
LAPORAN KERJA PRAKTEK 

DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI 

PEMASANGAN DAN AKTIVASI CCTV UNTUK APLIKASI  

E-MONEY 

 

 

 

 
RYAN FADILLAH  

6103191361 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
PROGRAM STUDI D-III TEKNIK 

INFORMATIKA POLITEKNIK NEGERI 

BENGKALIS   BENGKALIS - RIAU 

2021 

 

 



ii 

 

 
 

 

 

 

 



iii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyusun laporan ini dengan baik dan tepat pada waktunya. 

Dalam laporan ini akan membahas mengenai Kerja Praktek (KP) yang 

dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Dumai. 

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 Muhammad Nasir, M.Kom selaku Ketua Program Studi D-

III Teknik Informatika. 

3. Bapak Eko Wardoyo, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas. 

4. Bapak Muhammad Nasir, M.Kom selaku Dosen Pembimbing Kerja  

Praktek. 

5. Bapak Desi Amirullah,  M.T selaku  Koordiantor Pelaksanaan  Kerja 

Praktek. 

6. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan Kerja 

Praktek di Dinas Perhubungan Kota Dumai. 

7. Seluruh anggota staff dan teknisi Dinas Perhubungan Kota Dumai. 

8. Seluruh teman-teman yang telah membantu memberikan dorongan,  

motivasi dan semangat, sehingga penulis bisa menyelesaikan 

laporan ini dengan sebaik mungkin. 

 



iv 

 

 

 

Penulis merasa sangat bersyukur selama melaksanakan Kerja 
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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. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat oleh mahasiswa 

selama kuliah perlu dilakukan praktek kerja secara langsung di dunia 

nyata agar dapat merasakan dan mempelajari hal baru yang tidak didapat 

di perkuliahan. Maka dari itu, mahasiswa perlu mengikuti salah satu 

kegiatan akademik bernama Kerja Praktek (KP) sekurang-kurangnya 4 

Minggu. 

Kerja Praktek (KP) merupakan serangkaian kegiatan yang 

meliputi pemahaman teori/konsep ilmu pengetahuan yang diaplikasikan  

dalam  pekerjaan sesuai profesi bidang studi. KP dapat menambah wacana, 

pengetahuan dan skill mahasiswa, serta mampu menyelesaikan persoalan 

- persoalan ilmu pengetahuan sesuai dengan teori yang mereka peroleh di 

bangku kuliah. 

Dinas Perhubungan merupakan tempat Kerja Praktek yang mana 

dilaksanakan mulai dari awal bulan Juli hingga akhir Agustus 2021. Dinas 

Perhubungan berada di Kota Dumai yang dimana berfungsi untuk 

melaksanakan kewenangan di bidang perhubungan dalam arti 

merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan 

mengendalikan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, 

pembangunan, pelayanan publik, perizinan, retribusi, standarisasi 

pelayanan, pengelolaan data dan informasi, pencegahan dan 

penanggulangan kecelakaan, penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi 

peraturan perundang–undangan dan program keselamatan bidang 

perhubungan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, 

pengaturan dan pengendalian lalu lintas, patroli dan pengawalan bidang 

lalu lintas dan angkutan jalan, pemeriksaan persyaratan teknis dan 

kelaikan sarana dan prasarana perhubungan, pembinaan disiplin, serta 

pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum bidang perhubungan. 
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1.2 Tujuan 
 

Adapun tujuan KP adalah sebagai berikut : 

 

1. Mahasiswa mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja setelah menyelesaikan 

pendidikannya. 

2. Agar mahasiswa mendaptka pengalaman secara statist dilapangan sebagai wahana 

terbentuknya tenaga yang professional, yaitu tenaga yang memiliki seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang diperlukan bagi profesinya serta 

mampu menerapkan dalam kehidupan dunia kerja yang nyata. 

 

1.3 Manfaat 
 

Sedangkan manfaat kegiatan KP bagi mahasiswa dan Politeknik 

Bengkalis yaitu : 

1. Sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan ilmu, menambah pengetahuan 

dan wawasan dalam dunia kerja. 

2. Mengetahui secara langsung kinerja mengenai tugas-tugas yang dikerjakan di 

Dinas Perhubungan 

3. Memberikan masukan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan 

meningkatkan peran terhadap dunia Pendidikan. 

4. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah Kerja Praktek pada 

Program Diploma III Program Studi Teknik Informatika. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

2.1  Sejarah Singkat Dinas Perhubungan 

                                                      Gambar 2.1 Logo Dinas Perhubungan 

Secara empiris terkandung dalam sejarah Departemen Perhubungan yang 

membentang dari tahun 1945 hingga kini. Bentuk awal Departemen Perhubungan yang 

lahir dalam kancah perjuangan adalah gabungan antara Departemen Perhubungan dan 

Departemen Pekerjaan Umum, yang dipimpin oleh seorang Menteri Abikusno 

Tjokrosuyoso. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena Departemen Perhubungan 

dan Departemen Pekerjaan Umum tidak lagi dijabat oleh orang yang samayang merangkap 

tugas seperti sebeumnya. Urusan perhubungan dan pekerjaan umum kini berada di bawah 

dua pejabat yang berbeda yaitu Kementrian Perhubungan dipimpin oleh Ir. Abdulkarim 

dan Kementrian Pekerjaan Umum di bawah pimpinan Ir. Putuhena. Sesuai dengan nama 

yang disandangnya, Departemen Perhubungan mengurusi msalah perhubungan. Keinginan 

Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia sangat jelas terlihat ketika mereka 

melancarkan agresi militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Dalam 

agresinya tersebut, Belanda berhasil menguasaiYogyakarta dan menangkap Presiden 

Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Dalam kondisi darurat ini, Dinas Telegrap sebagi salah 

satu Jawatan dalam Departemen Perhubungan berhasil menjalankan tugasnya yang sangat 

berdampak penting bagi kelangsungan tegaknya Indonesia saat itu. Dinas Telegrap berhasil 

mengirim berita terakhir ke Bukittinggi yang ditujukan kepada Mr. Sjafruddin 

Prawiranegara dari Presiden Soekarno yang isinya memberi wewenang untuk membentuk 

suatu pemerintahan darurat. Selanjutnya dibentuklah Kabinet Darurat dengan Mr. 
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Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri dan Ir. Indratjaja sebagai Menteri 

Perhubungan dan merangkap sebagai Menteri Kemakmuran. Sejak awal kemerdekaan 

hingga pengakuan kedaulatan Belanda atas RIS tahun 1949, Departemen Perhubungan 

memiliki wewenang untuk mengatur perhubungan laut, udara, darat, perkeretaapian serta 

pos, telegraf, dan telekomunikasi dan masingmasing sektor tersebut diurus oleh jawatan-

jawatannya sendiri yang berada di bawah struktur organisasi Departemen Perhubungan. 

Titik berat yang menjadi perhatian Departemen Perhubungan pada era 1945-1949 adalah 

perhubungan darat karena diantara beberapa sektor perhubungan lainya seperti laut 

maupun udara belum bisa menjadi sarana optimal. Angkatan laut masih terbatas jalur 

operasinya karena sebagian besar wilayah lautan Indonesia dikuasai oleh tentara sekutu, 

termasuk Belanda sehingga hubungan interinsuler ada dalam kekuasaan mereka. 

Perkeretaapian menjadi perhatian utama dalam mengelola perhubungan darat pada 

masa itu karena jaringan angkutan darat lainnya seperti bus, truk, mobil dapat dikatakan 

tidak ada karena semu lat angkut bermotor masih dikuasai Jepang. Pembenahan 

perkeretaapian sebagai sarana darat utama saat itu bukanlah suatu hal yang mudah untjuk 

dilakukan sebab tingkat kerusakan kereta api sukup signifikan.Pada masa Demokrasi 

Liberal ini terjadi perubahan bagi Departemen Perhubungansecara kelembagaan, yaitu 

dibetuknya Departemen Perhubungan Laut pada masa Kabinet Djuanda. Dengan adanya 

departemen tersebut, maka urusan laut yang sebelumnya menjadi tanggung jawab 

Departemen Perhubungan, kini menjadi terpisah dan ditangani secara mandiri oleh 

Departemen Perhubungan Laut. Dalam rangka menguasai pelayaran secara menyeluruh, 

diputuskan bahwa sudah tiba waktunya bagi pemerintah untuk mendirikan perusahaan 

pelayaran. Oleh karena itu pada tahun 1952, Ir. Djuanda selaku Menteri Perhubungan 

menetapkan berdirinya PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) yang mulai beroperasi 

dengan 16 buah kapal milik Perpuska dan 45 kapal yang baru dibeli. 

