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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,karena 

berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis datap menyusun 

laporan ini dengan baik dan tepat pada waktunya.Dalam laporan ini akan 

membahas mengenai Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan di Instansi Plasa 

Telkom Bengkalis. 

 Adapun tujuan penulisan laporan Kerja Praktek (KP) ini adalah salah satu 

syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika 

Politeknik Negeri Bengkalis yang telah melaksanakan Kerja Praktek 

(KP).Laporan Kerja Praktek ini dibuat dengan berbagai observasi dan beberapa 

bantuan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan tantangan dan 

hambatan selama melaksanakan Kerja Praktek hingga dalam mengerjakan laporan 

ini.Oleh karena itu,penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Tuhan Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya. 

2. Bapak Johny Custer,ST.,MT selaku Direktur,Politeknik Negeri Bengkalis 

3 Bapak Danuri, Mcs selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika,Politeknik 

Negeri Bengkalis. 

4 Bapak Muhammad Nasir,M.Kom selaku Ketua Program Study D-III 

Teknik Informatika, Politeknik Negeri Bengkalis. 

5 Bapak Desi Amirullah, M.T  selaku Koordinator Kerja Praktek Program 

Study D-III Teknik Informatika ,Politeknik Negeri Bengkalis. 

6 Bapak Wahyat,M.Kom selaku Dosen Pembimbing Kerja 

Praktek,Politeknik Negeri Bengkalis. 

7 Bapak Desfrizal,S.Ap selaku Super Visor plasa 

8 Bapak Paiman dan Bapak Ate selaku pembimbing lapangan. 

9 Seluruh anggota staff dan teknisi Plasa Telkom Bengkalis. 
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10 Kedua orang tua beserta keluarga yang sangat memberikan dukungan baik 

melalui doa,moral,pengorbanan,kesabaran dan kasih sayang yang telah 

diberikan selama ini kepada penulis. 

11 Semua Bapak dan Ibu Dosen Teknik Informatika Politeknik Negeri 

Bengkalis. 

12 Seluruh teman-teman yang telah membantu memberikan 

dorongan,motivasi dan semangat,sehingga penulis bisa menyelesaikan 

laporan ini dengan sebaik mungkin. 

 

Penulis merasa sangat bersyukur selama melaksanakan Kerja Praktek di 

intansi Plasa Telkom Bengkalis,karena dengan adanya pelaksanaan Kerja Praktek 

ini penulis mendapatkan begitu banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman 

berharga yang dapat dijadikan pegangan yang sangat berguna dan membantu di 

masa yang akan datang terutama di dalam dunia kerja dengan lingkup yang lebih 

luas. 

Penulis menyadari bahwa Laporan Kerja Praktek ini masih memiliki 

kekurangan.Karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

dari pembaca terutama kepada dosen pembimbing untuk perbaikan demi 

kesempurnaan dalam penulisan Laporan Kerja Praktek (KP). 

 

 

Bengkalis,31 Agustus 2021 

 

 

 

ANJELINA  SITOMPUL 

NIM.6103191354 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktek 
 

Dalam proses kegiatan perkuliahaan mahasiswa selama kuliah 

perlu melakukan praktek kerja untuk mengimplementasikan ilmu yang 

didapat oleh mahasiswa selama masa perkuliahaan dan mempelajari hal 

baru yang tidak didapat di perkuliahan dengan harapan  mampu 

memahami suatu bidang ilmu yang diberikan oleh suatu perusahaan baik 

secara teori maupun praktek.maka dari itu, mahasiswa perlu mengikuti 

salah satu kegiatan Kerja Praktek (KP) setidaknya minimal 6 (enam) 

minggu. 

Politeknik Negeri Bengkalis adalah salah satu sekolah tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasi atau pelatihan vokasional yang 

menekankan pada pembentukan keahlian dan kompetensi dalam 

menghasilkan tenaga kerja terdidik yang siap kerja disetiap bidangnya. 

Politeknik Negeri Bengkalis menetapkan kerja praktek agar setiap 

mahasiswa memperoleh ilmu pengetahuan yang tidak diberikan oleh 

kampus. 

Kerja praktek (KP) merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi 

pemahaman teori atau konsep ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam 

pekerjaan sesuai profesi bidang studi. Kerja Praktek dapat menambah 

wacana,pengetahuan dan skill mahasiswa, serta mampu menyelesaikan 

persoalan-persoalan ilmu pengetahuan sesuai dengan teori yang mereka 

peroleh dibangku kuliah. 

