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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kerja Praktek atau sering di singkat KP merupakan salah satu syarat yang 

harus dipunuhi oleh setiap mahasiswa untuk menyusun Tugas Akhir di Politeknik 

Negeri Bengkalis. Dalam melaksanakan Kerja Praktek, mahasiswa diharapkan 

mempu memecahkan masalah yang terjadi di lapangan kerja secara langsung juga 

diharapkan mampu menambah wawasan dan mampu menganalisa kendala-kendala 

yang terjadi disebuah perusahaan ataupun lingkungan kerja. 

Saat ini dunia teknologi dan informasi berkembang sangat pesat sehingga 

banyak perusahaan-perusahaan ataupun instansi pemerintahan memanfaatkan 

peran dari teknologi dan inforamsi untuk membantu mempermudah pekerjaan 

manusia dan juga bisa dimanfaatkan sebagai media inforamasi maupun promosi. 

Penulis sendiri memilih PT. Java Digital Nusantara Cabang Bengkalis 

sebagai tempat melaksanakan kerja praktek, salah satu alasan mengapa penulis 

memilih tempat KP di Pulau Bengkalis adalah karena kondisi pandemi Covid-19 

yang melanda seluruh dunia. Banyak perusahaan-perusahaan luar menolak 

mahasiswa untuk melaksanakan kerja praktek di perusahaan mereka, karena 

khawatir terjangkiti dan mencegah dari penyebaran Virus Corona. 

PT. Java Digital Nusantara merupakan salah satu perusahaan resmi yang 

ruang lingkup kegiatannya adalah menjalankan usaha berbasis teknologi informasi 

(Information Technology IT) dengan pemgembangannya telah berhasil dan telah 

mulai dipercaya memberikan aspek efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan yang 

dijalankan menggunakan sistem berbasis IP dan aplikasi komputer. PT. Java Digital 

Nusantara akan terus meningkatkan kualitas jasa internet yang lebih unggul di 

seluruh Indonesia dengan menyediakan layanan menyeluruh terhadap segala aspek 

teknologi internet secara optimal dan kreatif. 
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PT. Java Digital Nusantara berdiri sejak tanggal 07 Juni 2016 yang memiliki 

kantor pusat di Komplek Puri Nirwana 1 Kav.1 No.1 Jl. Raya Cikaret Cibinong 

Kab. Bogor Jawa Barat, Indonesia. 

1.2. Tujuan Kerja Praktek 

Adapun tujuan dari Kerja Praktek adalah : 

a. Agar mahasiswa memahami dan mampu beradaptasi dengan lingkungan 

kerja sehingga lebih siap ketika terjun ke dunia kerja dikemudian hari 

b. Mengimplementasikan pengalaman dan bayangan akan pekerjaan yang 

nyata di perusahaan-perusahaan dan instansi -instansi pemerintahan 

c. Mengenali potensi yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa 

d. Meningkatkan rasa tanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh 

pembimbing lapangan 

1.3. Manfaat Kerja Praktek 

Adapun manfaat dari Kerja Praktek adalah : 

a. Syarat bagi seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis untuk 

menyelesaikan perkuliahan 

b. Tempat untuk menyalurkan kemampuan dan mengasah skill yang 

dimiliki mahasiswa selama belajar di kampus 

c. Memahami secara langsung dunia kerja yang sesungguhnya 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Sejarah Perusahaan 

PT. Java Digital Nusantara merupakan salah satu perusahaan resmi yang 

ruang lingkup kegiatannya adalah menjalankan usaha berbasis teknologi informasi 

(Information Technology IT) dengan pemgembangannya telah berhasil dan telah 

mulai dipercaya memberikan aspek efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan yang 

dijalankan menggunakan sistem berbasis IP dan aplikasi komputer. PT Java Digital 

Nusantara akan terus meningkatkan kualitas jasa internet yang lebih unggul di 

seluruh Indonesia dengan menyediakan layanan menyeluruh terhadap segala aspek 

teknologi internet secara optimal dan kreatif. 

