pada Squat Bravo PT Mitratel pada setiap service perangkat yang 

dilakukan. Penulisan kwitansi dilakukan secara manual dan 

kwitansi yang dibutuhkan sangat banyak sehingga membutuhkan 

waktu yang sangat banyak untuk menyelesaikan Penulisan kwitansi 

sehingga praktikan memberikan solusi untuk membuat format 

Kwitansi menggunakan Microsoft Office word dengan menerapkan 

Mail Merge untuk memperbanyak format kwitansi sesuai dengan 

Kwitansi yang dibeli ditoko. Format kwitansi dapat dilihat pada 

gambar 3.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Format kwitansi 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

2. Pada saat melakukan Penginputan Keadaan perangkat pada 

Aplikasi InfraCNR praktikan tidak bisa mengakses halaman 

website yang telah diberikan oleh pihak perusahaan dikarenakan 



28 
 

 

tidak menggunakan satu jaringan yang sama sehingga praktikan 

menggunakan Kabel LAN agar connect Keaplikasi tersebut dengan 

mengatur IP Address terlebih dahulu. 

Menurut Iwan Sofana ( 2013:105 ) IP Address adalah Kumpulan 

bilangan 32 bit, yang dibagi atas 4 segmen dan setiap segmen 

terdiri dari 8 bit. 

Langkah-Langkah mengatur IP Address pada Laptop atau 

Komputer berdasarkan Jurnal JTIK ( Afrizal & Fitriani, 2018 ) : 

a. Klik kanan pada icon network, klik Open Network and 

Sharing Center, Klik Change adapter setting. 

b. Kemudian klik kanan pada kartu jaringan yang aktif, 

Pilih menu Properties dan pilih atau klik dua kali pada 

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) seperti pada 

gambar 3.17 Dibawah ini : 

 

Gambar 3.17 Ethernet Properties 

Sumber : Data Telkom 
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c. Apabila telah mengklik dua kali pada Internet Protocol 

Version 4 (TCP/IPv4) maka akan muncul tampilan 

seperti gambar 3.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.18 Internet Protocol Version 4 

Properties 

Sumber : Data Telkom 

 

d. Dan jika sudah muncul tampilan seperti gambar 3.18 

diatas, maka yang dilakukan adalah mengisi kolom-

kolom kosong dengan menyesuaikan jaringan dan 

mengklik OK agar dapat terhubung dan dapat 

mengakses website InfraCNR. 
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3.3 Pelaksanaan PKL : SUSANTI (17311320) 

Pelaksanaan PKL di PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dilaksanakan selama 

2 bulan tepatnya pada tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 20 September 2020 

untuk dapat memantapkan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan didunia 

kerja yang telah didapat selama dibangku perkuliahan. 

3.3.1 Bidang Kerja  

Selama melakukan kegiatan PKL praktikan di tugaskan untuk bekerja di divisi 

Catu Daya, Swichting dan berkesempatan melaksakan kegiatan kerja yaitu: 

1. Melakukan pengecekan perangakat di STO 

2. Memonitoring keadaan Ruang Perangkat disetiap STO Lampung 

menggunakan Website OSASE. 

3. Melakukan Routing pada Nomor telepone cabel Pelanggan. 

 

3.3.2 Pelaksanaan Kerja   

Adapun Pelaksanaan kerja yang dihadapi praktikan PKL di 

PT.Telekomunikasi Indonesia  Sebagai berikut :  

 

1. Melakukan pengecekan perangakat  di STO  

Pada divisi catu daya praktikan ditugaskan untuk melakukan Assesment atau 

pengecekan keadaan perangkat pada beberapa STO yang ada di lampung. 

Pengecekan beberapa perangkat terdiri dari: 

a. Ruangan Genset 

Pengecekan Genset terdiri dari Profil Genset dan melakukan Running 

Test Genset selama 15 Menit secara manual melalui Panel AMF dan 

pemeriksaan panel AMF seperti terdapat Label Panel, Kondisi 

kebersihan, Lampu Indikator Menyala serta terintegrasi dengan 

Grounding dan Arrester yang berfungsi dengan baik. 
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Gambar 3.19 Ruangan Genset 

Sumber : Dokumen Pribadi 

b. Sistem Grounding 

Pengecekan Grounding terdiri dari labeling, Kebersihan dan kekencangan 

Terminasi, Terpasang Finial/Penangkal Petir. 

