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 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Kegiatan Kerja Magang 

Kegiatan Kuliah Kerja Magang ( KKM )  dilaksanakan di kantor PT. 

Telekomunikasi Indonesia Wilayah Telkom (Telkom Witel) Bangka Belitung, di 

Jl. Kemuning No.1, Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari, Kota 

Pangkalpinang. Kegiatan praktek kerja ini dilaksanakan selama 6 bulan, dimulai 

pada tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021. Dengan 

hari kerja yang dimulai dari hari senin sampai dengan hari jumat.  Dengan jam 

operasional kerja yang dimulai dari pukul 08.00 - 17.00 WIB. Terkhusus untuk hari 

jumat dimulai dari pukul 08.00 - 16.00 WIB serta diberikan waktu istirahat yang 

kurang lebih selama 90 menit yang dimulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan 

pukul 13.30 WIB. 

Pelaksanaan kegiatan praktek kerja ini telah diikuti yang terdiri dari pelatihan 

kerja, perkenalan lingkungan kantor, perkenalan dengan pimpinan dan para staf 

kantor, sampai pembagian setiap peserta praktek kerja ke bagian divisi masing-

masing. 

1.1.1. Macam – macam Divisi Peserta Praktek Kerja 

Secara umum berikut akan dijelaskannya beberapa kegiatan diatas dan 

dengan diikuti adanya penjelasan dari beberapa divisi yang telah di isi oleh peserta 

praktek kerja dari kampus Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur di kantor PT. 

Telkom Witel Bangka Belitung. 

a. Logistic and General Support  

Logistic and General Support adalah divisi/bagian yang mengurusi pekerjaan 

berkaitan dengan pelaksanaan internal control dan risk control secara konsisten, 

dengan menjalankan pengawasaan yang melekat secara konsisten atas semua proses 

kerja, memetakan risk pada proses kerja, merencanakan mitigation plan, dan 

membuat pelaporan risk secara periodik. 
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b. Telkom Integrated Operation (TIOC) 

TIOC adalah divisi/bagian operasional center atau bagian pusat kerja yang 

mengawal seluruh aktivitas di Telkom Babel. IOC bagian yang membantu seluruh 

aktivitas operasional seperti mengaktivasikan order, memantau kondisi layanan dan 

jaringan setiap saat sekaligus melakukan berbagai langkah antisipasi dan 

penanganan terhadap gangguan yang muncul 

c. Bussiness, Government, Enterprise (BGES) 

BGES adalah divisi yang mengurusi pekerjaan yang berkaitan dengan 

corporate. Menawarkan produk layanan pemasangan internet kepada pelanggan 

sampai pemasangan instalasi serta perpanjangan kontrak pemasangan, penambahan 

jaringan internet dan perubahan alamat instansi untuk jaringan di segmen instansi 

pemerintahan, perhotelan, rumah sakit, sekolah – sekolah, universitas dan masih 

banyak lagi 

d. Finance Payment and Collection(FPC) 

FPC adalah divisi yang khusus untuk mengurusi hal-hal pekerjaan yang 

berkaitan dengan masalah keuangan dan anggaran untuk anggaran luar dan 

anggaran dalam artinya baik dari vendor dan dalam witel babel sendiri serta adanya 

admin finance, admin paycoll dan Caring Territory Base. 

untuk deksripsi kegiatan praktek kerja dari beberapa divisi atau ruangan 

yang penting pada PT Telkom Witel Bangka Belitung Tetapi Sebelum dibagikan 

per-ruangan peserta praktek kerja mendapatkan beberapa pelatihan berikut 

penjelasan. 

  

1.1.2. Pelatihan Kerja 

Peserta praktek kerja diberikan sebuah pelatihan dimana pelatihan ini 

dilakukan selama 2 hari yang dimulai dari tanggal 05 April 2021 sampai ke tanggal 

06 April 2021. Pada pelatihan ini diperkenalkan tentang profil kantor, sistem kerja 

dikantor, dan arahan dalam pekerjaan serta diberikan ilmu pengetahuan dimana 

membahas tentang kabel jaringan fiber optic yang digunakan dalam penyambungan 

internet, tentang kecepatan internet sampai ke dalam setiap proses internet tersebut 

dapat berjalan dengan lancar ke setiap rumah pelanggannya. Peserta juga diajarkan 
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dan ikut mempraktekkan cara menyambungkan atau menghubungkan dari mana 

asal jaringan ini dari dasar dan sebab mengapa menggunakan kabel FTTH (Fiber 

to the Home) ke setiap pelanggan, pengenalan FTM (Fiber Termination 

Management), ODC (Optical Distribution Center), ODP (Optical Distribution 

Point), OLT (Optical Line Terminal) dan Kabel Fiber Optic serta Peralatan 

kerjanya.  

 

 

Gambar 4. 1 Jaringan Fiber Optic untuk Penyambungan Internet 

 

Berikut akan dijelaskannya jaringan FTTH (Fiber To The Home), beberapa 

jenis kabel Fiber Optic dan juga sebuah media sebagai alat yang digunakan dalam 

penyambungan internet di kantor PT. Telkom Witel Bangka Belitung. 