Plasa Telkom Bengkalis merupakan tempat Kerja Praktek yang 

dilaksanakan mulai awal bulan juli hingga akhir bulan agustus 2021. Plasa 

Telkom Bengkalis adalah perusahaan yang melayani berbagai keperluan 

pelayanan terkait jaringan telekomunikasi seperti pengajuan jaringan 
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internet telkom Indihome, Speedy, Jaringan TV kabel dan pemasangan 

jaringan telepon. Plasa Telkom Bengkalis merupakan cabang dari Plasa 

Telkom Group yang berada di Dumai. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek  

1.2.1 Tujuan Kerja Praktek 

Tujuan diadakannya Kerja Praktek bagi mahasiswa/i Politeknik Negeri 

Bengkalis yaitu: 

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan    

teori/konsep ilmu pengetahuan sesuai program studinya yang telah 

dipelajari di bangku kuliah pada suatu organisasi/perusahaan. 

2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh 

pengalaman praktis sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan 

program studinya. 

3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis, mengkaji 

teori/konsep dengan kenyataan kegiataan penerapan ilmu pengetahuan 

dan keterampilan di suatu organisasi/perusahaan. 

4. Menguji kemampuan mahasiwa Politeknik Negeri Bengkalis (sesuai 

program studi terkait) dalam pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan dalam penerapan pengetahuan dan attidue/perilaku 

mahasiswa dalam bekerja. 

5. Mendapat umpan balik dari dunia usaha mengenai kemampuan 

mahasiswa dan kebutuhan dunia usaha guna pengembangan kurikulum 

dan proses pembelajaran bagi Politeknik Negeri Bengkalis (sesuai 

dengan program study terkait). 
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1.2.2  Manfaat Kerka Praktek 

Manfaat kerja praktek bagi mahasiswa/i Politekenik Negeri Bengkalis 

antara lain: 

1. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata. 

2. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan teori/konsep sesuai dengan program studinya. 

3. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis masalah 

yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam 

pekerjaan sesuai dengan program studinya. 

4. Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari organisasi 

atau perusahaan terhadap kemampuan mahasiswa yang mengikuti KP di 

dunia pekerjaannya.. 

5. Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari dunia 

pekerjaan guna pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. 

 

 



4 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahan 

 

 
      Gambar 2.1 Logo Telkom Bengkalis 

 

Telkom Indonesia merupakan Suatu Badan Milik Negara (BUMN) 

yang bergerak dalam jasa Telekomunikasi. Telkom Indonesia 

menyediakan sarana dan jasa layanan Telekomunikasi dan informasi 

kepada masyarakat luas sampai kepelosok daerah di seluruh Indonesia. 

Telkom Bengkalis merupakan cabang dari Plasa Telkom Group 

yang berasal dari Dumai, yang mana dibangun pada tanggal 19 Desember 

1991 diberi nama Plasa Telkom Bengkalis dan di resmikan oleh menteri 

perdagangan Republik Indonesia (RI) yang berfungsi untuk melayani 

berbagai keperluan pelaggan terkait jaringan Telekomunikasi seperti 

pengajuan jaringan internet Indihome, speedy, jaringan tv kabel dan 

pemasangan jaringan telepon. Plasa Telkom juga menerima pengaduan 

atau keluhan jika ada kendala pada jaringan Telkom pelanggan. 

Pengaduan dapat dilakukan via online baik dari website (my telkom), lewat 

media sosial resmi Telkom dan kontak nomor telepon Telkom. Di Telkom 

Bengkalis juga dapat melakukan pembayaran instalisasi baru dan tagihan 

bulanan speedy, indihome, tv berbayar dan lain-lain. Plasa Telkom 

Bengkalis berada di lokasi JLJend.SUDIRMAN No.031 Bengkalis-28712. 
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2.2  Visi Dan Misi 

2.2.1 Visi Plasa Telkom Bengkalis 

Menjadi digital Telkom pilihan utama untuk memajukan 

masyarakat. 

2.2.2 Misi Plasa Telkom Bengkalis 

1. Mempercepat pembangunan insfratuktur dan platrom digital cerdas 

yang berkelanjutan,ekonomis dan dapat diakses oleh seluruh 

masyarakat. 

2. Mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong 

kemampuan digital dan tingkat adopsi bangsa. 

3. Mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman 

digital terbaik. 

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan 
 

Untuk melakukan tugasnya,maka diperlukan sistem organisasi dan 

manajemen yang baik. Faktor koordinasi sangat penting untuk 

memperoleh hasil kerja yang sangat maksimal dan agar tujuan yang 

diinginkan dapat tercapai tentunya dibutuhkan suatu organisasi, dimana 

struktur organisasi tersebut disusun secara efektif dan efisien.  

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan 

kegiatan-kegiatan untuk tujuan melalui strategi yang dipilih. Untuk 

menjamin kelancaran kegiatan di dalam Plasa Telkom bengkalis, 

memperlancar dan mempertegas atau mempermudah prosedur kerja agar 

terdapat koordinasi yang efisien dan efektif. Susunan struktur organisasi 

perusahaan Plasa Telkom Bengkalis terdiri dari beberapa unsur, 

diantaranya seperti gambar berikut: 
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Gambar 2.2 Struktur Plasa Telkom Bengkalis 

Sumber : Pegawai Plasa Telkom Bengkalis 

 

Gambar di atas merupakan struktur dari Plasa Telkom Bengkalis 

yang d imana setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab masing-

masing.Pada jabatan Super Visor Plasa merupakan jabatan tertinggi di 

telkom bengkalis yang dimana mengatur dan  memberi arahan kepada 

jabatan lainnya, mempertahankan hubungan pelanggan yang baik,  

mencatat laporan dan mempertahankan catatan pelanggan. Untuk jabatan 

Maintenance memiliki tingkatan yang mendapatkan arahan dari Super 

Visor untuk melakukan pemeliharaan alat dan penginputan data ke system 

beserta memberikan arahan, memberikan tugas kepada teknisi dan 

membantu  tugas dari teknisi. Untuk jabatan Teknisi Psb  memiliki 

tingkatan yang mendapatkan arahan dari maintenance dan security yang 

dimana teknisi langsung turun ke lapangan untuk melakukan tugas yang 

diberikan. Untuk jabatan Security juga sama dengan maintenance tetapi 

security hanya bisa menerima perintah dari super visor plasa untuk 

mengawasi dan menjaga kantor Plasa Telkom Bengkalis setiap saat. untuk 
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costumer service memiliki tugas merencanakan, mengelola, dan 

menganalisis segala aktivasi di kantor Plasa Telkom Bengkalis serta 

bertanggung jawab atas peningkatan pendapatan kantor Plasa Telkom 

Bengkalis. Untuk Cleaning Service bertugas untuk memelihara 

kenyamanan kebersihan dari kantor Plasa Telkom Bengkalis. 

 

2.4  Ruang Lingkup Perusahaan 

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

Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan untuk umum 

dalam bidang pelayanan dan jasa telekomunikasi untuk umum daalam 

Negeri.Kantor pusat perusahaan Telkom berdasarkan akte perubahan 

terakhir berkedudukan di Bandung, bertanggung jawab atas penyampaian 

sasaran pengelolahan perusahaan melalui kegiatan unit kerja perusahaan 

secara keseluruhan.  Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis 

dan operasional perusahan yang berorientasi kepada pelanggan. 

Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi 

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

perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. 

 Plasa Telkom Bengkalis adalah cabang dari Plasa Telkom Group 

yang berada di Dumai yang dimana berfungsi melayani berbagai 

keperluan pelanggan terkait jaringan telekomunikasi seperti pengajuan 

jaringan internet IndiHome,jaringan TV dan Pemasangan Jaringan telepon. 

Plasa Telkom Bengkalis juga menerima aduan atau kelihan jika ada 

kendala pada jaringan Telkom pelanggan.Plasa Telkom Bengkalis ini 

beralamat di JL.Jend.SUDIRMAN No.031 Bengkalis-28712. 
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BAB III 

BIDANG PEKERJAAN SELAMA KERJA PRAKTEK (KP) 

3.1 Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan 

3.1.1 Pengecekan ODP (Optical Distribution Point) 

ODP atau Optical Distribution Point  merupakan fitur pendukung 

layanan fiber optic yang berperan bagaikan titik terminasi kabel drop optic 

ataupun tempat buat membagi satu core optic ke sebagian pelangan. 