PT. Java Digital Nusantara berdiri pada tanggal 07 Juni 2016 yang bergerak 

pada usaha bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, percetakan dan jasa 

dengan nomor akta pendirian : No. 18, melalui Notaris Suprapto, SH di Jl. Cempaka 

Putih Barat II No. 24-A, Jakarta Pusat 10520. 

Beberapa bidang jasa yang Java Digital Nusantara tawarkan pada saat ini 

berupa pembangunan Infrastruktur Jaringan, Server Colocation, Server Dedicate, 

Aplikasi dan Website Solution. Saat ini Java Digital Nusantara sudah bisa 

berkembang secara pesat dengan dibukanya Server Cloud dan sudah bisa menjalin 

kerjasama dengan beberapa perusahaan baik dalam sekala besar, menengah 

maupun kecil. 

2.2. Visi dan Misi Perusahaan 

Menjadi penyelenggara jasa internet terdepan di Indonesia dengan 

menyediakan layanan menyeluruh terhadap segala aspek teknologi internet secara 

optimal dan kreatif. 

Menyediakan layanan komunikasi multimedia melalui jaringan internet 

dengan memanfaatkan jaringan Fiber Optik, kabel dan wireless dengan kualitas 
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tinggi. Memberikan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan jaringan baik dari 

sisi perangkat keras, perangkat lunak dan infrastruktur. Mendukung pemerintah 

dalam mengakselerasi perkembangan dan penetrasi teknologi internet di Indonesia, 

dengan mendapatkan layanan berkualitas untuk semua pihak. 

2.3. Struktur Organisasi Perusahaan 

Berikut merupakan susunan struktur oragnisasi PT. Java Digital Nusantara: 

 

Gambar 2.3.1 Struktur Organisasi Perusahaan 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

2.4. Ruang Lingkup Perusahaan 

PT. Java Digital Nusantara Cabang Bengkalis merupakan perusahan yang 

bergerak pada usaha dibidang Internet dan Jasa Service Jaringan Internet. PT. Java 

Digital Nusantara Cabang Bengkalis merupakan kantor cabang dari PT. Java 

Digital Nusantara yang memiliki kantor pusat di Komplek Puri Nirwana 1 Kav.1 

No.1 Jl. Raya Cikaret Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat, Indonesia. 
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BAB III 

BIDANG PEKERJAAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

 

3.1. Uraian Tugas yang Dikerjakan 

Kerja praktek dilaksanakan 2 bulan sejak awal November sampai akhir 

Desember 2020 di PT. Java Digital Nusantara Cabang Bengkalis. 

 Adapun tugas yang dikerjakan antara lain : 

1.  Pemasangan dan perawatan radio dirumah konsumen 

Radio wireless adalah salah satu alternatif media dalam jaringan 

telekomunikasi. Saat ini kebutuhan masyarakat akan komunikasi semakin 

bertambah, hal ini secara tidak langsung menuntut penyedia layanan 

telekomunikasi yang semakin cepat. Solusi jaringan lokal akses radio yang 

memiliki kemampuan layanan pita lebar adalah pilihan utama untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. Jaringan akses radio memiliki kenggulan tersendiri 

dibandingkan dengan akses tembaga ataupun optik. Mengingat jaringan akses radio 

dapat lebih mudah digunakan, fleksibel dan murah dibanding dengan jaringan akses 

tembaga ataupun optik.  

 

Gambar 3.1.1 Pemasangan Radio / Access Point Outdoor 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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2. Mengganti kabel UTP yang putus 

Kabel UTP merupakan singkatan dari Unshielded Twisted Pair, yaitu jenis kabel 

yang terbuat dari bahan penghantar tembaga. Mempunyai isolasi dari plastik dan 

terbungkus oleh bahan yang tahan dari cuaca panas dan hujan sehingga dapat 

melindungi dari kerusakan fisik dalam jangka waktu yang lama. Kabel UTP terdiri 

dari 4 pasang inti kabel yang saling melilit dimana masing pasang mempunyai kode 

warna berbeda-beda. Kabel UTP sendiri berfungsi sebagai kabel untuk jaringan 

Local Area Network (LAN) pada sistem jaringan komputer. 