 

A. Pengertian Jaringan FTTH (Fiber To The Home) 

FTTH artinya sistem penyediaan akses jaringan fiber optik dimana titik 

konversi optik berada di rumah pelanggan, dengan beberapa penjelasan, yang juga 

disebut sebagai Fiber to the Premises (FTTP) adalah pemasangan dan penggunaan 

serat optik dari titik pusat langsung ke bangunan individu seperti tempat tinggal, 

gedung apartemen, dan bisnis untuk menyediakan akses internet berkecepatan 

tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

 

Gambar 4. 2 Arsitektur FTTH (Fiber To The Home) 
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B. Jenis Kabel Fiber Optic 

Berikut adalah beberapa jenis kabel Fiber Optic : 

a. Feeder Cables ( FC) 

adalah Kabel Fiber Optik penghantar Layanan, yang mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

1. Kabel Fiber Optik digunakan sebagai Penghubung Utama dari ODF 

(Optical Distribution Frame) ke ODC (Optical Distribution Center). 

2. Ada tiga jenis kabel Fiber Optik yang digunakan, yaitu : 

• Kabel Duct yang menggunakan pelindung pipa PVC dengan lapisan cor 

beton  

 

Gambar 4. 3 Kabel Duct 

• Kabel Tanah Tanam Langsung ( Burried Cables) dengan pelindung 

pipa HDPE. 

• Kabel Udara atau aerial cable yang ditambatkan pada tiang besi atau 

beton.  
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Gambar 4. 4 Kabel Aerial 

b. Kabel Distribution 

adalah Kabel Fiber Optik yang mendistribusikan layanan ke area yang lebih 

kecil. 

1. Menggunakan kabel tipe Single Core Single Tube atau SCST 

2. Sebagai penghubung antara ODC dengan ODP 

c. Indoor Fiber Optic Cables (IFCB) 

Adalah Kabel Fiber Optik yang diinstalasi untuk dalam rumah, pada umumnya 

disebut juga patchcord, dimana kedua ujungnya sudah tersambung dengan 

konektor. 

 

Gambar 4. 5 Kabel Pathcord 

 

C. Media Penyambung Kabel Internet 

Berikut adalah beberapa media peenyambung kabel internet. 

a. Optical Line Terminal (OLT) 

Adalah sebuah perangkat yang mempunyai fungsi: 

1. Sebagai Titik Hubung dengan provider layanan Telepon, Internet/Data dan 

TV/ IP TV. 
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2. Pusat penyambungan dan distribusi layanan yang dikirim ke pelanggan. 

3. Pengaturan dan monitoring jaringan pelanggan. 

4. Mengkonversi sinyal layanan ke dalam bentuk sinyal optik. 

 

Gambar 4. 6 Optical Line Terminal (OLT) 

b. Optical Distribution Frame (ODF) 

Adalah Rak dan frame yang berfungsi : 

1. Tempat Spliter untuk mendistribusikan Fiber Optik ke ODC untuk 

melayani beberapa area. 

2. Tempat melakukan pengukuran dan monitoring Jaringan Fiber Optik. 

3. Tempat terminasi fisik jaringan luar Fiber Optik. 

 

Gambar 4. 7 Optical Distribution Frame (ODF) 

 

c. Optical Distribution Cabinet ( ODC )  

adalah perangkat Lemari  Kabel Fiber Optik dengan fungsi sebagai berikut:  

1. titik sambung untuk penyebaran layanan ke beberapa area yang lebih 

kecil  

2. tempat splitter untuk yaitu dari satu Fiber optik ke beberapa fiber optik. 

3. tempat koneksi dari Kabel Feeder ke Kabel Distribution 
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Gambar 4. 8 Optical Distribution Cabinet ( ODC ) 

 

d. Optical Distribution Point ( ODP )   

adalah kotak distribusi layanan ke pelanggan, fungsinya adalah : 

1. Sebagai titik terminasi kabel dropp optik ke arah pelanggan 

2. Sebagai titik distribusi kabel distribusi menjadi beberapa saluran dropp 

optik dengan menggunakan splitter. 

3. Ada 3 (tiga) jenis ODP , yaitu : 

• ODP Pedestal ODP yang ditempatkan pada permukaan tana 

• ODP Pole/ Wall ODP yang ditempatkan pada tembok atau tiang. 

• ODP Closure, ODP yang ditempatkan pada kabel diantara dua tiang 

 

Gambar 4. 9 Optical Distribution Point ( ODP ) 

 

e. Dropp Optic ( DO )  

Adalah yaitu saluran penanggal atau penghubung instalasi rumah. 

1. Penghubung antara ODP dengan instalasi Rumah. 

2. Menggunakan jenis insensitive bending, atau tahan dengan tekukan. 

3. Kapasitas 1, 2 dan 4 core. 
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4. Panjang maksimum 250 meter 

5. Kedua ujungnya dipasang konektor 

6. Antar kedua ujung konektor tidak boleh terdapat sambungan atau lecet.  

f. Optical Termination Premises ( OTP ) 

Adalah perangkat passive yang ditempatkan pada instalasi rumah 

pelanggan. Fungsi dari OTP, adalah sebagai berikut : 

1. Titik terminasi atau titik tambat akhir dropp optik di sisi pelanggan. 

2. Tempat koneksi kabel dropp optik dengan kabel indooor optik 

(patchcord). 

g. Roset Optic ( RO ) 

Adalah  kotak tempat penghubung antara indoor optik cables dengan kabel 

optik arah CPE ( Customer Premises Equipment)  dalam bentuk ONT/ONU. 

h. Optical  Network Terminal atau Optical Network Unit ( ONT/ ONU) 

Adalah Fungsinya adalah : 

1. Melakukan konversi layanan dalam sinyal optik menjadi sinyal elektrik. 

2. Sebagai alat demultiplexer layanan . 

3. Output layanan  ONT/ONU adalah Voice, Video/ IP TV dan Data 

Internet. 