Optical Distribution Point (ODP) befungsi sebagai tempat instalisasi 

sambungan jaringan optic single-mode paling utama buat menghubungkan 

kabel fiber optic distribusi serta kabel drop. Pengecekan Optical 

Distribution Point (ODP) dilakukan untuk mengetahui beberapa hal 

gangguan yaitu; 

1. Mengukur redaman atau besar hambatan yang sesuai link budget. 

2. Memvalidasi output yang digunakan di Optical Distribution Point 

(ODP) supaya sesuai dengan system. 

3. Perapian kabel supaya jaringan internet tidak terdapat gangguan. 

4. Penyambungan kabel drop optic yang putus. 

 

 
Gambar 3.1 Pengecekan Optical Distribution Point (ODP)
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3.1.2 Perbaikan jaringan melalui Penyambungan Kabel Fiber Optic . 
 

Fiber optic di layanan Indihome merupakan layanan digital 

terdepan dengan menggunakan teknologi fiber optic yang menawarkan 

layanan Triple play yang terdiri dari internet. Pada PT Telkom fiber optic 

sudah menjadi bagian besar jaringan, karena fiber Optic mampu 

menyalurkan data yang lebih banyak dengan memiliki kecepatan akses 

atau transfer data yang tinggi. Serat optic merupakan saluran transmisi 

atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan 

lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk 

mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Itu 

penyebabnya ketika kabel fiber optic ada yang putus jaringan akan 

terhambat bahkan jaringan  internet tidak akan jalan. 

 

 
Gambar 3.2 Penyambungan Kabel Fiber Optic 

 

3.1.3 Penggantian ONT (Optical Network Terminal) 
 

ONT atau Optical Network Terminal adalah perangkat Modem 

jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat yang 

tersambung dengan jaringan internet. Optical Network Terminal (ONT) 

memiliki kemampuan lampu indikator yang bertujuan untuk menampilkan 

keadaan dan mempermudah pengguna dalam mengetahui berbagai error 
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yang terjadi. Salah satu penyebab jaringan tidak jalan adalah penyebab 

Optical Network Terminal (ONT) yang rusak, rusaknya Optical Network 

Terminal (ONT) bisa disebabkan oleh tersambar petir atau hal laiinya. 

Salah satu tanda bahwa Optical Network Terminal (ONT) rusak adalah 

lampu power bagian menyala tapi lampu indikator lain tidak nyala yaitu 

lampu indikator PON,LAN, dan Internet. 

 

 
Gambar 3.3 Penggantian Optical Network Terminal (ONT) 

 

3.2 Target Yang Diharapkan 
 

Target yang diharapkan adalah dapat memahami dan menjalankan 

segala kegiatan selama Kerja Praktek di Plasa Telkom Bengkalis dengan 

baik, sehingga pengetahuan terebut dapat digunakan untuk suatu hari 

nanti. Dari hasil kerja selama ini target yang diharapkan antara lain: 

1. Mengetahui bagian-bagian dari peralatan Indihome 

2. Dapat menyambung kabel fiber optic yang putus. 

3. Mengukur dan  memperbaiki redaman yang tinggi dan rendah. 
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4. Memeriksa dan pengujian kecepatan jaringan  melalui website 

Speedytest. 

5. Pemeriksaan Optical Network Terminal (ONT) karena gangguan 

jaringan. 

Selain memahami dan  menjalankan tugas selama Kerja Paktek di 

Plasa Telkom Bengkalis, diharuskan juga untuk menjaga sikap di rumah 

pelanggan dan aktif ikut serta dalam pengerjaan di gangguan jaringan di 

rumah pelanggan. 

3.3 Alat Dan Peralatan Yang Digunakan 

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek yang dilaksanakan di Plasa 

Telkom Bengkalis, adapun alat dan bahan yang digunakan anatra lain: 

1. Aplikasi browser untuk mengatur setiap permasalahan pada wifi 

indihome dan mengatur kebutuhan pelanggan dengan menggunakan Id 

setiap pelanggan. 

 

   
Gambar 3.4 Pengaturan router wifi 

 

2. Speedtest untuk mengukur kecepatan di antara perangkat dan server 

uji, menggunakan koneksi internet perangkat. 

 
Gambar 3.5 Speedtest 
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3. Fushion splicer berfungsi sebagai alat untuk menyambungkan serat 

optic dan mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah dirubah 

menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. 

