
  

LAPORAN KERJA PRAKTEK 

MAINTENANCE LOCAL AREA NETWORK DAN PRINTER 

SHARINGPT PELINDO 1 PERSERO CABANG DUMAI 

 

 

 

 

ALVI HAFIDZA RIZA 

6103191328 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI D-III TEKNIK INFORMATIKA 

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS 

BENGKALIS - RIAU 

2021 



  

 



 

i  

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 yang dilaksanakan di PT Pelindo 1 Persero Cabang Dumai. 

Adapun tujuan penulisan laporan Kerja Praktek ini adalah salah satu syarat yang 

harus dipenuhi oleh setiap Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri 

Bengkalis yang telah melaksanakan Kerja Praktek. 

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 Renville selaku  Asisten Pelaksana Umum Junior Tk. II PT Pelindo 1 

Persero Cabang Dumai 

4. Bapak Nurul Fahmi, M.T 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 PT Pelindo 1 Persero Cabang Dumai 

7. Seluruh anggota staff dan PT Pelindo 1 Persero Cabang Dumai 

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



 

ii  

dan semangat, sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan ini dengan baik.  

Penulis merasa sangat bersyukur selama melaksanakan Kerja Praktek di PT 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Kerja Praktek merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Kerja 

Praktek juga merupakan salah satu matakuliah di semester 5 dan merupakan 

program wajib sebagai salah satu persyaratan untuk kelulusan D3 Teknik 

Informatika, Jurusan Teknik Informatika, Politeknik Negeri Bengkalis 

 

Dikarenakan hal tersebut, maka Politeknik Negeri Bengkalis menetapkan 

Kerja Praktek agar para mahasiswa memperoleh ilmu pengetahuan yang tidak 

diberikan oleh kampus. Sehingga kerja praktek dapat menambah wacana, 

pengetahuan dan skill mahasiswa, serta mampu menyelesaikan persoalan 

persoalan ilmu pengetahuan sesuai dengan teori yang di peroleh di bangku kuliah. 

Strategi ini memadukan proses belajar-mengajar dalam kelas dengan 

pembelajaran dilapangan melalui kerja nyata pada suatu perusahaan atau lembaga 

pengelola usaha. (Panduan Kerja Praktek 2017) 

 

PT Pelindo 1 Persero Cabang Dumai merupakan tempat Kerja Praktek yang 

mana dilaksanakan mulai dari awal bulan Juli hingga akhir Agustus 2021. PT 

Pelindo 1 Persero cabang Dumai adalah salah satu cabang dari PT Pelindo 1 

Persero Indonesia yang berpusat dikota Medan, dimana berfungsi meliputi jasa 

angkutan, sewa dan perbaikan fasilitas,  perawatan kapal dan peralatan, alih muat 

kapal, properti diluar  kegiatan utama kepelabuhan, kawasan industri, komunikasi 

dan informasi, kesehatan, perbekalan, shuttle bus, tally, pas  pelabuhan dan 

timbangan. 
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1.2 Tujuan dan Manfaat  

1.2.1 Tujuan  

1. Memberikan gambaran dunia kerja yang sebenarnya kepada mahasiswa 

sebagai bekal di kemudian hari. 

2. Untuk menambah pengetahuan, keterlampilan dan pemahaman yang tidak 

didapat langsung dalam perkuliahan. 

3. Memperoleh pengalaman, pengamatan dan pengenalan visual secara 

langsung mengenai kondisi yang ada dilapangan.. 

4. Sebagai sarana pelatihan dan penyusunan laporan untuk suatu penugasan. 

 

1.2.2 Manfaat 

1. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerpakan ilmu pengetahuan 

teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata. 

2. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu 

pengetahun teori/konsep seduai dengan program studinya. 

3. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk menganalisa masalah yang 

berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam pekerjaan 

sesuai dengan program studinya. 

4. Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari 

organisasi/perusahaan terhadap kemampuan mahasiswa yang mengikuti 

Kerja Praktek di dunia pekerjaannya  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

2.1  Sejarah Singkat Perusahaan 

 

 

Gambar 2.1 Logo Pelindo 1 

 

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Krakatau Ujung 

No. 100 Medan 20241, Sumatera Utara, Indonesia. 

Berdasarkan  Peraturan   Pemerintah No. 64 Tahun 2001, kedudukan, tugas 

dan  kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham pada Persero/ 

Perusahaan Terbatas dialihkan  kepada Menteri BUMN Republik  Indonesia, 

sedangkan  pembinaan Teknis Operasional berada  ditangan 

Departemen  Perhubungan Republik  Indonesia dan  dilaksanakan oleh Direktorat 

Jenderal Perhubungan Laut. 

Sebelum tahun 2008, Perusahaan bergerak dalam  bidang jasa kepelabuhan, 

pelayanan peti kemas, terminal dan depo peti  kemas, usaha galangan kapal, 

pelayanan tanah, listrik  dan air, pengisian BBM, konsolidasi dan  distribusi 

termasuk hewan, jasa  konsultasi kepelabuhan dan pengusahaan kawasan pabean. 