 

Gambar 4. 10 Optical  Network Terminal atau Optical Network Unit ( ONT/ 

ONU) 

 

4.2. Pengenalan Lingkungan Kantor 

Setelah dari tahap pelatihan kerja selesai yang telah dilaksanakan selama 1 hari 

yang di mulai dari tanggal 05 April  2021 untuk mengetahui kondisi lapangan kerja 

atau kondisi secara langsung dari kantor PT. Telkom Witel Bangka Belitung kami 
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peserta praktek kerja di bimbing secara visual (langsung) dan dikenalkan secara 

langsung tata letak ruangan atau kondisi yang ada.  sehingga kami dapat mengamati 

serta dapat mengenal dengan baik kondisi kantor PT. Telkom Witel Bangka 

Belitung. 

 

4.3. Perkenalan Para Pimpinan dan Staf Kantor 

Dilakukan untuk saling mengenal antara staf – staf  perusahaan sebagai pihak 

yang membantu pelaksanaan praktek lapangan ini dengan pelaksana kegiatan 

praktek kerja. 

 

4.4. Penjelasan Khusus Telkom Integrated Operation (TIOC) dan 

Pekerjaannya 

Telkom Integrated Operation Center (TIOC) merupakan bagian operasional 

center atau bagian pusat kerja yang mengawal seluruh aktivitas di Telkom Babel. 

IOC bagian yang membantu seluruh aktivitas operasional seperti mengaktivasikan 

order, memantau kondisi layanan dan jaringan setiap saat sekaligus melakukan 

berbagai langkah antisipasi dan penanganan terhadap gangguan yang muncul. 

Dimana karyawan menggunakan aplikasi berupa dashboard Telkom dengan 

database Oracle untuk membantu karyawan memonitoring segala aktivitas 

operasional yang dilakukan. 

Yang menempati divisi TIOC adalah Elvia. Disini Elvia diberikan tugas dan 

diajarkan oleh pembimbingnya dalam bagian provisoning yaitu proses 

pengaktivasian pasang baru Indihome pelanggan. Setiap harinya Elvia melakukan 

aktivasi pasang baru seperti karyawan yang berada di bagian provisioning ini. 

Berikut langkah-langkah aktivasi yang dikerjakan : 

A. Pengenalan Aplikasi ProvisioningAktivasi Pasang Baru 

Dibagian ini karyawan Telkom menggunakan beberapa aplikasi untuk 

melakukan aktivasi order pelanggan.  

1. StartClick (Self Tracking Availability Service Customer)  

Merupakan aplikasi front end interface berbasis web geografis yang 

digunakan untuk memproses permintaan pasang baru dan back end 
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information system yang mengelola basis data alat produksi dengan cek 

pada peta online, melihat order dari sales terdapat informasi tentang 

customer dan paket Indihome yang diminta pelanggan. Dashboard ini 

berfungsi menjalankan order dan mengetahui aliran order yang 

dikerjakan dan melihat status ordernya hingga modem aktif dan internet 

sudah bisa digunakan oleh pelanggan. 

Gambar 4. 11 Tampilan Aplikasi StartClick 

2. Telegram  

Merupakan aplikasi Telegram adalah sebuah aplikasi chatting yang 

memungkinkan anda mengirimkan pesan, berbagi foto, video dan audio 

serta bertukar file yang ter-enkripsi. Selain itu Telegram juga dapat 

Anda gunakan di berbagai platform atau sistem operasi seperti Android, 

iOS, MacOS, Windows OS dan Linux OS (versi desktop) secara 

bersamaan. Dibagian aktivasi Telegram digunakan sebagai media 

komunikasi dalam mengirim data-data dari kondisi teknis lapangan 

yang akan dikirimkan ke bagian Provisioning. 

 

 

Gambar 4. 12 Tampilan Aplikasi Telegram 
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3. Google Spreadsheet Data Order Pelanggan 

Merupakan aplikasi web database yang digunakan untuk merekap 

order-order pelanggan yang akan dikerjakan oleh teknisi. 

Gambar 4.13 Tampilan Aplikasi Spreadsheet Data Order Pelanggan 

4. NOSS (Next Generation Operating Support System) 

Gambar 4.14 Tampilan Aplikasi NOSS 

Seiring dengan perkembangan teknologi perangkat yang mendukung 

broadband, Telkom terus berupaya mencari solusi atau sistem yang 

mampu menyediakan :  

• Service modelling and planning tool yang bisa memetakan 

service impacting events dengan service quality treshold. 

• Scalable, flexible and reliable data mediation platform. 
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• Real time flexible thresholding platform with rich formula 

builder. 

• Tool yang bisa mengkorelasikan threshold crossing alert 

dengan service impact untuk predictive analytics.  

Ini semua diperlukan karena Telkom semakin menyadari bahwa 

memperbaiki Customer Experience melalui metoda customer centric 

menjadi isu penting di industri telekomunikasi dan digital media 

services. Telkom harus bisa memantau dan mengelola experience dan 

kepuasan pelanggan, baik dalam level individual maupun level agregate 

dalam interval jangka waktu tertentu. Keberadaan sistem Next 

Generation OSS dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

pengelolaan jaringan secara end to end serta mendukung operasional 

dan pemeliharaan layanan secara terpadu sehingga secara umum 

kecepatan, akurasi respon, dan kualitas layanan bisa ditingkatkan 

dengan menjaga keandalan alat produksi secara konsisten dan 

terkontrol. 