 

 
Gambar 3.6 Fushion splicer 

 

4. Optical Power Meter (OPM) sebagai alat untuk mengetahui seberapa 

kuat daya atau redaman dari signal cahaya yang sudah masuk, 

mempunyai interface FC yang berlangsung berhubungan dengan 

pathcore FC. 

 
Gambar 3.7 Optical Power Meter (OPM) 

 

5. Visual fault locator atau laser sebagai alat untuk melakukan 

pengetesan pada core fiber optic, bila core tidak bermasalah laser 

sampai pada titik tujuan. 

 

Gambar 3.8 Visual fault locator atau laser 
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6. Stripper atau miller alat untuk mengupas kulit pelindung dari fiber 

optic agar tersisa core atau inti dari kabel fiber optic. 

 

 
Gambar 3.9 Stripper atau miller 

 

7 Cleaver alat untuk memotong core kulit kabel optic yang sudah 

dikupas. 

 

 
Gambar 3.10 Cleaver 

 

8. Protecion berfungsi untuk melindungi kabel yang telah disambung. 

 

 
Gambar 3.11 Protecion 
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9. Adapter berfungsi untuk alat penyambung. 

 

 
Gambar 3.12 Adapter 

 

10. Optical Network Terminal (ONT) yaitu alat untuk menerima traffic 

fiber optic. 

 

 
Gambar 3.13 Optical Network Terminal (ONT) 

 

11. Kabel fiber optic (FO) berfungsi untuk backbone  pada jaringan 

telekounikasi, misalkan untuk menghubungkan jaringan antar pulau, 

antar kantor, gedung dan lainnya. 

 

 
Gambar 3.14 Kabel fiber optic 
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12. Tangga digunakan untuk memantu dalam mempermudah pekerjaan 

yang sulit di jangkau. 

 
Gambar 3.15 Tangga 

 

13. Optical Distribusi Cabinet (ODC) sebagai tempat instalisasi 

sambungan jaringan fiber optic. 

 
Gambar 3.16 Optical Distribusi Cabinet (ODC) 

 

14. Optical distribution point (ODP) berfungsi untuk tempat kabel dan 

membagi kabel fiber optic. 
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Gambar 3.17 Optical Distribution Point (ODP) 

 

15. Soc berfungsi untuk menjadi konektor pada kabel. 

 

 
Gambar 3.18 SOC 

3.4  Data-data Yang Diperlukan 
 

1. Pelanggan menunjukkan data pribadi yang terkait dengan jaringan 

fiber optic. 

2. Pelanggan harus menunjukkan ID yang berupa 12 digit untuk 

melakukan perbaikan dan instalisasi jaringan. 

3. Setelah pelanggan menunjukkan nomor ID teknisi akan melakukan 

perbaikan dan instalisasi jaringan fiber optic. 

3.5 Permasalahan selama kerja praktek 
 

1. Sulitnya mencari rumah pelanggan karena ketika dihubungi nomor 

pelanggan sedang tidak aktif  sehingga pekerjaan teknisi sedikit 

terkendala dan lama. 
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2. Sering terjadi salah informasi karena ada beberapa pelanggan 

indihome yang menggunakan nama yang sama sehingga teknisi sering 

sekali salah melakukan perbaikan dan instalisasi jaringan. 

3.6 Penyelesaian masalah 
 

1. Teknisi harus melakukan komunikasi kepada setiap pelanggan ketika 

teknisi ingin melakukan perbaikan dan instalisasi jaringan supaya 

tetap berada di lokasi jaringan yang ingin diperbaiki supaya teknisi 

tidak kesulitan dalam melakukan pencarian rumah pelanggan. 

2. Teknisi harus mengecek nomor ID setiap pelanggan supaya tidak 

terjadi perbaikan dan instalisasi jaringan. 
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BAB IV 

INSTALISASI JARINGAN INTERNET BERBASIS FIBER 

OPTIC PADA PT.TELKOM BENGKALIS 

4.1 Pengertian Fiber Optic dan pemasangannya 

 

Kabel fiber optic adalah serat optic yang memiliki saluran 

transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus. Fiber optic 

memiliki keunggulan untuk dapat merubah informasi menjadi sinyal listrik 

kemudian diubah menjadi optic atau cahaya. Kabel fiber optic memiliki 

diameter kurang lebih 120 mm. Cahaya yang ada di dalamnya tidak keluar 

indeks bias di udara lebih kecil daripada indeks bias kaca. 