Sejak tahun 2008, dalam rangka optimalisasi sumber daya maka Perusahaan dapat 

melakukan kegiatan usaha  lain meliputi jasa angkutan, sewa dan perbaikan 

fasilitas,  perawatan kapal dan peralatan, alih muat kapal, properti diluar  kegiatan 

utama kepelabuhan, kawasan industri, komunikasi dan informasi, kesehatan, 

perbekalan, shuttle bus, tally, pas  pelabuhan dan timbangan. 
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2.2 Visi dan Misi 

 

2.2.1 Visi 

Menjadi Gerbang Utama Indonesia Ke Jaringan Logistic Global 

2.2.2  Misi 

   Menyediakan Jasa Kepelabuhan & Maritim Yang Handal & 

Terintegritas Dengan Kawasan Industry Untuk Mendukung Jaringan Logistic 

Indonesi Dan Global Dengan Memaksimalkan Manfaat Ekonomi Selat 

Malaka 

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Pimpinan/General Manager dari PT Pelindo 1 Persero Cabang Dumai bernama 

Jonedi Ramli, sedangkan pembimbing lapangan Kerja Praktek bernama Renville 

yang merupakan teknisi  IT yang menjadi pembimbing selama 2 Bulan di PT 

Pelindo 1 Persero Cabang Dumai . 

Berikut adalah struktur organisasi PT Pelindo 1 Persero Cabang Dumai: 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Sumber: https://www.pelindo1.co.id/ 

 

https://www.pelindo1.co.id/
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2.4    Ruang Lingkup Perusahaan  

PT Pelabuhan Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak di bidang jasa kepelabuhan di Indonesia saat ini pelindo1 mengolah 16 

cabang pelabuhan di provinsi Aceh,Sumatra Utara, Riau dan Kepulauan Riau. 

Area kerja pelindo 1 yang berada dikawasan barat Indonesia serta berhadapan 

langsung dengan selat malaka yang merupakan perairan tersibuk di dunia 

menjadikan Pelindo 1 memiliki peran startegis dalam keterhubungan jaringan 

perdagangan interasional berbasis transport laut di dunia  

PT Pelindo 1 Persero Cabang Dumai adalah salah satu cabang dari PT 

Pelindo 1 Persero yang berpusat diKota Medan yang dimana berfungsi untuk jasa 

angkutan, sewa dan perbaikan fasilitas,  perawatan kapal dan peralatan, alih muat 

kapal, properti diluar  kegiatan utama kepelabuhan, kawasan industri, fasilitas 

pariwisata  dan perhotelan, jasa konsultan dan surveyor, komunikasi dan 

informasi, konstruksi kepelabuhan, ekspedisi, kesehatan, perbekalan, shuttle bus, 

penyelaman, tally, pas  pelabuhan dan timbangan. PT Pelindo 1 Persero Cabang 

Dumai ini beralamat di jl.Sultan Syarif Kasim No.1, Teluk Binjai, Dumai Timur, 

Kota Dumai, Riau 28826 
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BAB III 

BIDANG PEKERJAAN SELAMA KERJA PRAKTEK 
 

3.1  Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan 

  Kerja Praktek (KP) dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan yang 

dilaksanakan mulai tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 di PT 

Pelindo 1 Persero Cabang Dumai. Tugas pokok Selama melaksanakan Kerja 

Praktek di PT Pelindo 1 Persero Cabang Dumai dan ditempatkan pada bagian 

Teknologi Informasi, sebagai berikut: 

3.1.1 Mengkoneksikan Printer Sharing Menggunakan Local Area Network 

(LAN) 

 

 

Gambar 3.1.1 Printer Sharing 

 

Printer share merupakan kegiatan yang berfungsi untuk memfasilitasi 

pengguna dalam proses berbagi file ataupun dokumen. Fasilitas ini merupakan 

salah satu sistem operasi yang ada pada windows maupun linux, Mac OS juga 

tergabung didalamnya.Pada gambar diatas, mahasiswa membantu karyawan 

untuk melakukan printer sharing, agar mempermudah karyawan untuk 

mencetak file  
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3.1.2 Local Area Network (LAN) 

 

 
                Gambar 3.1.2 Local Area Network 

 

      Local Area Network (LAN) adalah jaringan kompter yang hanya 

mencakup wilayah kecil saja, seperti jaringan kampus, gedung, kantor,  dalam 

rumah, sekolah atau yang lebih kecil lainya.Ethernet dan Wi-Fi adalah dua 

teknologi paling umum yang digunakan untuk jaringan area lokal . 

       Dengan teknologi LAN, dapat berbagi data yang telah tersimpan 

didalam folder Sharing, dapat juga menggunakan Printer secara bersama-sama 

dalam satu jaringan computer  

 

3.1.3 Instalasi Windows 

 
Gambar 3.1.3 Instalasi Windows. 

   Sistem operasi adalah perangkat untuk menyediakan layanan ke 

pengguna, sehingga bisa lebih mudah saat memanfaatkan berbagai sumber 
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daya komputer. Yang dimana pada permasalahan diatas, mahasiswa 

mengintalasi system operasi windows. 