Didalam NOSS ada beberapa fitur yang digunakan untuk proses aktivasi : 

1. Inventory 

a. UIM (Unified Inventory Management) 

NOSS Inventory mendukung hubungan bisnis yang kompleks dan 

menyediakan manajemen siklus hidup layanan dan sumber daya. 

Kemampuan NOSS Inventory adalah sebagai berikut : 

• Mengelola perangkat fisik dan perangkat logis. Dapat 

memodelkan dan mengelola perangkat keras seperti rack, 

shelve, card, port dan connector. NOSS Inventory juga 

memungkinkan untuk memodelkan dan mengelola sumber 

daya logis seperti network address dan nomor telepon. 

• Mengelola konektivitas 

Konektivitas adalah kemampuan untuk mengirimkan 

informasi kedalam perangkat maupun keluar perangkat 

beserta dengan lokasinya. Dapat memodelkan konektivitas 

dengan merepresentasikan perangkat fisik dan logis, 

konektivitas diantara fisik dan logis, kapasitas dari perangkat 

tersebut dan lokasi dari perangkat tersebut. 
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• Mengelola jaringan dan topologi  

NOSS Inventory mempunyai kapasitas untuk memodelkan 

jaringan secara logis dan mengasosiasikan perangkat 

kedalam network nodes. Anda dapat menentukan kapasitas 

jaringan secara spesifik dengan menggunakan model 

konektivitas anda. Fitur topologi memungkinkan anda untuk 

mendesain dan mengelola jaringan dengan menggunakan 

grafik dan peta.  

• Mengelola layanan 

NOSS Inventory mendukung penyediaan layanan dan 

memperbarui konfigurasinya dari waktu ke waktu. 

2. Fulfillment 

a. OSM (Order Service Management) 

Merupakan aplikasi yang dibuat untuk membantu customer dalam 

menyelesaikan tantangan pada manajemen lifecycle dari sebuah 

order. OSM memiliki kemampuan untuk melakukan sinkronisasi 

offers, desain proses pemenuhan service, proses fallout 

management secara otomatis serta kemampuan in-flight change 

pada suatu order. OSM berfungsi untuk melakukan koordinasi 

terhadap fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

order seorang pelanggan yang diterima dari system CRM. Ketika 

sebuah order berada pada proses penyelesaian (fulfillment), 

pengguna dapat menggunakan aplikasi web  client OSM untuk 

memonitor dan mengatur order yang sedang berada pada proses 

tersebut. Selain melakukan monitoring, pengguna juga melakukan 

beberapa task secara manual apabila dikehendaki. 

b. ASAP/IPSA (Oracle Activation) 

• Oracle Communication IP Service Activator atau IPSA 

adalah module atau produk Oracle yang memberikan 

kemudahan kepada penyedia layanan komunikasi untuk 

dapat melakukan provisioning atau aktivasi terhadap 

berbagai layanan koneksi IP/Ethernet yang sangat beragam 

seperti IP VPN/Ethernet, VPN multicast, Qos dan Bandwidth 
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on Demand, yang berada didalam environment jaringan yang 

kompleks dan heterogen. 

• Oracle Comuunication Automatic Service 

AktivationProgram atau ASAP adalah module atau platform 

aktivasi layanan yang konvergen yang dapat melakukan 

aktivasi layanan pelanggan secara otomatis dalam jaringan 

dan environment IT yang heterogen. ASAP mendukung 

aktivasi layanan konsumen dan bisnis di fixed dan mobile 

domain terhadap jaringan dan aplikasi IT. 

3. Assurance/WFM  

a. SCCD  

IBM SmartCloud Control Desk (SCCD) adalah platform 

terintegrasi yang membantu mengelola trouble tickets. SCCD 

memanfaatkan proses best practice Information Technology 

Infrastucture Library (ITIL) yang menyediakan pendekatan 

komprehensif untuk menangani ticket lifecycle dan mengelola 

Work Force Management(WFM). SCCD memberikan control 

untuk menjaga integritas respon terhadap incidence, fault, dan 

kejadian tak terduga. Dengan demikian memastikan 

keberlangsungan layanan, respon yang cepat, dan efisiensi 

manajemen. 

4. Embassy 

Embassy adalah singkatan dari Easy Measurement for Bandwith, 

Attenuation, Attainable Rate & SNR Speedy. Embassy merupakan 

aplikasi berbasis web yang saat ini dapat digunakan untuk mengetahui 

kualitas jaringan IndiHome pelanggan. Aplikasi ini bisa digunakan di 

hampir seluruh kantor Telkom diseluruh Indonesia. Berikut beberapa 

parameter yang dilihat dalam embassy saat melakukan aktivasi : 

Nomor internet akan dimasukkan ke textbox yang tersedia lalu klik ukur 

maka akan muncul status Online jika sudah hidup dan melihat redaman 

di bagian Rx Power redaman yang diperbolehkan dibawah 23,99 dBm 

jika diatas batas maksimal tersebut maka tidak Spec dan jaringan tidak 

bisa digunakan atau lambat. 
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Gambar 4.15 Tampilan Aplikasi Embassy 

B. MobaXTerm  

Salah satu aplikasi SSH Client gratis lainnya yang cukup lengkap fiturnya 

adalah MobaXterm. Dikutip dari situs resminya MobaXTerm 

menyediakan banyak fungsi remote SSH yang dirancang untuk 

Programmer, Webmaster, Server Administrator dan hampir untuk semua 

pengguna. Aplikasi ini dalam proses aktivasi Indihome digunakan untuk 

konfigurasi serta mengecek apakah IP Address yang digunakan untuk 

aktivasi modem hidup atau tidak dirumah pelanggan dan melihat data port 

yang digunakan agar saat aktivasi datanya lurus. 