 

Gambar 3.1.2 Mengganti Kabel UTP 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

3. Mengganti Mikrotik dan HUB yang rusak 

Mikrotik adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan 

untuk menjadikan komputer manjadi router network yang handal, mencakup 

berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless, cocok digunakan 

oleh ISP, provider hotspot dan warnet. 

Hub atau yang lebih dikenal dengan istilah network hub adalah sebuah 

perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer yang satu dengan 

komputer lainnya asalkan masih dalam lingkup jaringan yang sama. 
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Gambar 3.1.3 Mengganti Mikrotik dan HUB yang rusak 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

Nusantara Cabang Bengkalis selama 2 bulan terdapat bebrapa target yang ingin 

dicapai, diantaranya : 

1. Memahami dunia kerja yang sesungguhnya khususnya dibidang 

jaringan 

2. Memahami sistem kerja di perusahaan 

3. Dapat memahami berbagai perangkat-perangkat jaringan yang 

digunakan diperusahaan 

 

1. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak merupakan istilah khusus untuk data yang format dan 

disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya dan berbagai 

3.2. Target yang Diharapkan 

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek yang dilakukan di PT. Java Digital 

3.3. Perangkat yang Digunakan 

Adapun perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan kerja praktek di PT. Java Digital Nusantara cabang Bengkalis 

sebagai berikut : 
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informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian 

sistem komputer yang tidak berwujud. Ada beberapa perangkat lunak yang 

digunakan untuk menunjang kerja praktek, diantaranya : 

- Chrome 

Chrome merupakan sebuah browser untuk mengakses alamat web atau 

internet, selain itu chrome bisa juga digunakan untuk membuka alamat ip 

jaringan router atau accespoint yang akan di setting. 

- Microsoft Word 

Microsoft word merupakan perangkat lunak pengolah kata, yang digunakan 

penulis saat membuat laporan kerja praktek. 

 

2. Perangkat Keras 

- Kabel UTP / LAN 

Kabel UTP merupakan singkatan dari Unshielded Twisted Pair, yaitu jenis 

kabel yang terbuat dari bahan penghantar tembaga. Mempunyai isolasi dari 

plastik dan terbungkus oleh bahan yang tahan dari cuaca panas dan hujan 

sehingga dapat melindungi dari kerusakan fisik dalam jangka waktu yang 

lama. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling melilit dimana 

masing pasang mempunyai kode warna berbeda-beda. Kabel UTP sendiri 

berfungsi sebagai kabel untuk jaringan Local Area Network (LAN) pada 

sistem jaringan komputer. 

 

Gambar 3.3.1 Kabel UTP 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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- Konektor RJ45 

Konektor RJ 45 merupakan konektor atau penghubung kabel ethernet yang 

biasanya dipakai untuk jaringan. Konektor tersebut biasanya mempunyai 

ujung kabel UTP atau unshielded twisted pair yang mampu 

menghubungkannya ke pemancar penerima atau transceiver. 

 

Gambar 3.3.2 Konektor RJ45 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

- Tang Crimping 

Sebuah alat yang digunakan untuk menginstalasi kabel UTP dengan 

konektor RJ45, tang crimping berfungsi untuk mengcrimping RJ45 yang 

sudah terpasang dengan benar pada ujung kabel UTP. 

 

 

Gambar 3.3.3 Tang Crimping 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

- Access Point Outdoor 

Access Point adalah suatu perangkat jaringan komputer yang dapat 

menghubungkan peranti nirkabel dengan jaringan lokal dengan 

menggunakan teknologi seperti Wifi, bluetooth, wireless, dan lain – lain. 
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Sedangkan Access Point Outdoor merupakan Access Point yang berada di 

luar ruangan karena area yang cukup luas jenis Access Point biasanya 

ditemukan di Kampus, Bangunan, dan lainnya. 