Saat ingin menginstal windows, pastikan bahan bahan untuk instalasi 

sudah tersedia seperti DVD windows yang akan di instal, serta beberapa 

aplikasi yang akan di instala setelah instalasi windows selesai. 

 

3.1.4 Pemasangan Perangkat CPU 

 

 
Gambar 3.1.4 Pemasangan Hardisk 

 

     Harddisk merupakan salah satu perangkat keras komputer yang 

menyediakan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan atau 

membaca data pada komputer. Harddisk memiliki ukuran kapasitas yang 

mampu menyimpan hingga milyaran bytes. Biasanya semakin besar ukuran 

kapasitas dari sebuah harddisk maka semakin rendah kecepatan RPM-nya 

(rotate per minute). 

    Pada pemasalahan diatas komputer yang hang dan crash dikarenakan 

setting sistem yang tidak benar, aplikasi yang kacau, atau perangkat yang tidak 

kompatible. 
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3.1.5 Pemasangan Memory Pada CPU 

 
Gambar  3.1.5 Pemasangan RAM 

       Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori 

internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada 

komputer. Memori merupakan komponen yang penting didalam suatu 

komputer yang berada didalam CPU (Central Processing Unit). Memori ini 

akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. 

      Masalah pada RAM bisa terjadi pada dua hal yaitu: kartu RAM nya 

atau pada Slotnya.coba menukar nukar RAM dan slotnya. Dan akhirnya 

didapat kesimpulan bahwa satu RAM memang sudah rusak dan satu slot 

komputernya bermasalah. 

 

3.1.6 Sharing File  

 
Gambar 3.1.6 Sharing File 

 

https://www.nesabamedia.com/pengertian-dan-fungsi-cpu/
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      File sharing adalah aktifitas di mana para pengguna internet dapat 

berbagi file dengan pengguna internet lainnya dengan cara penyedia file 

terlebih dahulu mengupload file ke komputer server dan kemudian para 

pengguna internet yang lainnya dapat mendownload file tersebut dari 

komputer server. 

3.2  Target Yang Diharapkan 

 

Target tyang diharapkan adalah dapat memahami dan menjalankan segala 

kegiatan selama kerja praktek  di PT Pelindo 1 Persero Cabang Dumai dengan 

baik , sehinga pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk suatu hari nanti ,mulai 

dari melakukan proses penginstalan Windows hingga pengaturan jaringan local 

(Lokal Area Network) 

Selain memahami dan menjalankan segala kegiatan kerja praktek di PT 

Pelindo 1 Persero Cabang Bengkalis, diharuskan juga untuk selalu aktif ketika 

berada pada jam Kerja dan menjaga sikap ketika berada pada karyawan PT 

Pelindo 1 Persero Cabang Dumai. 

3.3  Alat Dan Peralatan Yang Digunakan 
 

Dalam pelaksanaan kerja praktek (KP) yang di laksanakan di PT Pelindo 1 

Persero Cabang Dumai, adapun Perangkat yang digunakan antaranya: 

1. PC (Personal Computer) 
 

 Personal Computer atau PC adalah perangkat komputer yang biasa 

digunakan perorangan. PC pada umumnya digunakan di rumah, pusat 

perbelanjaan maupun di Kantor untuk kebutuhan pribadi dan perusahaan. 
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Gambar 3.3 PC (personal Computer) 

 

Fungsi utama pada PC adalah mengolah data input dan menghasilkan 

output berupa data yang dinginkan oleh user 

 

2. Printer 

 

 Printer adalah Perangkat keras komputer yang digunakan untuk 

mentransferkan teks atau gambar dari computer ke dalam bentuk kertas. 

 

 

Gambar 3.4 Printer 

 

3. Hardisk 

 

 Hard disk adalah media untuk menyimpan data dan sistem operasi serta 

menjalankan program yang ada di PC. 
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Gambar 3.5 Hardisk 

 

4. Switch 

 

 Perangkat jaringan computer yang berfungsi untuk menghubungkan 

beberapa perangkat computer agar dapat melakukan transfer file, baik 

menerima, memproses dan meneruskan data ke berangkat yang dituju. 

Perangkat ini juga berfungsi untuk menghubungkan beberapa HUB dalam 

membentuk jaringan komputer yang lebih besar dan membutuhkan bandwidth 

yang cukup besar. 

 

Gambar 3.6 Switch 

 

5. Konektor RJ45 

 

 Peralatan yang biasanya ada pada jaringan yang dapat mengatur 

pemasangan kepala konektor dan urutan kabel.alat tersebut menghubungkan 2 

atau lebih computer networking 



 

13 
 

 
                 Gambar 3.7 RJ45 

 

6. UTP (Unshielded Twisted Pair) 

 

 Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) adalah yaitu jenis kabel ini terbuat 

dari bahan penghantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik & terbungkus 

oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik, 

kabel UTP sendiri terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit dimana 

masing-masing pasang mempunyai kode warna berbeda. 