 

Gambar 4.16 Tampilan Aplikasi MobaXTerm 
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C. Langkah-langkah proses aktivasi Indihome dengan paket Indihome 2P 

(Internet + Telepon) : 

1. Buka aplikasi StartClick lalu klik tools Go to Backend 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 4.17 Tampilan Aplikasi StartClick 

2. Lalu pilih tab Inbox My Indihome akan muncul tampilan seperti ini. 

 

Gambar 4.18 Tampilan Aplikasi StarClick Inbox My Indihome 

Di bagian ini untuk melihat dan membagikan order kepada teknisi 

kita harus mengisi textbox seperti gambar dibawah ini dan akan 

terlihat order untuk tanggal yang diinput lalu order akan dibagikan 

ke teknisi menggunakan aplikasi Telegram dibagikan sesuai grup 

wilayah sesuai daerah pemasangan rumah pelanggan. 

 

Gambar 4.19. Tampilan dalam Aplikasi StarClick Inbox My Indihome 
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3. Setelah order dibagikan ke rekan teknisi kita akan merekap data 

pelanggan dalam Google Document. 

 

Gambar 4.20 Tampilan Aplikasi Rekap Data Pelanggan di Google Document 

Di dalam G.doc ada beberapa tanda warna yang digunakan untuk 

melihat keterangan : 

• Warna putih berarti masih dibawa teknisi untuk melakukan 

survey ke lokasi pelanggan. 

• Warna kuning berarti Config yaitu teknisi sudah mulai 

pemasangan dan bagian aktivasi sudah mulai pengaktifan. 

• Warna merah berarti ada kendala pemasangan teknis di 

lapangan. 

• Warna biru berarti ada kendala dari pihak pelangggan 

misalnya pelanggan minta pending ataupun cancel. 

• Warna hijau berarti proses aktivasi sudah dalam status 

Provisioning Complete dan Indihome pelanggan sudah aktif 

dan bisa digunakan. 

4. Setelah direkap maka kita akan menunggu laporan dari teknisi untuk 

melakukan config/aktivasi. Didalam proses aktivasi kita akan 

membuka aplikasi StartClick masuk Go to Backend mengisi textbox 

seperti dibawah ini dan klik follow-up untuk registrasi agar 

pelanggan mendapatkan nomor SC. 
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Gambar 4.21 Tampilan dalam Aplikasi StartClick di bagian Go to Backend 

5. Setelah itu akan muncul tampilan seperti dibawah ini dan kita akan 

mengisi form yang tertera disamping dan mengeset Alpro ODP yang 

sesuai dengan foto ODP, kemudian klik Set Alpro.  

 

Gambar 4.22 Tampilan Form Follow UP Starclick Backend 

lalu tekan Submit dan akan muncul nomor SC pelanggan lalu akan 

di Copy dan nanti akan digunakan di aplikasi Starclick NCX. 
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Gambar 4.23 Tampilan Aplikasi Starclick Backend 

Tetapi jika kondisi ODP yang diinginkan tidak muncul maka kita 

bisa melihat titik koordinat ODP dengan membuka aplikasi NOSS 

dengan menggunakan fitur UIM (Unified Inventory Management). 

 

Gambar 4.24 Tampilan Aplikasi NOSS 

 

 

 

 

Lalu pilih inventory 
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Gambar 4.25 Tampilan UIM Inventory 

Pilih Property Locations 

 

Gambar 4.26 Tampilan UIM Property Locations 

Setelah itu masukkan didalam textbox nomor ODP nya klik search, 

akan muncul gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.27  Tampilan Textbox Nomor ODP 

Copy titik koordinatnya dan paste di aplikasi Startclik Backend. 

 

Gambar 4.28 Tampilan UIM Property Address 

Lalu klik Search maka ODP yang diinginkan akan muncul lalu 

klik Set Alpro. 
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Gambar 4.29 Tampilan dari Set Alpro 

6. Setelah mendapatkan nomor SC kita akan masuk ke aplikasi 

StartClick dibagian menggunakan tools TrackOrder. 

 

Gambar 4.30 Tampilan dari Tools TrackOrder 

Akan muncul gambar dibawah ini lalu masukkan nomor SC yang 

sudah di copy klik search setelah muncul data pelanggan klik 

TrackOrder dan akan muncul Log Properties. 
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Gambar 4.31 Tampilan dari StarClick Log Properties 1.1 

Setelah itu kita akan meng-copy isi dari log properties dan akan 

dikirimkan ke telegram bagian gudang untuk pemberitahuan 

pengambilan alat produksi oleh teknisi. 

 

Gambar 4.32 Tampilan dari StarClick Log Properties 1.2 
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Setelah proses assign alpro selesai dan status di Startclick menjadi 

OSS Provisioning Issued kemudian kita Copy No.Order sampai 

Alpro Name lalu kirimkan ke Telegram untuk memberitahukan 

teknisi SC barunya.  