Berdasarkan keputusan Presiden RI No. 153 tanggal 10Juli 1959, Soekarno 

kemudian membentuk kabinet baru yang dikenal dengan sebutan Kabinet Kerja I. dalam 

Kabinet Kerja I ini terjadi perubahan dalam struktur pemerintahan negara. Istilah 

Departemen Perhubungan tidak lagi digunakan dan sebagai gantinya dikenal dengan 

sebutan Kementrian Distribusi dengan J. Leimena menjabat sebagai menterinya. Perubahan 

yang cukup signifikan bagi Departemen Perhubungan terjadi pada masa pemerintahan 

Demokrasi Terpimpin ini. Pada era ini, urusan perhubungan laut, udara, dan darat serta 
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komunikasi tidak lagi berada secara keseluruhan di bawah wewenang Departemen 

Perhubungan, tetapi terpecah-pecah ke dalam beberapa Departemen yang baru terbentuk 

pada era tersebut. Nama Departemen Perhubungan dalam Kabinet Kerja I tidak lagi ada 

tetapi diganti dengan istilah Bidang Distribusi yang menangani perhubungan laut, 

perhubungan darat, pos, dan telekomunikasi, perhubungan udara serta perdagangan. 

Sedangkan pada Kabinet Kerja II, urusan perhubungan berada di bawah bidang Distribusi 

yang terdiri dari Departemen Perhubungan Darat, Pos dan Telekomunikasi, Departemen 

Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan Udara, dan Departemen Perdagangan. 

Dalam Kabinet Kerja IV, istilah Bidang Distribusi diganti dengan Kompartemen Distribusi 

yang antara lain terdiri dari Departemen Perhubungan darat, Pos dan Telekomunikasi, 

Departemen Perhubungan Laut dan Departemen Perhubungan Udara. Sedangkan pada 

masa Kabinet Dwikora, perhubungan laut tidak lagi masuk dalam Kompartemen Distribusi 

tetapi dibentuk kompartemen sendiri yaitu Kompartemen Maritim yang meliputi 

Departemen Perhubungan Laut, Departemen Perikanan dan Pengolahan Produksi Hasil 

Laut, serta Departemen Industri Maritim. Perubahan terjadi lagi dalam Kabinet Dwikora 

yang Disempurnakan I, yaitu terpisahnya urusan pos dan telekomunikasi dengan 

perhubungan darat. Dalma kabinet ini dibentuk departemen baru yaitu Departemen Pos dan 

Telekomunikasi dibawah Kompartemen Distribusi. Selanjutnya dalam susunan Kabinet 

Dwikora yang disempernakan II kembali terjadi lagi perubahan. Urusan-urusan 

perhubungan yang sebelumnya didistribusikan dalam beberapa departemen, kini disatukan 

kembali dalam Departemen Perhubungan. Dalam masa awal Orde Baru Struktur Organisasi 

Departemen Perhubungan dalam Kabinet Pembangunan I, II, dan III adalah meliputi 

Menteri Perhubungan, Sekertaris Jenderal Departemen Perhubungan, Inspektorat Jenderal 

Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat 

Pariwisata Pos dan Telekomunikasi. Lembaga Metereologi dan Geofisika berada di bawah 

Direktorat Perhubungan Udara sampai dengan tahun 1972 karena pada tahun 1973 

dipindahkan dari Direktorat Perhubungan Udara ke departemen Perhubungan.Penataan 

demi penataan yang dilakukan dalam Departemen Perhubungan dengan menyesuaikan 

struktur dan citranya, sehingga menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. 