 
Gambar 3.8 (Unshielded Twisted Pair) 

 

Fungsi kabel UTP yaitu dapat digunakan sebagai kabel untuk jaringan 

Local Area Network (LAN) pada sistem network/jaringan komputer, dan 

umumnya kabel UTP memiliki impedansi kurang lebih 100 ohm, dan juga 

dibagi menjadi kedalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya 
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sebagai penghantar data. 

 

7. Tang Crimpping 

 

 Tang crimping adalah salah satu jenis alat pemotong khusus untuk kabel. 

Umumnya, tang crimping digunakan dalam instalasi jaringan listrik tang jenis 

ini juga sering digunakan untuk menghubungkan konektor RJ45 dengan 

Unshield Twisted Pair. 

 

Gambar 3.9 Tang Crimpping 

 

8. Flash Disk 

 

Flashdisk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang 

dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan 

memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. 

 
Gambar 3.10 Flash Disk 
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9. Memory PC 

 Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal 

adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. 

Memori merupakan komponen yang penting didalam suatu komputer yang 

berada didalam CPU (Central Processing Unit). Memori ini akan menyimpan 

setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. 

 

Gambar 3.11 Memory. 

 

 

 

3.4  Permasalahan Selama Kerja Praktek 

Setiap kegiatan memiliki kendala atau permasalahan dari berbagai aspek. 

Begitu pula dengan kerja praktek yang dilaksanakan selama 2 bulan di PT Pelindo 

1 Persero Cabang Dumai. Berikut Permasalahan yang dihadapi selama kerja 

praktek: 

1. Pengalamatan ip pada computer, yang dimana alamat ip hanya diketahui 

oleh admin TI saja, sehingga kesulitan dalam melakukan printer sharing 

dan Lan  

2. Perubahan ip yang otomatis membuat printer sharing sering mengalami 

masalah, sehingga menyebabkan banyak pekerjaan yang tertunda  
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3.5    Penyelesain Masalah 

  Berdasarkan rincian masalah yang di paparkan pada point di atas, berikut 

solusi untuk permasalah tersebut: 

1. Masuk kedalam other user ,kemudian masuk sebagai Admin , dengan 

mengatur ip pada computer  

2. Sama seperti diatas, untuk melihat ip menggunakan other user,setelah sudah 

mengetahui ip , masukan ip pada computer tujuan  
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BAB IV 

MAINTENANCE LOCAL AREA NETWORK DAN PRINTER 

SHARING PT PELINDO 1 PERSERO CABANG DUMAI 
 

4.1 Uruain Judul 
 

Jaringan LAN adalah jaringan yang menghubungkan beberapa komputer 

dalam suatu local area (biasanya dalam satu gedung atau antar gedung). Jaringan 

internal maksudnya adalah jaringan di mana Anda masih memiliki hak untuk 

menggunakan, mengatur, dan memodifikasinya. Server adalah komputer sentral 

yang menangani kumpulan data (database) dan memberikan layanan terhadap 

komputer klient. 

Printer sharing adalah salah teknik membuka akses printer ke komputer lain 

agar beberapa komputer yang berada didalam satu jaringan dapat print dokumen 

dengan satu printer saja. System seperti ini banyak digunakan beberapa 

perusahan, salah satunya di PT Pelindo 1 Persero Cabang Dumai. Pada PT 

Pelindo 1 Persero Cabang Dumai memiliki RBJ (Rancang Bangun Jaringan) yang 

serupa, memiliki LAN dan Menggunakan Printer Sharing. 

 

4.2 Local Area Network (LAN) 

Adapun langkah-langkah untuk pengecekan LAN pada Komputer: 

Langkah pertama dalam menghubungkan LAN dengan komputer adalah 

pastikan kabel Ethernet sudah terhubung/terpasang pada komputer, jika sudah 

terpasang, masuk ke langkah selanjutya, memeriksa Ethernet di komputer. 
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Gambar 4.1 Ethernet 

 

Untuk melihat jaringan sudah terhubung, dapat dilihat dari icon berikut yang terletak 

di taskbar bagian kanan bawah  

 

Gambar 4.2 Icon Intenet Access 

 

Masukan ke pengaturan jaringan dengan memilih Open Network & Internet  

Setting >>Change Adapter Options >> Ethernet 
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Gambar 4.3 Network Connection. 

 

Untuk terhubung ke jaringan local ,kita harus mengatur IP di komputer , tetapi 

bisa saja ip pada komputer sudah teratur secara otomatis.tetapi jika ip diatur 

secara manual Melalui Klik kanan pada icon Etherrnet >> Proptertis >> Ipv 4 . 

 

Gambar 4.4. IPv4 
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Jika ip manual dapat dimasukan melalui langkah berikut, tetapi jika tidak dapat 

mengkoneksikan secara otomatis melalui DHCP server. Jika komputer sudah 

terhubung maka akan muncul icon seperti gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.5 Icon Ethernet 

 

4.2.1 Permasalahan yang Sering terjadi pada Koneksi LAN 

   Permasalahan yang sering terjadi pada internet jaringan local adalah 

sebagai berikut: 

1. Internet access jaringan Global 

 

 Untuk mengakses jaringan global, harus dilakukan setting proksi pada 

search engineering .pilih menu setting /option >>general >> Network 

Setting >>Manual Proxy Configuration. 