 

Gambar 3.3.4 Access Point Outdoor 

Sumber : https://www.tokopedia.com/grosirsulfat/acces-point-tp-link-outdoor-cpe610-5ghz-300-

mbps?refined=true&whid=0 

 

- Router 

Router adalah suatu hardware jaringan komputer yang berfungsi untuk 

mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet dari satu perangkat 

komputer ke perangkat lainnya, dimana proses tersebut disebut dengan 

routing. 

 

Gambar 3.3.5 Wireless Router 

Sumber : https://shopee.co.id/TOTOLINK-N300RT-Wireless-N-Router-300Mbps-High-Speed-

i.20229914.1543136968 
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- Laptop 

Laptop adalah komputer pribadi yang berukuran relatif kecil dan ringan. 

laptop memiliki fungsi yang sama dengan komputer desktop (desktop 

computers) pada umumnya yaitu memanipulasi informasi atau data. 

 

Gambar 3.3.6 Laptop 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

kendala yang berkaitan dengan alam seperti hujan, akses jalan menuju tempat 

pemasangan Wifi yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor karena becek dan 

banjir akibat hujan deras.  

kualitas  kerja supaya jauh lebih baik 

3. Menghadapi atau memecahkan error pada setiap percobaan dengan panduan 

pembimbing lapangan 

 

 

 

 

3.4. Kendala yang Dihadapi 

Beberapa kendala yang dihadapi saat melaksanakan kerja praktek terutama 

3.5. Pemecahan Masalah 

1. Melakukan diskusi dengan pembimbing lapangan maupun rekan yang lain 

2. Berani dalam melakukan sesuatu untuk pembelajaran untuk meningkatkan 
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BAB IV 

JUDUL ATAU TOPIK LAPORAN KERJA PRAKTEK 

 

Java Digital Nusantara Cabang Bengkalis, penyusunan ditempatkan di Devisi 

jaringan. Kerja praktek mencakup permasalahan Wifi, pemasangan Wifi, 

pemecahan masalah perangkat Wifi serta mengatasi perangkat yang bermasalah. 

Berikut ini merupakan deskripsi umum kegiatan selama kerja praktek lebih kurang 

2 minggu : 

1. Pemasangan Access Point Outdoor 

Tahap awal untuk pemasangan Wifi dirumah konsumen, biasanya 

konsumen menghubungi pihak peruhasaan untuk melakukan negosiasi, jika 

sudah disepakati kedua pihak maka penulis akan melakukan survei lokasi 

sekaligus melakukan pemasangan. Pada perusahaan PT. Java Digital 

Nusantara Cabang Bengkalis menerima pemasangan jaringan Wifi secara 

wireless dipulau Bengkalis dan juga menerima pemasangan diluar pulau 

Bengkalis, seperti di Sungai Pakning, Pulau Padang Kab. Kepulauan 

Meranti. Pemasangan Wifi menggunakan tiang antena yang tinggi akan 

memperoleh jarak jangkauan yang lebih maksimal. Jenis antena yang 

dipakai yaitu Lite Beam dan juga Tenda, pada jarak yang cukup jauh dari 

tower BST atau tower server sekitar 1 KM pemasangan antena harus 

menggunakan tiang dengan tinggi sekitar 15 M. namun jika jarak nya dekat 

dan tidak ada hambatan gedung tinggi dan pepohonan bisa menggunakan 

tiang 5 M yang dipasang diatas rumah konsumen. Jika jarak antara lokasi 

pemasangan dengan tower server jauh dan menggunakan tiang yang rendah 

maka jaringan yang dihasilkan kurang maksimal. 

 

4.1. Uraian Masalah 

Selama 2 minggu melaksanakan kerja praktek yang di selenggarakan di PT. 
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Gambar 4.1.1 Pemasangan Access Point Outdoor menggunakan tiang antena 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mempersiapkan semua alat-

alat yang akan digunakan untuk memasang Wifi menggunakan Access Point 

outdoor, seperti tiang pipa, kawat seling, tangga, kabel UTP, Access Point 

outdoor, baut, mur, bor, gerinda, palu, obeng, tang potong, tang crimping, 

dan lain-lain. 