 
Gambar 3.20. Grounding 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

c. Osase - Lokal Alarm 

Pengecekan osase terdiri dari terinstalnya RTU osase, terinputnya LAN, 

indicator PLN dan GENSET on/off, Rectifier fail, Suhu Ruangan 

Perangkat, Terintegrasi dengan modul AMF dan sebagainya. 
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Gambar 3.21. Perangkat ATS/AMF 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

2.     Memonitoring Ruang Perangkat disetiap STO  

Memonitoring atau Memantau Keadaan  perangkat  disetiap STO bertujuan 

untuk dapat Mengetahui keadaan yang berhubungan dengan ruangan perangkat 

jaringan dan perangkat kelistrikkan pada setiap ruangan perangkat  yang ada  STO 

di lampung  Melalui Website Osase, seperti pada gambar 3.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22. Website Osase 

Sumber : Data Telkom 

 

Website osase adalah website yang sudah tersedia untuk perangkat 

OSASE (System Opertion Supervisory & Alert for Electrical). alat ini merupakan 

rangkaian perangkat IoT (Internet Of Things) yang digunakan Telkom untuk 

pemantau keadaan suplai listrik dari PLN, suplai listrik dari DEG (Diesel Engine 

Generator), pemantau temperatur ruangan tertentu, pemantau volume pada tangki 
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BBM penyuplai DEG. Alat ini diletakan pada setiap ruangan perangkat kantor 

Telkom seperti ruangan perangkat jaringan dan perangkat kelistrikan. Untuk dapat  

mengakses website osase harus terhubung kedalam jaringan Telkom dan hanya  

dapat  login menggunakan akun karyawan Telkom yang terdaftar . 

 

Pada Gambar 3.22 diatas terdapat view dari keadaan setiap STO, yang 

memiliki tiga keterangan warna yaitu : 

1. Hijau 

Yang menandakan bahwa keadaan perangkat pada STO tersebut berjalan 

dengan normal atau stabil. 

2. Merah 

Yang menandakan bahwa keadaan perangkat pada STO tersebut terdapat 

alarm, seperti suhu yang terlalu panas atau dingin dan sebagainya. 

3. Hitam 

Yang menandakan bahwa keadaan perangkat atau Kabel LAN  pada STO 

tersebut tidak terkoneksi pada komputer server maka perlu dilakukan 

Refresh OSASE pada computer server. 

 

Langkah-langkah melakukan Refresh OSASE : 

1. Refresh OSASE hanya dapat dilakukan pada kompuetr server, maka 

sebelum merefresh OSASE harus login terlebih dahulu menggunakan 

apilkasi  VNC (Virtual Netwok Computing) agar dapat melakukan remote 

pada computer server. 

2. Setelah dapat meremote dan masuk kedalam computer  server LPG1 atau 

LPG2  yang dapat melakukan refresh osase  maka akan muncul beberapa 

tampilan jendela  aplikasi  gsOsase V.6.3  dari setiap  STO di Lampung. 

3. Cari Site STO yang  terdapat keterangan  warna hitam dari website 

OSASE, dimana menandakan bahwa  kabel LAN  pada site tersebut tidak 

terkoneksi. 
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Gambar 3.23. Menginputkan Kode STO pada gsOsase yang 

 berwarna Hitam pada web Osase 

Sumber : Data Telkom 

 

Pada Gambar 3.23.  terlihat pada status dari STO LAMA yaitu MB 

Register Red yang menandakan bahwa STO tersebut tidak terhubung 

dengan server, sedangkan Pada STO LKPA statusnya yaitu : End Data 

Wrote. 

Berikut prosedur refresh Osase : 

1. Pilih Stop – Stop SendDB pada STO yang tidak terkoneksi. 

2. Klik gsOsase V.6.3 

3. Maka akan tampil  jendela yang harus di isikan IP Host dan Site 

yang sesui dengan STO yang tidak terkoneksi.  