 

 

Gambar 4.6 proxy configuration 
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2. Kabel LAN Tidak Terhubung  

   Pada saat kabel LAN tidak terhubung maka coba periksa kabel ethetnet 

yang terhubung ke switch apakah terhubung dengan baik. 

 

 
Gambar 4.7 Pengecekan Switch 

 

Jika belum terhubung, periksa kabel LAN yang terhubung, jika 

bermasalah pada kabel, maka ganti konektor pada kabel LAN tersebut 

 

3. Tidak Dapat Terhubung Ke jaringan Wi-Fi 

 

 Permasalahan berikut sering terjadi di suatu perusahaan, organisasi, 

maupun sekolah. Pada saat ingin mengakses jaringan, maka aka timbul 

pesan yang menjelaskan bahwa jaringan sudah tidak dapat di akses lagi, 

dikarenakan kelebihan user atau user terbatas, jika permasalahan seperti ini, 

kita bisa terhubung ke jaringan local lainnya, yang dimana masih dapat 

mengakses jaringan local menggunakan proxy. 
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Gambar 4.8 Notifikasi Access. 

 

 

4. Tidak Tehubung Ke Jaringan Local  

 

Salah satu permasalah pada jaringan local adalah tidak terhubungnya 

jaringan local dengan komputer, salah satu cara agar terhubung ke jaringan 

local secara otomatis enable dan Disable, hingga jaringan terhubung ke salah 

satu jaringan local dari perusahaan tersebut. 

 

Gambar 4.9 Network Connections 
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4.3   Printer Sharing  

  Adapun langkah langkah untuk melakukan Printer Sharing sebagai berikut: 

  Untuk langkah pertama saat melakukan Printer Sharing yaitu melihat ip 

komputer yang terhubung dengan printer, yang dimana alamat ip pada komputer 

menjadi alamat untuk melakukan sharing printer. 

 

Gambar 4.10 IPv4 

 

Kemudian masukan ip ke kompuer yang ingin di sharing, dengan cara tekan 

windows + r. kemudian masukan ip yang akan di jadikan sebagai alamat, 

kemudian OK. 
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Gambar 4.11 Run. 

 

Langkah selanjutnya masukan kedalam jendela network. Setelah itu pilih print 

yang Akan di hubungkan ke komputer yang ingin mencetak dokumen, dengan 

cara klik kanan pada print, lalu melilih connect  

 
Gambar 4.12 Network User 

 

Jika sudah connect, maka akan muncul tampilan berikut yang dimana 

menunggu printer terhubung dengan sempurna.  
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Gambar 4.13 Windows Printer Installation 

 

Jika berhasil maka tampilan Akan muncul seperti gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.14 Printer Tab 

 

 

4.3.1 Permasalahan Yang Sering Terjadi Pada Printer Sharing  

 

1. Printer Error 0x00000709 

 

Permasalahan printer error sering tejadi, dimana saat menghubungkan 

printer sharing, kemudian keluar pesan Operation could note be completed 

(error 0x0000009) 
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Gambar 4.15 Pesan error 

 

Langkah pertama, buka control panel >> System and Security  

 

Gambar 4.16 Control Panel 

 

Kemudian scroll ke bawah pilih Administrative Tools 

 

Gambar 4.17 Administrative Tools 

 

 

Service >> Printer Spooler, setelah itu masukan kedalam 

pengaturan printer spooler. 
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Gambar 4.18 Service 

 

 

 
 

Gambar 4.19 Printer Spooler 

 

 

Kemudian pada printer spooler terdapat stop, stop kan terlebih 

dahulu printer sharing, kemudian start kembali, jika sudah refresh 

printer, maka print sudah bisa digunakan  

 

 
Gambar  4.21 Printer Spooler Properties 
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2. Izin Akses Printer Sharing  

 

Permasalahan saat proses sharing jaringan LAN, yaitu saat coba akses 

salah satu PC selalu minta password.  

 

 

Gambar 4.21 Windows Security 

 

Klik icon internet (dipojok kanan bawah) -> Pilih "Open network and 

Internet Setting ". 

 

Gambar 4.22 Open Network & Internet Setting 

 

Klik "Change advanced sharing setting"  

 

Gambar 4.23 Network and Sharing Center 
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Klik "On" Pada setiap option / pilihan yang ada, kecuali pada 

pilihan "Password protected sharing" 

 

Gambar 4.24 Advanced Sharing Setting 

Jika sudah, maka komputer client tidak perlu mengisi password 

terlebih dahulu saat ingin terhubung ke printer sharing. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1  Kesimpulan 

    Setelah berakhirnya KP (Kerja Praktek di PT Pelindo 1 Persero Cabang 

Dumai pad bulan Juli S/D Agustus di Dumai. Maka dapat disimpulkan beberapa 

Point yang di dapat selama KP di PT Pelindo 1 Persero Cabang Dumai. 