Selanjutnya tegakkan pipa besi secara bertahap, disini penulis 

menggunakan 3 sambung pipa besi dengan tinggi lebih kurang 15 meter jika 

didirikan. Dirikan pipa pertama lalu pasang kawat seling agar lebih kokoh 

kemudian lanjut naikkan sambungan pipa yang kedua lalu pasang kawat 

seling pada sambungan pipa yang kedua, selanjutnya dipipa sambungan 

yang ketiga pasangkan Access Point outdoor yang sudah dikasi kabel UTP 

diujung pipa tersebut dan pasang kawat seling agar tiang berdiri dengan 

kokoh. Setiap sambungan upayakan menambahkan kawat seling yang 

membetuk sudut segitiga. 

Setelah tiang selesai ditegakkan, selanjutnya masukkan masukkan kabel 

kedalam rumah dan hubungkan dengan router yang akan di setting, setelah 

router disetting IP nya lakukan pointing pada antena jika jaringan dirasa 

kurang kuat hingga mendapatkan kekuatan jaringan yang maksimal. Setelah 

selesai pointing kunci tiang agar tidak goyang dan berputar. 
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Setelah selesai lakukan tes jaringan menggunakan handphone konsumen 

dan proses pemasangan Wifi selesai. 

Berikut alat-alat yang digunakan saat melakukan pemasangan Wifi : 

- Pipa Besi 

 

Gambar 4.1.2 Pipa 

 

- Klem Pipa 

 

Gambar 4.1.3 Klem Pipa 

 

- Kawat Seling 

 

Gambar 4.1.4 Kawat Seling 



15 

- Tangga  

 

Gambar 4.1.5 Tangga 

 

- Baut dan Mur 

 

Gambar 4.1.6 Baut dan Mur 

 

- Tang Potong 

 

Gambar 4.1.9 Tang Potong 
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- Tang Crimping 

 

Gambar 4.1.10Tang Crimping 

 

- Bor 

 

Gambar 4.1,12 Bor 

 

- Geringa  

 

Gambar 4.1,13 Gerinda 
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- Alat Panjat Tiang 

 

Gambar 4.1,14 Alat Panjat Tiang 

 

- Obeng 

 

Gambar 4.1,15 Obeng 

2. Perbaikan Acces Point yang bermasalah 

Pada tahap perbaikan biasanya para client menghubungi penulis dan 

memberi aduan bahwa jaringan Wifi tidak bisa digunakan. Mendapat 

pengaduan demikian penulis langsung memriksa server apakah server 

bermasalah atau tidak, jika server tidak bermasalah penulis akan pergi 

kerumah client dan mengecek perangkat dirumah client tersebut, dan 

didapati bahwa Access Point yang bermasalah. Access Point yang 

bermasalah ditandai dengan lampu indikator yang tidak menyala atau 

berwarna merah namum jika lampu indikator menyala dengan waran hijau 

maka Access Point tersebut baik-baik saja. Dalam kasus ini lampu Access 

Point tidak menyala atau Access Point nya mati total, maka pertama yang 
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penulis lakukan mengganti adaptor Access Point tersebut, jika tidak 

menyala juga diharuskan untuk mengganti Access Point yang baru. Access 

Point bisa saja terbakar oleh arus listrik yang tidak stabil dan bisa juga rusak 

karena petir. 

  

  

Gambar 4.2.1 Mengganti Access Point yang bersamalah 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

3. Melakukan Perawatan Access Point 

Perawatan Access Point tidaklah terlalu sulit, cukup kita bersihkan dengan 

menggunakan kain, dilihat dari warna apa yang dihasilkan dari indikator 

Access Point tersebut, cek status Access Point serta dicek secara berkala 

apakah perangkat tersebut masih bisa dan layak untuk digunakan atau sudah 

seharusnya diganti dengan perangkat yang baru. 