 

Gambar 4.33 Tampilan dari StarClick  Log Properties 1.3 

Setelah itu kita akan melanjutkan ke tahap assign crew teknisi di 

WFM Order Tracking agar teknisi bisa mengerjakan order dengan 

aplikasi Mytech. Untuk assign crew teknisi kita harus meng-copy 

nomor WFM ID untuk masuk ke WFM Order Tracking, dengan cara 

klik tab Track Order di StartClick dibagian bawah pilih tab Preview. 
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Gambar 4.34 Tampilan dari Track Order 

Setelah itu pilih tab Appointment dan cari WFM ID nya 

lalu dicopy. 

 

Gambar 4.35 Tampilan dari nomor WFM ID 
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Lalu masuk ke WFM Order Tracking paste kan WFM ID yang telah di 

copy sebelumnya, lalu klik simbol search. 

Gambar 4.36 Tampilan dari WFM Order Tracking 1.1 

Gambar 4.37 Tampilan dari WFM Order Tracking 1.2 

Selanjutnya pilih tab Assignments, pilih tab select action klik bagian 

Run WFM OSS Integration.  

Gambar 4.38 Tampilan dari WFM Order Tracking 1.3 
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Gambar 4.39 Tampilan dari Menu WFM Order Tracking 1.4 

Maka akan muncul tampilan dibawah ini. 

 

Gambar 4.40 Tampilan dari Menu WFM Order Tracking 1.5 

Didalam mengesignkan teknisi kita akan memasukkan kode crew teknisi, 

setelah dimasukkan semua didalam textbox yang tersedia klik simbol save. 

Setelah itu kita akan memberitahukan teknisi untuk approve dan assign 

order di Mytech. 
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Gambar 4.41 Tampilan dari Menu WFM Order Tracking 1.6 

Untuk melihat teknisi sudah assign di Mytech buka tab bagian Plans 

sehingga bisa memantau proses yang dikerjakan teknisi. 

Gambar sebelum dikerjakan teknisi seperti dibawah ini. 

 

Gambar 4.42 Tampilan dari Menu WFM Order Tracking 1.7 

Sembari menunggu teknisi mengerjakan Mytech nya kita akan memeriksa 

port ONT lurus atau tidak dengan membuka Aplikasi Telnet MobaXterm. 

Kemudian mengetik perintah config untuk mengecek IP Address yang 

diberikan teknisi apakah modem nya hidup atau tidak seperti perintah 

digambar dalam kotak merah. Setelah itu akan muncul nama modem nya 

ZTEGCCAB47D1 dan port nya berada di slot 1 port 1. Untuk perintah 

modem ZTE menggunakan show gpon onu un  sedangkan modem 

HUAWEI menggunakan perintah display ont autofind all. 
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Gambar 4.43 Tampilan dari Cek Modem 

Setelah melihat di telnet kita akan melihat di bagian service port di UIM 

nya apakah lurus atau tidak dengan yang di Telnet. Dengan cara Copy NCLI 

nya lalu buka aplikasi NOSS bagian UIM. 

 

Gambar 4.44 Tampilan dari Log Properties NCLI 
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Lalu pilih bagian service dan paste kan nomor NCLI nya klik search. 

 

Gambar 4.45 Tampilan dari UIM Menu Services 1.1 

Akan muncul tampilan dibawah ini Broadband_Access_RFS merupakan 

service port untuk internet sedangkan Voice_RFS untuk bagian telepon. 

 

Gambar 4.46 Tampilan dari UIM Menu Services 1.2 

Pertama kita akan memeriksa serviceport bagian internet klik bagian angka. 

 

Gambar 4.47 Tampilan dari UIM Menu Services 1.3 

Kemudian akan muncul seperti dibawah ini klik nomor satu. 
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Gambar 4.48 Tampilan dari UIM Menu Services 1.4 

Kemudian klik tanda panah yang dikotak merah.  

 

Gambar 4.49 Tampilan dari UIM Services 1.5 

Akan muncul tampilan dibawah ini kita bisa melihat ODP, Port dan IP 

Address nya apakah sudah sama atau belum dengan yang di aplikasi 

Telnet yang sebelumnya sudah kita periksa. 

 

Gambar 4.50 Tampilan dari UIM Services 1.6 
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Sama juga dengan mengecek bagian Teleponnya hanya mengklik bagian 

telepon dan periksa apakah sudah lurus atau belum dengan yang di Telnet. 

 

Gambar 4.51 Tampilan dari UIM Menu Services 1.7 

Setelah itu kita akan memeriksa apakah mytech sudah dikerjakan oleh 

teknisi atau belum, Jika sudah dikerjakan teknisi maka proses statusnya 

akan berjalan seperti dibawah ini. Maka statusnya menjadi ACTCOMP dan 

measurementnya muncul dan SPEC. 

 

  Gambar 4.52 Tampilan Status ACTCOMP dan SPEC 

Lalu kita juga akan mengecek di Starclick nya supaya status nya menjadi 

PONR. 
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Gambar 4.53 Tampilan dari Log Properties Status 1.1 

Jika statusnya sudah OSS PONR selanjutnya kita akan memeriksa apakah 

Indihome di pelanggan sudah hidup atau belum di Embassy. Dengan cara 

mengcopy ND INTERNET nya yang ada di Startclick, lalu klik UKUR. Jika 

sudah hidup maka statusnya ONLINE dan kita juga harus memperhatikan 

redamannya apakah sudah SPEC atau belum redaman yang dianjurkan 

maksimal dibawah 23,99 dBm. 