1. PT Pelindo 1 Pesero Cabang Dumai merupakan perusahan yang bergerak 

di bidang Jasa Pelabuhan yang berlokasi JL.Sultan Syarif Kasim No. 1 

2. PT Pelindo 1 persero Cabang Dumai ini di bangun pada tahun 2008 

Berdasarkan  Peraturan   Pemerintah No. 64 Tahun  2001, kedudukan, 

tugas dan  kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham pada 

Persero/ Perusahaan Terbatas dialihkan  kepada Menteri BUMN 

Republik  Indonesia, sedangkan  pembinaan Teknis Operasional 

berada  ditangan Departemen  Perhubungan Republik  Indonesia 

dan  dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

3. Dengan Adanya PT Pelindo 1 Persero Cabang Dumai ini Memudahkan 

Bongkar Muat container di wilayah Sumatra, khususnya perairan selat 

malaka, Seperti Visi Dan Misi PT Pelindo 1 Persero Indonesia. 

 

5.2   Saran 

Sehubungan dengan pengalaman yang didapat selama Kerja Praktek di PT 

Pelindo 1 Persero Cabang Dumai, saran yang ingin disampaikan adalah: 

1. Diharapkan Politeknik Negeri Bengkalis dapat terus menjalin hubungan 

baik dengan PT Pelindo 1 Persero Cabang Dumai dan Perusahan-

Perusahan yang terkair dengan pelaksanaan Kerja Praktek. 

2. Politeknik Negeri Bengkalis sebaiknya melakukan pemantauan secara 
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berkala dalam pelaksanaan Kerja Praktek yang dilakukan oleh mahasiswa, 

sehingga para mahasiswa yang sedang melaksanakan Kerja Praktek dapat 

bekerja dengan baik dan pelaksanaan Kerja Praktek pun sesuai dengan 

yang di harapkan oleh pihak kampus. 

 

3. Menjaga suasana seakrab mungkin dengan pembimbing karena itu akan 

mempengaruhi dalam proses kelancaran Tanya jawab.  
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DAFTAR HADIR KERJA PRAKTEK 

 

Nama Mahasiswa  : Alvi Hafidza Riza 

NIM   : 61039191328 

Asal PT  : Politeknik Negeri Bengkalis 

Tempat KP  : PT.Pelindo 1 Cab Dumai 

Pembimbing  : Renville 

 

NO Hari &Tanggal KP 
Tanda Tangan 

Mahasiswa 

Tanda Tangan 

Pembimbing 

1 Senin,19 Juli 2021 

 
 

2 Rabu,21 Juli 2021 

 
 

3 Kamis,22 Juli 2021 

 
 

4 Jumat,23 Juli 2021 

 
 

5 Senin,26 Juli 2021 

 
 

6 Selasa,27 Juli 2021 

 
 

7 Rabu,28 Juli 2021 

 
 

8 Kamis,29 Juli 2021 

 
 

9 Jumat,30 Juli 2021 
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10 Senin,2 Agustus 2021 

 
 

11 Selasa,3 Agustus 2021 

 
 

12 Rabu,4 Agustus 2021 

 
 

13 Kamis,5 Agustus 2021 

 
 

14 Jumat,6 Agustus 2021 

 
 

15 Senin,9 Agustus 2021 

 
 

16 Selasa,10 Agustus 2021 

 
 

17 Kamis,12 Agustus 2021 

 
 

18 Jumat,13 Agustus 2021 

 
 

19 Senin,16 Agustus 2021 

 
 

20 Rabu,18 Agustus 2021 

 
 

21 Kamis,19 Agustus 2021 

 
 

22 Jumat,20 Agustus 2021 

 
 



 

3 
 

23 Senin,23 Agustus 2021 

 
 

24 Senin,24 Agustus 2021 

 
 

25 Senin,25 Agustus 2021 

 
 

26 Senin,26 Agustus 2021 

 
 

27 Senin,27 Agustus 2021 

 
 

28 Senin,30 Agustus 2021 

 
 

29 Senin,31Agustus 2021 
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KEGIATAN HARIAN 

KERJA PRAKTEK (KP) 

 

HARI  : Senin - Jumat 

TANGGAL : 19 – 23 Juli 2021 

 

NO URAIAN KEGIATAN 
PEMBERI 

TUGAS 
PARAF 

1. 

Mengkoneksikan Printer 

Sharing 

 

Renville 

 

2. 

Pemasangan Hardisk pada 

CPU 

 

 

Renville 

 

3. 