Gambar 3.24 Menginputkan IP Host dan Site 

Sumber : Data Telkom 

 

4. Kemudian Klik Connect – Run – SendDB  

5. Kembali ke website OSASE lakukan refresh maka STO yang semula 

dalam keadaan Hitam akan berubah menjadi hijau.  
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3.  Melakukan Administrasi Routing Nomor Telepone Pelanggan. 

Pada divisi switching praktikan mendapatkan tugas untuk melakukan 

Administrasi Routing nomor telepone kabel pelanggan. Administrasi Routing 

dilakukan untuk merubah status blok nomor pelanggan menjadi status nomor 

operasi normal (dapat membuat dan menerima panggilan). Tools yang digunakan 

untuk melakukan Admistrasi Routing adalah N2000 SS.  

 

Gambar 3.25 Tampilan N2000  

Sumber : Data Telkom 

 

Berdasarkan gambar 3.25 yang merupakan tampilan awal aplikasi N200 

SS pada saat akan melakukan operasi routing nomor telepone pelanggan. Pada 

tampilan tersebut diminta memasukan command yang dibutuhkan untuk 

melakukan Operasi routing pada nomor telepone pelanggan yang dibutuhkan. 

 

Beberapa perintah atau Command Yang digunakan pada Kegiatan Routing 

nomor telepone :  

1. LST LDNSET yaitu Command untuk mengecek Kode Area  

2. LST SPCNACLD yaitu Command untuk mengecek Terminated ID dan  

nomor telepone  sudah di Routing atau belum. 
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3. LST VSBR yaitu Command untuk melihat  Terminated ID Nomor cooper ( 

MSAN ) 

4. ADD SPCNACLD yaitu Command untuk menambah Port Terminated ID  

nomor telepone GPON 

5. RMV SPCNACLD yaitu Command untuk menghapus Port Terminated ID 

nomor telepone GPON. 

6. MOD  SPCNACLD yaitu Command untuk Merubah Port Terminated ID 

nomor telepone GPON. 

7. MOD VSBR yaitu Command untuk memindahkan Port Terminated ID. 

8. ADD VSBR yaitu Command untuk menambahkan Port Terminated ID pada 

nomor telepone MSAN atau Cooper. 

9. RMV VSBR yaitu Command untuk menghapus Port Terminated ID pada 

nomor telepone MSAN atau Cooper. 

10. MOD VSBR yaitu Command untuk merubah  Port Terminated ID  

pada nomor telepone MSAN atau Cooper. 

  

 

Gambar 3.26  Kegiatan Melakukan Routing nomor Telepone Pelanggan. 

    Sumber:  Dokumen Pribadi 

 

3.3.2   Kendala yang dihadapi 

 Kendala yang di hadapi praktikan sebagai berikut: 

1. Terhubung dengan Jaringan Perusahaan namun terjadi keterlambatan 

dalam mengakses VNC (Virtual Network Computing). 
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2. Tidak tersedianya beberapa software  serta akses kedalam software 

yang dibutuhkan  untuk menjalankan tugas yang perintahkan. 

3. Tidak dapat melakukan routing pada nomor pelanggan. 

 

3.3.3 Solusi mengatasi kendala 

 Berdasarkan kendala yang dihadapi diatas, berikut adalah cara mengatasi 

kendala tersebut: 

1. Terjadi keterlambatan dalam melakukan remote menggunkan VNC. Hal 

ini terjadi karena praktikan terhubung dengan jaringan nirkabel (wireless) 

perusahaan saat praktikan ditugaskan pada bagian catu daya. Untuk 

mengatasi kendala maka praktikan membuat kabel LAN. Kabel LAN 

berfungsi untuk dapat masuk kedalam jaringan yang sama dengan 

perusahaan dan dapat mengakses internet lebih cepat dengan koneksi 

yang stabil (Wahyuni.2017).  

Local Area Network (LAN), adalah jaringan milik pribadi di dalam 

sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. 

LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer komputer 

pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-

pabrik untuk memakai sumber daya secara bersama-sama dan saling 

bertukar informasi (Hadi Santoso.2012). 

 

Setelah persiapan  kabel penghubung selesai maka langkah selanjutnya a 

dalah men-setting Network ID atau  setting IP config  untuk 

menghubungkan suatu perangkat dalam berkomunikasi workstation.  