 

Gambar 4.2.2 Melakukan perawatan dan pengecekan Access Point 

Sumber : Dokumentasi pribadi 



19 

Berikut ini merupakan langkah-langkah perbaikan dan pemasangan Access 

Point selama melakukan kerja praktek di PT. Java Digital Nusantara Cabanng 

Bengkalis : 

a. Melakuka survei ke tempat lokasi pemasangan atau perbaikan 

b. Mempersiapkan alat-alat kerja yang akan digunakan 

c. Perhatikan lampu indikator pada Access Point tersebut, jika lampu berwarna 

merah menandakan bahwa Access Point bermasalah dan jika lampu tidak 

menyala disarankan untuk mengganti adaptor Access Point tersebut dan jika 

tidak menyala juga maka Access Point nya rusak 

d. Lakukan pencopotan dari area publik untuk diperiksa 

e. Lakukan penggantian kabel jika kabel sudah tidak berfungsi dengan baik 

lagi atau putus 

f. Jika Access Point sudah menyala dan indikator nya normal, maka lakukan 

pengecekan jaringan atau kekuatan jaringan 

g. Jika kekuatan jaringan sangat baik maka Access Point sudah bisa digunakan 

dengan normal 
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BAB V PENUTUP 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari laporan kerja praktek ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Pendalaman materi dan pemahaman materi tentang jaringan komunikasi 

khususnya jaringan WAN untuk langsung diimplementasikan dilapangan 

b. Perlunya dilakukan pemeliharaan pada perangkat jaringan Wifi untuk 

menghasilkan hasil yang baik 

c. Perlunya dilakukan pengecekan terhadap kekuatan sinyal Access Point 

tersebut 

 

5.2. Saran 

Terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis, diantaranya sebagai 

berikut : 

a. Kedepannya agar perusahaan bisa menggunakan fiber optic sebagai media 

transmisi jaringan yang lebih baik lagi dan optimal 

b. Agar lebih memperhatikan kondisi perangkat outdoor yang mungkin bisa 

menghambat kelancaran jaringan seperti (kabel LAN, konektor RJ45, 

Access Point dan lain-lain) 

c. Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna, oleh 

karena itu penulis berharap bagi pembaca agar bisa mengembangkan agar 

tercapainya kesempurnaan dan penulis butuh bimbingan dari bapak dan ibu 

dosen pembimbing. 

Akhir kata penulis memohon maaf atas segala kekurangan, penulis sangat berharap 

agar laporan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa/I Teknik 

Informatika. 
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KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

 

No Hari/tanggal Uraian kegiatan Gambaran kerja 

1 Senin/2 Nov -  

2 Selasa/3 Nov a. Melakukan 

penambahan Radio 

di tower Ketam 

Putih 

Penambahan radio untuk 

menembak jaringan wifi ke 

pematang duku. 

3 Rabu/4 Nov a. Mengganti kawat 

seling dirumah 

konsumen.  

Karena kawat seling lama 

sudah ada yang putus, maka 

dilakukan penggantian 

kawat seling baru 

4 Kamis/5 Nov a. Memasang 

jaringan wifi di 

Sebauk   

Melakukan pemasangan 

jaringan wifi pada rumah 

konsumen di Sebauk 

menggunakan tiang antena 

5 Jumat/6 Nov LIBUR  

6 Sabtu/7 Nov LIBUR  

7 Senin/9 Nov a. Perbaikan jaringan 

di Pematang Duku.  