Penginstalan windows 7 

 

 

Renville 

 

 

 

NO GAMBARAN KERJA KETERANGAN 

1 

 

Pemasangan Hardisk pada 

CPU yang terdapat 

dibisnis terminal, yang 

dimana akibat sebelum 

mengganti Hardisk , 

computer peformanya, 

kemudain setelah diganti 

dengan Hardisk dengan 

kapasitas tinggi computer 

tidak lagi loading 
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2 

 

Melakuakn printer sharing  

Langkah melakukan 

printer sharing: 

-melakukan pengecekan 

ip pada kompuer yang 

terhubung dengan printer  

- setalah itu lakukan 

penghubungan computer 

dengan printer yang ingin 

di sharing  

- windows + r , kemudian 

masukan ip dari printer  

-klik 2 kali kemudian , 

printer akan terhubung  

- selesai 

 

 

 

 

 

 

3 
 

 

Terjadi kendala pada saat 

melakuakn printer sharing 

, yang dimana printer 

tidak terhubung ke 

computer dikarnakan 

driver belum di install 

4 

 

Melakukan penggantian 

harids yang dimana 

kapasitas pada hardisk 

pertama 350 GB , menjadi 

500 GB 
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5 

 

 

Melakukan install ulang 

pada computer ,pada 

install ini menggunakan 

software windows 7 home 

premium, 

yang dimana partisi 

hardisk hanya 1, 

kemudian melakukan 

instalasi beberapa aplikasi 

yang di butuhkan  
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HARI  : Senin - Jumat 

TANGGAL : 26 – 30 Juli 2021 

 

NO URAIAN KEGIATAN 
PEMBERI 

TUGAS 
PARAF 

1. 

Memperbaiki koneksi internet 

pada komputer 

 

Renville 
 

 

2. 

Mengganti RJ45 pada UTP 

 

 

Renville 
 

 

3 

 

Menghubungkan printer 

sharing 

 

Renville 
 

 

 

 

NO GAMBARAN KERJA KETERANGAN 

1 

 

 

Mempetbaiki koneksi 

computer yang terdapat di 

ruangn bister , yang 

dimana tidak dapat 

membuka aplikasi Zimbra 

,pada jaringan ini hanya 

menggunakan jaringan 

lokal ( hanya dapat 

mengakses aplikasi di 

dalam rungan lingkup 

kantor) jika ingin 

mengakses  internet 

global, maka harus 

mengatur ulang proxy 

pada jaringan  
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2 

 

 

Memeriksa pada router 

apakah ada masalah di 

router , kemudian 

mengecek jaringan pada 

kompuer apakah dapat 

terhubung ke jaringan 

lokal , jangan lupa untuk 

mengececk proxy pada 

jaringan local 

 

3 

 

 

Pengecekan jaringan pada 

kompuer agar dapat 

mengakses jaringan lokal 

, yang dimana pada 

permasalahan kali ini , IP 

pada computer harus di 

otomatisakan terlebih 

dahulu sebelum enable, 

kemudian buka jaringan 

lokal , jika terhubung 

,maka dapat mengakases 

zimbra ,dan jaringan lokal 

lainya  

4 

 

 

Mengganti RJ45 pada 

kabel ,karena computer 

tidak terhubung dengan 

jaringan ,susunan kabel 

yang dibuat adalah cross 

yang dimana suusan kabel 

cross adalah  
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5 

 

 

Memeriksa koneksi 

jaringan lokal pada 

kompuer karna tidak 

terhubung ke jaringan 

lokal yang dimana tidak 

dapat membuka aplikasi 

Zimbra ,pada jaringan ini 

hanya menggunakan 

jaringan lokal ( hanya 

dapat mengakses aplikasi 

di dalam rungan lingkup 

kantor) jika ingin 

mengakses  internet 

global, maka harus 

mengatur ulang proxy 

pada jaringan  

6 

 

Melakuakn printer 

sharing  

Langkah melakukan 

printer sharing: 

-melakukan pengecekan 

ip pada kompuer yang 

terhubung dengan printer  

- setalah itu lakukan 

penghubungan computer 

dengan printer yang ingin 

di sharing  

- windows + r , kemudian 

masukan ip dari printer  

-klik 2 kali kemudian , 

printer akan terhubung  

- selesai 
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HARI  : Senin - Jumat 

TANGGAL : 02 – 06 Agustus 2021 

 

NO URAIAN KEGIATAN 
PEMBERI 

TUGAS 
PARAF 

1 

 

Menghubungkan printer 

sharing 

 

Renville 
 

 

 

 

NO GAMBARAN KERJA KETERANGAN 

1 

 

 

Melakuakn printer 

sharing  

Langkah melakukan 

printer sharing: 

-melakukan pengecekan 

ip pada kompuer yang 

terhubung dengan printer  

- setalah itu lakukan 

penghubungan computer 

dengan printer yang ingin 

di sharing  

- windows + r , kemudian 

masukan ip dari printer  

-klik 2 kali kemudian , 

printer akan terhubung  

- selesai 
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HARI  : Senin - Jumat 

TANGGAL : 09 – 13 Agustus 2021 

 

NO URAIAN KEGIATAN 
PEMBERI 

TUGAS 
PARAF 

1 

 

Perbaikan pada memory 

computer  

 

Renville  

 

2 Melakukan Printer Sharing Renville  

 

3 
Memasang Hardisk pada 

Komputer  
Renville  

 

4 
Menghubungkan Jaringan 

Local 
Renville  

 

 

 

NO GAMBARAN KERJA KETERANGAN 

1 

 

Melakukan perbaikan 

pada memory computer, 

yang dimana pada saat 

belum di bersihkan , 

computer tidak 

menyala.kemudian 

melakuka perbersihan 

pada memory yang cara 

membersihkan bagian 

kuningan pada memory , 

kemudian dimasukan 

kembali di port untu 

memory , setelah memory 

terpasang ,cabut kabel 
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 SATA di hardisk , 

kemudian pasang kembali 

, kemudian untuk 

pengujian ON kan 

computer seperti biasa  

2 

 