Konfigurasi TCP/IP Address (MADCOMS. 2010) 

1.  Control Panel – Network and Internet 

2.  Klik kanan pada Local Area Network – Properties – Internet 

Protocol (TCP/IP) 4 

3.  Isi alamat IP address pada kotak tersebut dengan memilih ” Use the 

following IP address. 
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Gambar 3.27 : Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 

Sumber : Dokumen Telkom 

 

 

 

Gambar 3.28 : Kabel LAN yang dibuat Praktikan 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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Gambar  3.29: Gambar Pembuatan Kabel LAN 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

2.  Tidak tersedianya beberapa software  serta akses kedalam software 

yang dibutuhkan  untuk menjalankan tugas yang perintahkan. Tugas 

yang diberikan kepada praktikan perlu untuk dapat meremote 

komputer server untuk memudahkan melakukan monitoring 

perangkat osase. Maka praktikan menginstall apilkasi VNC  (Virtual 

Network Computing) untuk dapat meremote komputer server dan 

komputer karyawan. VNC (Virtual Network Computing)  merupakan 

sebuah software remote kontrol, dimana dengan melalui software ini 

suatu komputer dapat melakukan akses untuk bekerja di suatu 

komputer lain lain yang terhubung dalam satu network. Pada sistem 

ini terdapat server dan client. Server dapat mengkonfigurasi port 

serta IP untuk mengkoneksikan ke client yang akan meremote 

desktop. (Yuri Ariyanto:2015) 

 Maka dengan adanya VNC ini praktikan dapat meremote komputer 

server untuk melakukan refresh osase dan meremote komputer 

karyawan untuk mengakses aplikasi N2000 agar dapat melakukan 

routing pada nomor pelanggan. Jadi praktikan tidak perlu lagi 

menginstall aplikasi N2000. 
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Langkah – Langkah Konfigurasi pada VNC : 

1. Buat Akun VNC mengunakan akun Google/ Gmail 

2. login terlebih dahulu menggunakan Akun VNC, untuk dapat 

melakukan remote ke computer lain. 

3. Setelah login akun VNC maka masukan alamat computer 

menggunakan IP. 

 

Gambar 3.30. Tampilan awal VNC 

Sumber : Dokumen Telkom 

 

4. Ketika akan masuk  untuk meremote komputer server atau 

komputer Karyawan diminta untuk masukan password 

Komputer server. 

 

Gambar 3.31 Tampilan VNC 

Sumber : Dokumen Telkom 
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3.  Tidak dapat melakukan routing pada nomor pelanggan. 

 Sebab terjadinya kegagalan saat Routing pada nomor telepone Kabel 

dan solusinya. 

1. Jaringan telepone kabel terhubung kedalam jaringan telepone 

yang lama  (MSAN). Ketika Nomor telepone kabel 

migrasi/perpindahan jaringan dan nomor telepone tersebut masih 

terhubung ke dalam jaringan lama(MSAN) sedangakan fisik 

dilokal sudah baru berupa GPON. maka  Routing pada nomor 

telephone cabel tersebut tidak dapat di lakukan.   

Operasi Routing adalah pekerjaan yang berkaitan dengan 

pengaturan penyaluran trafikdan pengolahan digit pada proses 

panggilan agar layanan panggilan oleh system mempunyai tingkat  

keberhasilan yang tinggi. (sumber : Standard Operation & 

Maintenance Procedure 2014).  

Dan untuk kasus ini solusi yang diberikan yaitu dengan  cara 

menghapus settingan routing  jaringan lama yang berupa MSAN 

dan kemudian  disetting ulang ke jaringan baru yang berupa 

GPON (Bayu K Putra,Operator Switching. 2020).  

1. Langkah - Langkah melakukan penghapusan settingan 

operasi routing  jaringan lama MSAN berdasarkan Operation 

pelanggan Swiching 2011 

a. Isi  Command input dengan  RMV VSBR 

Gambar 3.32. Menghapus Routing Nomor Telepone MSAN 

Sumber : Data Telkom 
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b. Kemudian, Isi form sesuai Kode area (local DN set)  dan  

call prefix. 

c. Data nomor telepone MSAN pada VSBR sukses terhapus. 