Layanan fiber optic dirancang untuk mengirim jaringan data jarak 

jauh karena jaringan ini memiliki kecepatan akses yang tinggi sehingga 

banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Layanan fiber 

optic memiliki dampak positif terhadap perusahaan besar karena layanan 

fiber optic dapat mempermudah dan mempercepat pengiriman data karena 

kabel fiber ini memiliki serat yang sangat tipis. 

 

4.2 Layanan Fiber Optic  

1. Internet  

Layanan fiber optic memiliki dampak positif bagi pengguna internet 

karena kemampuan layanan fiber optic dapat mentransmisikan data ke 

dalam jumlah yang besar dengan kecepatan tinggi. 

2. Telepon  

Layanan fiber optic mampu memberikan koneksi lebih cepat dan 

percakapan lebih jelas. 

3.   TV kabel  

Layanan fiber optic mampu mentransmisikan sinyal untuk TV HD. 
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4.3 Komponen Fiber Optic 
 

Komponen fiber optic adalah sebuah sistem komunikasi yang saling 

bekerja sama satu dengan yang lainnya. perpaduan dan kerja sama komponen 

tersebut yang menghasilkan banyak sekali manfaat bagi berlangsungnya transfer 

informasi. Di dalam sistem komunikasi tersebut terdapat modulasi agar sinyal-

sinyal informasi yang sebenarnya dapat digunakan melalui udara dan setibanya di 

lokasi tujuan proses demodulasi akan terjadi untuk membuka informasi aslinya 

kembali. 

 

Gambar 4.1 Komponen Fiber Optic 

 

1. Inti  

Inti pada kabel fiber optic berfungsi untuk membawa cahaya karena 

memiliki serat yang tipis. 

2. Cladding  

Cladding berfungsi untuk mengelilingi inti dan memberikan indeks bias 

yang lebih rendah untuk membuat serat optic bekerja. 

3. Lapisan  

Lapisan berfungsi untuk sebagai pelindung dari kelembapan dan 

kerusakan cladding. 

4. Streng member dan outer jacket  

Streng member dan outer jacket berfungsi untuk pelindung, lapisan ini 

adalah lapisan terluar.  
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4.4 Cara instalisasi jaringan internet berbasis Fiber Optic 

 

Untuk melakukan instalisasi jaringan internet berbasis fiber optic 

sebelumnya teknisi harus survei lapangan supaya teknisi dapat mengetahui 

bagaimana lokasi yang akan dipasang. Pada tahapan survei lapangan teknisi dapat 

mengetahui dan mersiapkan alat dan bahan yang akan di pakai untuk instalisasi 

jaringan. Apabila lokasi tersebut cocok atau bisa dilakukan instalisasi jaringan 

maka teknisi Pasang Baru (PSB) dan maintenance dapat melakukan proses 

selanjutnya. 

Tahapan yang dilakukan untuk instalisasi jaringan internet berbasis fiber 

optic sebagai berikut: 

1. Menentukan ukuran panjang kabel yang dibutuhkan sesuai lokasi yang 

akan dilakukan instalisasi jaringan internet. Panjang kabel tidak boleh 

kurang karena dapat menyebabkan sinyal tidak sampai kepada pengguna. 

2. Pengecekan Optical Distribution Frame (ODF) untuk melakukan 

pemasangan kabel fiber optic. 

 

 
Gambar 4.2 Pengecekan Optical Distribution Frame (ODF) 

 

3. Setelah melalui Optical Distirbution Frame (ODF) sinyal optic disalurkan 

ke Optical Distribution Cabinet (ODC).  
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Gambar 4.3 Pengecekan Optical Distribution Cabinet (ODC) 

 

4. Setelah melalui Optical Distribution Cabinet (ODC) sinyal optic 

disalurkan melalui Optical Distribution Point (ODP). Sinyal optic dari 

Optical Distribution Point (ODP) inilah yang akan disebarkan kerumah 

pelanggan atau tempat yang akan dilakukan instalisasi jaringan. 