Konsolidasi yang dilakukan sejak tahun 1945 hingga sekarang menghasilkan sebuah 

Departemen yang besar. Aspek manajemennya ditingkatkan dengan cara menaikkan 

kualitas sumber daya manusia, teknologi serta sistemnya. Tidak kurang pentingnya dalam 

masa konsolidasi itu adalah perhatian yang sangat banyak diberika kepada upaya untuk 

mempertahankan solidaritas atau integrasi di antara para pegawai. Dalam suatu 
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“perusahaan” yang terutama bergerak dibidang jasa transportasi, etika kerja 

menyatupadukan para pegawainya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan etis serta kewajiban-

kewajiban timbal balik.  

Seluruhnya ini terbungkus dalam suatu keyakinan, bahwa apa yang dilakukan 

oleh Departemen Perhubungan adalah demi kepentingan bangsa Indonesia. 

Ketidaklancaran transportasi akan berdampak pada seluruh bidang baik ideologi, politik, 

sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pada setiap saat yang kritis dalam sejarah 

Departemen Perhubungan yang menyangkut perkembangan transportasi dari masa ke masa 

telah berhasil mebawa Departemen Perhubungan Republik Indonesia pada tahapan yang 

lebih baik. Inilah hikmah yang dapat dipetik dari sejarah Departemen Perhubungan yang 

dalam kesehariaannya mengatur transportasi hingga ke pelosok Indonesia, dan daerah 

terpencil sekalipun.( Alpinyasir,2017) 

 

2.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan 

VISI : 

Seiring dengan Visi Kota Dumai yaitu “Terwujudnya Masyarakat yang Makmur dan 

Madani Pada Tahun 2021”, maka diharapkan pembangunan transportasi di Kota Dumai 

mengacu kepada perencanaan transportasi yang konsisten sehingga terciptalah pelayanan 

jasa transportasi yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman serta bertanggung 

jawab terhadap keselamatan dan keamanan pengguna jasa perhubungan.  

“Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Modern, Handal dan Berkelanjutan Menuju 

Masyarakat Yang Makmur dan Madani Tahun 2021” 

MISI I : 

Meningkatkan Mutu Pelayanan Perhubungan : 

Pembangunan sistem transportasi dan telekomunikasi yang terpadu melalui suatu kajian 

yang menyeluruh (komprehensif), yang mampu menjangkau seluruh kawasan kota, 

membuka aksesibilitas wilayahdengan menghubungkan wilayah dalam kota, sehingga 

mampu menggerakkan roda perekonomian rakyat. Peningkatan mutu pelayanan 

transportasi dititikberatkan pada upaya peningkatan aspek keselamatan, kelancaran, 
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ketertiban dan kenyamanan melalui pelayanan sarana transportasi umum yang modern, 

handal dan berkelanjutan. 

MISI II : 

Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Perhubungan 

Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, 

pembenahan, pengembangan dan peningkatan sarana, prasarana serta fasilitas 

transportasidan telekomunikasi guna memberikan pelayanan yang optimal kepada 

masyarakat untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu 

lintas. 

MISI III : 

MeningkatkanKapasitas dan Kualitas Insan Perhubungan 

Meningkatkan Kapsitas dan Kualitasi Insan Perhubungan yang tangguh dan berwibawa 

dengan mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat, serta meningkatkan kinerja 

aparatur (SDM) Dinas Perhubungan yang berpengetahuan, terampil dan menguasai 

teknologi, bermoral, agamis, berbudaya dan berperilaku. 
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2.3  Struktur Organisasi Dinas Perhubungan 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan 

 

2.4  Ruang Lingkup Dinas Perhubungan 
Ruang lingkup yang menjadi objek magang adalah perusahaan / institusi yang 

bergerak di bidang jasa, yaitu Dinas Perhubungan Kota Dumai. Dalam penulisan 

laporan magang ini, penulis melakukan pembatasan masalah agar dalam 

pembahasan nanti tidak terlalu luas dan keluar dari topik yang dipilih. Penulis 

melaksanakan magang di bagian persediaan dan pengadaan yang merupakan salah 

satu bagian yang penting bagi dinas terkait karena mengurus melaksanakan 

kewenangan di bidang perhubungan dalam arti merumuskan kebijaksanaan, 

mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan 

tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, perizinan, retribusi, 

standarisasi pelayanan, pengelolaan data dan informasi, pencegahan dan 

penanggulangan kecelakaan, penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi peraturan 
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perundang–undangan dan program keselamatan bidang perhubungan, pelaksanaan 

manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengaturan dan pengendalian lalu lintas, 

patroli dan pengawalan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pemeriksaan 

persyaratan teknis dan kelaikan sarana dan prasarana perhubungan, pembinaan 

disiplin, serta pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum di bidang 

perhubungan. “SESUAI PROSEDUR PELAYANAN DATA PADA DINAS 

PERHUBUNGAN KOTA DUMAI”. 