 

2. Langkah - Langkah melakukan Migrasi settingan operasi 

routing ke   jaringan MSAN ke GPON Operation pelanggan 

Swiching 2011 

a. Isi Command Input MOD SPCNALD 

       Gambar : 3.33. Sukses melakukan Routing nomor telepone 

pelanggan 

Sumber : Data Telkom 

 

b. Inputkan data pada form: 

i. local DN set : Kode Area 

ii. call prefix: Nomor pelanggan  

iii. Min-Max number length :  7 

iv. Route selection code(GPON): 2002 

v. service attribute : LC Local 

vi. Enhanced Attribute : 

c. Lalu Execute 

d. Nomor Telepone Sukses Migrasi ke operasi routing 

GPON. 
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Gambar : 3.34. Migrasi nomor telepone pelanggan ke GPON 

Sumber : Data Telkom 

 

2.   Server sedang mengalami Gangguan.  

Server yang ada di Medan sedang mengalami gangguan dan 

terdapat permintaan Routing dari tim lapangan maka dari divisi 

Switching akan melakukan rekap nomor telepone yang akan 

dirouting kedalam excel terlebih dahulu selama server mengalami 

gangguan.



 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1  Kesimpulan 

Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk selama 2 bulan, banyak pengetahuan dan pembelajaran yang 

praktikan dapatkan dengan demikian  praktikan dapat menyimpulkan beberapa hal 

dari hasil Praktik Kerja Lapangan : 

 

1. Penerapan Teknologi yang di gunakan dalam  membantu aktivitas kerja 

PT. Telekomunikasi Indonesia dalam bidang Memonitoring Perangkat 

pada setiap STO dengan  memanfaatkan Aplikasi website OSASE dan 

Infra CNR serta mengetahui beberapa perangkat baru seperti Metro-E, 

GPON, Jasuka, SBCS dan lain sebagainya. 

2. Praktikan dapat menerapkan ilmu yang di pelajari pada perkuliahan 

seperti pembuatan  Kabel LAN  (Local Area Network) yang digunakan 

untuk dapat terhubung ke dalam Jaringan perusahaan agar dapat 

membantu dalam mengerjakan tugas yang diberikan,  dan praktikan juga 

menerapkan pengetahuan dalam  pengoperasian  Google Spreadsheet  

untuk membantu pembuatan Laporan Stok port Metro-e. 

3. Praktikan mendapatkan ilmu cara meremote komputer atau laptop lain 

dalam satu jaringan dengan menggunakan aplikasi VNC (Virtual 

Network computing). 

4. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan sangat berperan penting dalam proses 

belajar Praktikan sehingga dapat mengetahui dunia kerja yang 

sebenarnya  dan dapat mengembangkan diri untuk proses belajar 

memasuki dunia kerja. 

5. Praktikan  mampu  menunjukan  sikap disiplin dalam berkerja, seperti 

hadir tepat waktu dalam  melaksanakan  Praktik Kerja Lapangan  dan 

mematuhi peraturan yang ada di dalam perusahaan. 
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4.2  SARAN  

Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di PT. Telekomunikasi 

Indonesia Tbk selama 2 bulan. Saran yang dapat disampaikan oleh  praktikan 

adalah sebagai berikut: 

 

1. PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom Indonesia) diharapkan dapat 

menjalin kerjasama kembali dengan Universitas Teknokrat Indonesia 

dalam melakukan Praktik Kerja Lapangan yang akan datang agar 

mahasiswa/i Universitas Teknokrat Indonesia dapat belajar tentang dunia 

kerja dan rasa tanggung jawab.  

2. Mahasiswa/i Universitas Teknokrat Indonesia calon praktikan 

kedepannya bila ingin praktik kerja lapangan di PT. Telekomunikasi 

Indonesia (Telkom Indonesia) dapat mempersiapkan diri dengan cara 

mempelajari tentang  Jaringan komputer Khususnya LAN dan WAN, dan 

penggunaan google spreadsheet agar memudahkan dalam melakukan 

tugas yang diberikan. 

3. Mahasiswa/i Universitas Teknokrat Indonesia harus lebih aktif dalam 

melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, mampu bersosialisasi 

dengan cepat terhadap karyawan dan dapat membantu pekerjaan yang ada 

secara maksimal. 
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