 

Gambar 4.54 Tampilan dari Pengukuran Embassy 
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Setelah jaringan Online maka kita akan memberitahukan teknisi untuk 

lanjut melakukan QC untuk tanam teleponnya karena paket yang diambil 

pelanggan adalah INET+TELEPON. Setelah dikerjakan teknisi maka status 

QC nya menjadi Passed seperti gambar dibawah ini dan teknisi melanjutkan 

untuk Close Mytech sampai status menjadi Compwork dan task yang 

dikerjakan menjadi Complete semua. 

 

Gambar 4.55 Tampilan Status COMPWORK dan Task COMPLETED 

Setelah status Comwork di WFM Order Tracking kita akan melihat juga 

status di Starclick menjadi COMPLETED. 
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Gambar 4.56 Tampilan dari Log Properties Status 1.2 

Lalu kita akan merekap nya di Database Google Spreadsheet dan 

memberikan warna hijau karena Indihomenya sudah bisa digunakan oleh 

pelanggan. 

 

Gambar 4.57 Tampilan dari Database Reporting 

Begitulah proses aktivasi Indihome dengan paket Internet+Telepon. 

Pengerjaan aktivasi untuk paket Internet+TV juga sama hanya beda teknisi 

tidak melakukan QC tanam telepon pada Internet+TV. 

D. Caring Pelanggan 

Caring pelanggan merupakan evident atau pelengkap dari proses aktivasi 

pasang baru layanan Indihome pelanggan yang dilakukan di akhir proses 

aktivasi untuk memastikan apakah layanannya sudah bisa digunakan oleh 

pelanggan dengan cara menelepon pelanggan dengan memberikan pertanyaan 

terkait pemasangan layanan Indihimenya. Caring pelanggan yang dilakukan 

setelah aktivasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa puas pelanggan dalam 
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pelayanan jasa yang diberikan oleh Teknisi saat melakukan setting perangkat 

Indihome nya dirumah pelanggan. Serta memastikan adakah keluhan pelanggan 

terkait layanan Indihomenya  agar pelanggan merasa puas. Setelah selesai 

Caring pelanggan, hasil rekaman menelepon pelanggan dan rekapannya dikirim 

ke Grup bot khusus Eviden Caring Pelanggan di Telegram. 

 

Gambar 4. 58 Tampilan Rekap Caring Pelanggan 

4.5. Tantangan Dari Kegiatan Yang Dilakukan Di TIOC (  Telkom Integrated 

Operation Center )  

Selama kegiatan praktek kerja berlangsung peserta praktek kerja banyak 

melakukan berbagai macam kegiatan atau pekerjaan yang  jarang atau sebelumnya 

tidak  pernah  dilakukan. Hal tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri dalam  

menjalani kegiatan praktek kerja. Tantangan praktek kerja secara adalah  

bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan  tersebut dengan baik, benar dan  tepat 

waktu  dalam  menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Seperti yang telah 

dituturkan pada bagian Bab 4 sub-sub diatas bahwa kegiatan yang dilakukan oleh 

saya dalam melakukan praktek kerja antara lain adalah pelatihan kerja, lingkungan 

kantor dan para pimpinan dan staf kantor, penjelasan  pekerjaan yang dilakukan 

pada divisi TIOC . adapun  hal lain yang menjadi tantangan bagi saya selama 

melakukan kegiatan praktek kerja seperti : 
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a. Proses penyesuaian diri ditempat/ruangan melakukan praktek kerja karena  

masih asing diantara para pegawai lainnya. 

b. Tahap pengenalan antar pegawai dan staf diinstansi tempat praktek kerja. 

c. Apa saja kegiatan atau yang bisa saya lakukan selama praktek kerja pada 

ruangan. 

d. Harus siap, cemat, dan cepat memahami apabila diberikan tugas atau pekerjaan 

yang baru dilakukan. 

e. Siap apabila mendapatkan ilmu atau teguran yang bermanfaat. 

f. Berusaha untuk lebih disiplin dalam pekerjaan yang dilakukan di tempat 

praktek kerja serta datang tepat waktu dengan mengikuti aturan jam kerja pada 

kantor. 

g. Harus selalu berpartisipasi apabila adanya hal yang dirasa bisa membantu dalam 

pekerjaan ditempat praktek kerja ataupun di lapangan. 

Dalam melakukan kegiatan praktek kerja saya harus dapat dan bisa 

membantu sebaik mungkin pada setiap kegiatan insatansi tersebut dan jangan 

sampai membuat para pegawai merasa terbebani serta harus siap apabila diberikan 

tugas oleh pegawai atau staf dan harus bisa menyelesaikannya dengan sebaik 

mungkin.  