  



10 

 

BAB III 

BIDANG PEKERJAAN SELAMA KP 
 

3.1   Spesifikasi tugas yang dilaksanakan 
Kegiatan kerja praktek dilakukan selama 2 (Dua) bulan yang dilaksanakan 

pada mulai hari Senin 05 Juli 2021 – 31 Agustus 2021, Kegiatan kerja praktek di 

Dinas Kedudukan dan Pencatatan Sipil Dumai antara lain: 

 

3.1 Maintance komputer 
3.1.1.proses instalasi 

    

 

 

 

 

    Gambar 3.1 Pengecekan kerusakan computer 
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  1.melakukan proses pembokaran komputer 

   

  2.melakukan proses pengecekan kerusakan komputer 

 

  3.memperbaiki komponen komputer yang bermasalah 

 

  4. menghubungkan semua kabel komputer dan menghidupkan kembali 

  

  5. melakukan instalasi komputer dengan windows 10 

 

        B. Monitoring Traffic Light 

 

 

 

 

         Gambar 3.2 Monitoring Traffic Light 

 

1.menegur para pengguna kendaraan roda dua dan roda empat yang 

melanggar di lalu lintas 

 

  2.bagi para pelanggar akan di sanksi tilang elektronik 

 

3.untuk mendeteksi pengguna kendaraan bermotor menggunakan nomor  

polisi palsu atau tidak sesuai dengan kendaraannya. 
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                   C. Pemasangan CCTV  

 
 

 

 

 
 

    Gambar 3.3 Pemasangan CCTV 

 

                                 1.persiapan alat untuk pemasangan cctv 

                                 2.pemasangan kabel cctv untuk di hubungkan ke komputer 

                                 3.mencolokkan adaptor cctv ke Stop kontak agar bisa di nyalakan 
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3.2   Target yang diharapkan 
              Dalam pelaksanaan Kerja Praktek (KP) yang dilakukan di Perhubungan Kota   

Dumai terdapat beberapa target yang ingin dicapai, diantaranya: 

1. Dapat memahami dunia kerja di bidang IT. 

2. Dapat mengimplementasikan ilmu yang di dapat selama kerja praktek. 

3. Dapat mempelajari sistem pekerjaan dalam Dinas Perhubungan. 

4. Dapat memanfaatkan pengetahuan dan skill di bidang IT sebagai peluang usaha 

dan kerja. 

 

3.3   Alat Dan Peralatan Yang Digunakan 
 

1. Aplikasi browser untuk mengatur segala keamanan dan fitur-fitur lainnya 

pada cctv agar dapat di sesuaikan berdasarkan kemauan pelanggan dengan 

memasukkan IP cctv 192.168.1.64 di browser tersebut. 

 

 

Gambar 3.4 Settingan cctv 
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2. Tang Crimping RJ45 berfungsi untuk menyambungkan UTP dengan kepala 

konektor RJ45 

 

Gambar 3.5 Tang Crimping RJ45 

 

3. Tang berfungsi untuk menjepit dan memotong benda 

 
Gambar 3.6 Tang 

4. Palu atau Martil berfungsi untuk menumbuk benda agar tertancap kuat 

 
Gambar 3.7 Palu atau Martil 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

5. Klem Kabel berfungsi untuk membuat kabel lebih rapi dan juga membuat 

instalasi kabel di dinding atau di kayu menjadi lebih kuat 

 
Gambar 3.8 Klem Kabel 

6. Kabel berfungsi untuk penghantar listrik umum 

 
Gambar 3.9 Kabel 

 

7. RJ45 berfungsi untuk konektor kabel Lan ethernet 

 
Gambar 3.10 RJ45 
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8. CCTV berfungsi untuk upaya pencegahan terhadap aksi criminal dan kejahatan 

 
Gambar 3.11 CCTV 

 