 

 
Gambar 4.4 Pengecekan Optical Distribution Point (ODP) 

 

5. Setelah selesai dilakukannya pemasangan kabel fiber optic dirumah 

pelanggan, teknisi melakukan pengecekan jaringan standart redaman untuk 

memastikan redaman tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, supaya 

jaringan internet dapat dilakukan dengan stabil. 
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Gambar 4.5 Pengukuran redaman 

  

6. Setelah redaman dipastikan sudah stabil dilakukanlah penyambungan drop 

kabel dengan memasukkan pigtail kabel drop core pada conector port. 

 
Gambar 4.6 Penyambungan drop kabel 

 

8. Pastikan Optical Distribution Point (ODP) selalu rapi, karena ketika ada 

kabel yang tidak rapi jaringan akan terhambat atau tidak stabil. 

9. Setelah kabel fiber optic sudah terinstal di Optical Distribution Point 

(ODP) kabel ditarik kerumah pelanggan melalui tiang yang mudah 

dijangkau. 

10. Setelah semua terinstal dirumah pelanggan, teknisi memastikan perangkat 

jaringan Optical Netwoek Terminal (ONT) yang akan dipasang.Perangkat 
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Optical Netwoek Terminal (ONT)  disambungkan ke power dan ke kabel 

menggunakan pacth cord. 

 

 
Gambar 4.7 Pemasangan Optical Netwoek Terminal (ONT) 

 

11. Setelah melakukan pemasangan Optical Netwoek Terminal (ONT) 

dilakukan pemasukan IP adrees melalui aplikasi atau website perusahaan 

yang sudah disiapkan oleh perusahaan supaya pengguna tidak terbentur 

dengan pengguna lainnya. 

12. Setelah semua sudah terpasang redaman kembali diukur supaya jaringan 

tidak terkendala. 

13. Untuk pengecekan jaringan sudah siap pakai pengecekan dapat dilakukan 

melalui website Speedtest untuk mengetahui kecepatan jaringan. 

 

 
Gambar 4.8 Pengujian kecepatan jaringan 
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14. Ketika jaringan sudah siap pakai teknisi bisa melakukan uji coba melalui 

TV kabel atau perangkat internet lainnya. 

 

 
Gambar 4.9 Uji coba jaringan melalui TV kabel 

 

  



 

25 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 
 

Adapun kesimpulan yang di dapat selama melakukan kerja praktek di 

Plasa Telkom Bengkalis adalah penulis mengetahui bagaimana system bekerja di 

dunia pekerjaan, penulis dapat mengetahui bagaimana bekerja dengan Tim dan 

individu. 

Selain itu penulis dapat mempelajari ilmu yang tidak penulis dapat di area 

kampus dan penulis dapat mengerti beberapa point berikut: 

1. Adanya aturan-aturan pekerjaan yang harus mampu di sesuaikan di Plasa 

Telkom Bengkalis. 

2. Plasa Telkom Bengkalis ini dibangun pada tanggal 19 Desember 1991 dan 

disahkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia (RI). 

3. Dengan mengetahui adanya layanan internet ini, masyarakat dapat 

menggunakan layanan internet tersebut. 

4. Telkom Plasa Telkom Bengkalis merupakan perusahaan yang 

menyediakan informasi serta komunikasi dan jaringan telekomunikasi 

untuk layanan internet. 

5. Plasa Telkom Bengkalis menyediakan aplikasi My Indihome untuk 

menjadi alat mempermudah komunikasi antara pelanggan dengan petugas 

perbaikan serta mempermudah pelanggan melakukan pengaduan jika ada 

gangguan dan dapat mengetahui info baru bagi pengguna layanan internet. 

6. Kualitas pelayanan pada Plasa Telkom Bengkalis dikategorikan baik 

karena perusahaan mampu memberikan semua kebutuhan pelanggan 

jaringan Fiber optic. 

 



 

25 
 

5.2 Saran 

Setelah melakukan kerja praktek selama dua bulan di Plasa Telkom 

Bengkalis, penulis ingin memberi saran: 

1. Untuk memberi ruangan kerja kepada anak magang supaya di awal anak 

magang datang ke Plasa Telkom Bengkalis tidak bingung. 

2. Untuk jaringan internet supaya layanan internet dapat dilakukan secara 

keseluruhan di daerah bengkalis supaya masyarakat dapat mengakses 

informasi. 

3. Telkom Plasa Bengkalis harus meningkatkan kapasitas pemasangan 

jaringan fiber optic untuk setiap tiang supaya dapat digunakan semua 

masyarakat. 
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