 

4.6. Kegiatan Praktek Kerja Yang Dapat Merubah Mindset  

Dalam melakukan kegiatan praktek kerja pada divisi Helpdesk Provisioning 

dan Migration, peserta praktek kerja mendapatkan berbagai manfaat, yaitu baik hal 

pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap serta perilaku untuk memasuki dunia 

kerja. Experience (Pengalaman) adalah hal yang paling berharga yang saya 

dapatkan dari kegiatan praktek kerja ini. yaitu dalam hal pengetahuan, nasihat, 

melihat kerjasama dalam mengejar pencapai yang luar biasa, adanya kebahagian 

bisa menjadi tempat bagian dari keluarga TIOC dan dimana semua orang saling 

membantu dan melihat sesuatu tidak semuanya menegangkan dan sulit untuk 

dihadapi agar tetap dapat bertahan dalam ketatnya persaingan kerja dan dapat 

mengetahui bagaimana sebuah perusahaan besar tetap mempertahankan konsistensi 

terhadap pelanggannya mulai dari pelayanan pemasangan internet sampai ke 
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pelayanan pembayaran, keluhan dan masih banyak lagi. Dalam hal 

mempertahankan hal tersebut sangat diperlukan hubungan yang baik untuk 

mendapatkan hubungan sosial dalam memenuhi kebutuhan konsumen, serta 

mendapatkan pengalaman terkait keterampilan melakukan sesuatu yang tidak biasa 

atau belum pernah saya lakukan sebelumnya, diantaranya adalah mengurusi 

dokumen yang berhubungan dengan kemajuan perusahaan mengenai keuangan 

bahkan ke hal pelanggan, Selain itu keterampilan dalam melayani pelanggan secara 

langsung juga didapatkan, Penulis mendapatkan pengalaman untuk bagaimana 

harus bersikap, berbicara, dan memperlakukan pelanggan/konsumen dengan baik. 

Dalam hal tersebut keterampilan dalam berbicara sangatlah berpengaruh, dimana 

berkomunikasi dengan lancar kepada pelanggan dapat mengetahui permasalahan 

apa yang dibutuhkan oleh pelanggan saat itu dengan jelas dan terperinci. Ketelitian 

dalam mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan sangatlah penting untuk 

meraih hasil yang optimal. Terlebih lagi ketika melakukan praktek kerja yang 

berkaitan dengan kepuasan pelanggan dan tanggung jawab kepada pembimbing 

lapangan serta manager divisi, sehingga konsentrasi dibutuhkan agar pekerjaan 

berjalan sesuai dengan harapan. 

 

4.7. Hal-Hal Untuk Persiapan Dunia Kerja di Masa Depan 

Penulis telah melakukan kegiatan praktek kerja, yang diajukan oleh Jurusan 

Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi Institut Sains dan Bisnis Atma 

Luhur Pangkalpinang Selama 6 bulan yang dimulai dari tanggal 05 April 2021 dan 

berakhir tanggal 30 September 2021. Selama kurun waktu tersebut penulis telah 

cukup banyak mendapat pengalaman di dunia kerja. Dalam kegiatan tersebut 

penulis mengambil hikmah hal apa yang dibutuhkan agar menjadi pegawai atau 

pekerja yang kompeten di dalam suatu perusahaan. ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan untuk mempertahankan atau meningkatkan tingkatan posisi yang 

mana tidak mudah dilakukan dan untuk dipertahankannya. Tempat kerja umumnya 

pasti memiliki banyak divisi posisi yang berbeda, serta Masing-masing divisi atau 

departemen memiliki fungsi dan tugas yang berbeda, seperti yang telah penulis 
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lakukan dalam kegiatan praktek kerja ini pada divisi Helpdesk Provisioning dan 

Migration. 

Sumber daya manusia biasa penulis artikan sebagai pegawai atau pekerja, 

sebagai penentu berjalan atau tidak suatu divisi dengan mengeluarkan keahlian 

kompetensi yang baik, secara umum atau bahkan kompetensi yang jarang dimiliki 

orang lain yang mana kompetensi tersebut dapat menjadi nilai plus bagi pegawai 

tersebut dalam menjalakan tugasnya. bagi perusahaan yang dipakai oleh pegawai 

yaitu attitude/perilaku, keahlian dan pemahaman dengan alat electronik yang 

dipakai baik secara software dan hardware serta softskill/hardskill dan semangat 

kerjanya. Dengan mengeluarkan softskill yaitu kemampuan atau bakat yang ada di 

dalam diri setiap manusia, yang mana kemampuan tersebut dilakukan dengan cara 

non-teknis yang artinya tidak berbentuk atau kelihatan bentuknya. Dan juga 

hardskill merupakan suatu penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis 

seseorang dalam menjalankan bidangnya. Karena yang dibutuhkan untuk pegawai 

adalah kepemimpinan, pemecahan masalah, manajemen waktu, manajemen 

organisasi, berpikir kritis, kerjasama tim, kemampuan analisa dan percaya diri. 

kemampuan untuk memimpin baik itu orang lain akan baik juga dalam memimpin 

dirinya sendiri. suatu posisi dalam perusahaan terutama yang memiliki posisi tinggi 

sangat membutuhkan jiwa kepemimpinan yang tinggi pula. Semuanya saling 

berkaitan dan mendukung satu dengan lainnya.  

Karena bawahan adalah refleksi dari atasannya atau pemimpinnya. Sedangkan 

hardskill yang merupakan kemampuan teknis seseorang dalam melakukan sesuatu 

di bidangnya. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin/pegawai 

adalah sesuai dengan bidang pegetahuan, keahlian atau bidang ilmu yang 

dipelajarinya. Secara subjektivitas penulis berdasarkan pengalaman dari kegiatan 

praktek kerja bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat pula 

melakukan apa yang dikerjakan bawahannya. Setidaknya mengetahui secara umum 

mengenai hal-hal yang dikerjakan bawahannya terkait dengan pekerjaan didalam 

setiap bidang bagiannya. 