Jaringan selalu dikeluhkan 

lelet oleh konsumen, 

dilakukan reset pada router 

karena banyak perangkat 

yang terhubung 

8 Selasa/10 Nov a. Pemasangan 

jaringan wifi di 

Sungai Alam 

Melakukan pemasangan 

jaringan pada rumah 

konsumen di Sungai Alam 

menggunakan tiang antena 

9 Rabu/11 Nov a. Maintenance 

jaringan wifi 

Mengganti kabel LAN 

dirumah konsumen karena 

kabel lama putus 



 

10 Kamis/12 Nov a. Maintenance  

jaringan wifi 

Restar perangkat di tower 

Pangkalan Batang 

11 Jumat/13 Nov LIBUR  

12 Sabtu/14 Nov a. Pemasangan 

jaringan wifi di 

Pakning 

Memasang jaringan wifi  

pada rumah konsumen 

menggunakan tiang antena 

13 Senin/ 16 Nov LIBUR  

14 Selasa/17 Nov a. Manitenance 

jaringan wifi 

Mengganti router dan kabel 

LAN dirumah konsumen 

15 Rabu/18 Nov a. Mengganti kawat 

seling 

Melakukan penggantian 

kawat seling pada kantor 

desa Mekar Delima 

16 Kamis/19 Nov a. Maintenance 

jaringan wifi 

Mengganti radio karena 

terkena petir 

17 Jumat/20 Nov a. Menambah 

perangkat 

Menambah router agar 

jaringan bisa diakses lebih 

luas dirumah konsumen 

18 Sabtu/21 Nov a. Memasang 

jaringan wifi 

Memasang jaringan wifi 

pada rumah konsumen 

menggunakan tarek kabel 

langsung dari server 

19 Senin/23 Nov -  

20 Selasa/24 Nov -  

21 Rabu/25 Nov IZIN UAS  

22 Kamis/26 Nov a. Melakukan 

pemasangan 

jaringan wifi 

Memasang jaringan 

dirumah konsumen 

menggunakan tiang antena 

23 Jum’at/27 Nov LIBUR  

24 Sabtu/28 Nov a. Mengganti kawat 

seling 

Mengganti kawat seling 

dirumah konsumen karena 

kawat lama sudah karatan 

dan putus 

25 Senin/30 Nov a. Manitenance 

jaringan wifi 

Mereset router dirumah 

konsumen karena banyak 

perangkat yang login, 



 

sehingga jaringan sering 

lelet 

26 Selasa/1 Des a. Menambah 

perangkat di 

Simpang 5 

Sepotong. 

Menambahkan radio yang 

pada tower Simpang 5 

Sepotong. 

27 Rabu/2 Des a. Mengganti kawat 

seling   

Mengganti kawat seling 

dirumah konsumen 

28 Kamis/3 Des a. Maintenance  

jaringan wifi 

Jaringan tidak mau konek, 

setelah dicek kabel LAN 

putus dan dilakukan 

penggantian kabel LAN 

29 Jumat/4 Des LIBUR  

30 Sabtu/5 Des LIBUR  

31 Senin/7 Des a. Maintenance 

jaringan wifi 

Mengganti router dan kabel 

di SMA 4 Bengkalis karena 

rusak terkena petir 

32 Selasa/8 Des  a. Memasang 

jaringan wifi di 

Bukit Batu.    

Memasang jaringan wifi 

menggunakan tiang antena 

33 Rabu/9 Des -  

34 Kamis/10 Des -  

35 Jumat/11 Des LIBUR  

36 Sabtu/12 Des a. Maintenance 

jaringan wifi  

Mengganti kabel LAN yang 

putus dirumah konsumen 

37 Senin/14 Des a. Memasang 

jaringan wifi di 

Bukit Batu 

Melakukan pemasangan 

jaringan wifi menggunakan 

tiang antena 



 

 

38 Selasa/15 Des a. Memasang 

jaringan wifi di 

Sungai Pakning 

Melakukan pemasangan 

jaringan wifi menggunakan 

tiang antena 

39 Rabu/16 Des a. Melakukan 

pengecekan 

jaringan dirumah 

konsumen 

Jaringan tidak konek karena 

router rusak, dilakukan 

penggantian router 

40 Kamis/17 Des -  

41 Jumat/18 Des  LIBUR  

42 Sabtu/19 Des a. Mengganti kawat 

seling 

Karena kawat lama sudah 

ada yang putus, dilakukan 

penggantian kawat baru 
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