3.4   Kendala yang dihadapi selama Kerja Praktek 
  Selama melaksanakan kerja praktek di Dinas Perhubungan Kota Dumai kendala 

yang sering di alami adalah lokasi pemasangan cctv jauh dan berpindah-pindah 

dari kantor di bukit timah,bagan besar,rawa panjang dan kekurangan alat untuk 

pemasangan cctv. 
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BAB IV 

PEMASANGAN DAN AKTIVASI CCTV UNTUK  

APLIKASI E-MONEY 

 

4.1 Pengertian Aktivasi CCTV 
  Sebelum terhubung dengan cctv, harus melewati proses yang dimanakan 

dengan aktivasi, yang dimana aktivasi tersebut berguna untuk 

mengaktifkan atau menghubungkan ke cctv, sehingga dapat di simpulkan 

bahwa aktivasi merupakan proses pengaktifan atau menghubungkan 

layanan  ke cctv. Sehingga cctv dapat digunakan apabila sudah melewati 

proses aktivasi tersebut. 

4.2 Proses Pemasangan CCTV 

 1.  pemotongan kabel CCTV memakai Tang Crimping RJ45 

 

            Gambar 4.1 Pemotongan Kabel 
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2. Proses pemasangan klem kabel CCTV agar kabel LAN CCTV terlihat  rapi 

 

      Gambar 4.2 Pemasangan Klem Kabel 

    3.  Proses pemasangan CCTV  

Gambar 4.3 Pemasangan CCTV 

4.3 Proses Aktivasi CCTV 

 Setelah ke semua perangkat telah di pasang, CCTV masih belum dapat di 

gunakan pada hari itu juga,karena  CCTV masih belum bisa di aktifkan.Oleh karena 

itu,agar CCTV bisa di aktifkan kita harus mengakses ip yang tertera di website 

resmi CCTV baru dapat di akses.pada tahapan ini tidak ada proses yang dilakukan 

teknisi,karena selanjutnya system yang bekerja. 
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Apabila internet sudah dapat digunakan, dapat melanjutkan 

dengan mengaktifkan layanan TV Interaktif sebagai berikut : 

1. setelah pemasangan CCTV selesai,Setting ip CCTV,agar bisa login ke aplikasi 

CCTV 

 

Gambar 4.1 Setting Ip 

2.  Setelah Setting Ip,terus login menggunakan Ip yang sudah di setting,sampai 

muncul tampilan aplikasi CCTV,lalu masukkan username dan password 

 

Gambar 4.2 Tampilan Login 
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3. Setelah login,ke Aplikasi,CCTV siap untuk di gunakan. 

 

Gambar 4.2 Tampilan Aplikasi CCTV 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 
Dengan diadakannya Kerja Praktek ini, mahasiswa Teknik Informatika 

Politeknik Negeri Bengkalis mampu mengenal dengan lebih dalam mengenai IT 

dalam dunia kerja yang berada di luar politeknik, seperti melaksanakan Kerja Praktek 

pada Dinas Perhubungan Dumai. 

Dinas ini telah memiliki sistem informasi yang secara keseluruhan sudah 

terstruktur dan berjalan dengan baik, terlebih dalam pengaturan lalu lintas . Selain itu 

sistem informasi penunjang pun sudah digunakan sehingga mampu melaksanakan 

memantau,dan menegur bagi pengguna kendaraan yang melanggar peraturan lalu 

lintas, pemeriksaan persyaratan teknis dan kelaikan sarana dan prasarana 

perhubungan, pembinaan disiplin, serta pelaksanaan penyidikan dan penegakan 

hukum di bidang perhubungan dan di pantau secara langsung menggunakan CCTV di 

setiap traffic light yang ada di Kota Dumai 

5.2. Saran 
Beberapa saran yang dapat saya berikan secara umum adalah pertama kepada 

Dinas Perhubungan Kota Dumai, agar dapat menempatkan mahasiswa yang ada 

dalam melakukan kerja praktek di bidang yang sesuai dengan konsentrasi 

perkuliahannya dari awal hingga akhir kerja praktek. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Absensi Harian Kerja Praktek 
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Lampiran 2. Laporan Kegiatan Harian Kerja Praktek 
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Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Magang 
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Lampiran 4. Lembar Penilaian dari Instansi 
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