Melakukan printer 

sharing , yang dimana 

untuk permasalahan kali 

ini , saat ingin printer 

sharing , harus 

menggunakan username 

dan password , untuk 

permudah masuk kedalam 

printersharing , computer 

yang terhubung dengan 

printer haru masuk ke 

admin local terlebih 

dahulu , kemudian 

mengatur akses printer 

sharing , kemudian 

kembali ke user biasa 

setalah itu hubungkan 

seperti biasa dari 

computer  

3 

 

 

 

Memasang Hardisk 

dengan kapasitas 500 GB 

di rungan bister 
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4 

 

 

 

Melakukan perbaikan 

jaringan local melalui  

Wi-Fi  , yang di mana 

terhubung kesalahsatu 

jaringan local , jika sudah 

terhubung, melakuka 

pengujian dengan cara 

membuka zimbra atau 

pun website pelindo 1, 

jika ingin melakukan 

perhubungan dengan 

jaringan global , harus 

megatur proxy yang telah 

di atur   
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HARI  : Senin - Jumat 

TANGGAL : 16 – 20 Agustus 2021 

 

NO URAIAN KEGIATAN 
PEMBERI 

TUGAS 
PARAF 

1 

 

Melakukan File Sharing Pada 

komputer Di Bister 

Renville  

 

2 Melakukan Printer Sharing Renville  

 

3 
Mengkoneksikan Jaringan 

LAN  
Renville  

 

 

 

NO GAMBARAN KERJA KETERANGAN 

1 

 

Melakukan sharing File , 

yang dimana komputer 

yang ingin sharing file , 

harus terhubung ke satu 

jaringan ( LAN ), 

kemudian melakuan 

sharing file dengan cara : 

- Masuk ke file manager , 

kemudian pilih 

computer yang ada di 

atas menu atas  

- Kemudain pilih map 

network drive 

- Kemudian masukan ip 

dan nama file pad 

komputer yang ini di 

ambil filenya  
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2 

 

 

Melakukan printer 

sharing , yang dimana 

untuk permasalahan kali 

ini , saat ingin printer 

sharing , harus 

menggunakan username 

dan password , untuk 

permudah masuk kedalam 

printersharing , computer 

yang terhubung dengan 

printer haru masuk ke 

admin local terlebih 

dahulu , kemudian 

mengatur akses printer 

sharing , kemudian 

kembali ke user biasa 

setelah itu hubungkan 

seperti biasa dari 

computer 

3 

 

 

Memeriksa koneksi 

jaringan lokal pada 

kompuer karna tidak 

terhubung ke jaringan 

lokal yang dimana tidak 

dapat membuka aplikasi 

Zimbra ,pada jaringan ini 

hanya menggunakan 

jaringan lokal ( hanya 

dapat mengakses aplikasi 

di dalam rungan lingkup 

kantor) jika ingin 

mengakses  internet 

global, maka harus 

mengatur ulang proxy 

pada jaringan 
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HARI  : Senin - Jumat 

TANGGAL : 23 – 27 Agustus 2021 

 

NO URAIAN KEGIATAN 
PEMBERI 

TUGAS 
PARAF 

1 
 

Melakukan Pergantian hardisk 
Renville  

 

2 Melakukan Printer Sharing Renville  

 

3 Pengecekan memory PC Renville  

 

 

 

NO GAMBARAN KERJA KETERANGAN 

1 

 

Melakukan pergantian 

hardisk , yang dimana 

port untuk keyboard 

mengalami kerusakan 

sehingga tidak dapat 

mengimput data ke dalam 

PC. Tetapi pada saat 

dilakukan pengecekan 

,masalah bukan diport 

,tetapi pada penganturan 

access yang dimana 

pengaturan pada access 

untuk keyboard setelah 

melakukan login/setelah 

masuk kewindows 

keyboar otamatis 

terkunci. 
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2 

 

Melakukan printer 

sharing , yang dimana 

untuk permasalahan kali 

ini , saat ingin printer 

sharing , harus 

menggunakan username 

dan password , untuk 

permudah masuk kedalam 

printer sharing , computer 

yang terhubung dengan 

printer baru masuk ke 

admin local terlebih 

dahulu , kemudian 

mengatur akses printer 

sharing , kemudian 

kembali ke user biasa 

setelah itu hubungkan 

seperti biasa dari 

computer 

3 

 

Melakukan perbaikan 

pada memory computer, 

yang dimana pada saat 

belum di bersihkan , 

computer tidak 

menyala.kemudian 

melakuka perbersihan 

pada memory yang cara 

membersihkan bagian 

kuningan pada memory , 

kemudian dimasukan 

kembali di port untu 

memory , setelah memory 

terpasang ,cabut kabel 

SATA di hardisk , 

kemudian pasang kembali 

, kemudian untuk 

pengujian ON kan 

computer seperti biasa 
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