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KATA PENGANTAR 

 

     Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Salam sejahtera bagi kita semua, Alhamdulillah puji dan syukur kita ucapkan  

Kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita 

semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek (KP) tepat 

pada waktunya dilingkungan Teknologi Informasi (TI) RU II Sungai Pakning. yang 

berjudul “SISTEM JARINGAN TELEPON PADA PABX MD110 DI 

PT.PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT II SUNGAI PAKNING “  

Shalawat serta salam penulis berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, 

karena berkat perjuangan beliaulah kita semua hari ini mampu merasakannya 

pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

 Selain teori, kerja praktek ini berguna bagi mahasiswa agar dapat 

mengetahui langsung bagaimana aplikasi dari teori yang telah di dapat di dalam 

perkuliahan. Adapun laporan ini merupakan salah syarat untuk menyelesaikan 

Program Studi Teknik Informatika. Dan kami harap kerja praktek ini akan memberi 

banyak manfaat bagi kami para mahasiswa maupun bagi pembaca. 

 

 Di kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 

terkait Kerja Praktek. yang telah memberi dukungan moral dan bimbingan pada 

kami. Ucapan terima kasih ini kami tunjukkan kepada : 

 

1. Bapak Johny Custer, S.T., M.T selaku Direktur Politeknik Negeri 

Bengkalis. 

2. Bapak Danuri, M.Cs selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika. 

3. Bapak M. Nasir, M.T selaku Ketua Program Studi D-III Teknik 

Informatika. 

4. Bapak Tengku Musri, M.Kom. selaku  Dosen Pembimbing Kerja 

Praktek. 
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5. Bapak Nurul Fahmi, M.T . selaku Koordinator Kerja Praktek Politeknik 

Negeri Bengkalis. 

6. Bapak Rahmad Hidayat selaku supervisor yang telah memberikan izin 

dan tempat dalam pelaksanakan Kerja Praktek. 

7. Bapak Dzikri Fadhilah selaku pimpinan kantor IT dan pembimbing 

praktik yang telah memberikan bimbingan dengan baik selama kerja 

praktek. 

8. Bapak Yunus, selaku pembimbing Kerja Praktek, serta para teknisi PT. 

Pertamina (Persero) RU II Sungai Pakning yang telah memberi izin serta 

bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan Kerja Praktek. 

9. Serta Seluruh teman-teman yang telah membantu memberikan 

dorongan, motivasi dan semangat, sehingga penulis bisa menyelesaikan 

laporan ini dengan sebaik mungkin. 

10. Orang Tua yang telah memberikan dorongan baik dalam bentuk materi 

maupun moral serta teman-teman ikut mendukung proses Kerja Praktek 

sampai selesai. 

 

  Susunan Laporan Kerja Praktek ini sudah dibuat dengan sebaik-baiknya, 

namun tentu masih banyak kekurangannya, oleh karena itu jika ada kritik atau saran 

apapun yang sifatnya membangun bagi penulis, dengan senang hati akan penulis 

terima. 

 

 Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

 Sungai Pakning, 31 Desember 2020

 Penulis, 

 

 

 

 

 

 Zulfikar Fitrah 

 6103181269 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Kerja Praktek  

Melihat semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada 

saat ini, tuntutan terhadap metode pengajaran serta perlunya peningkatan pada 

materi pendidikan maka Politeknik Negeri Bengkalis sebagai lembaga pendidikan 

tinggi dan mampu mengakomodasi perkembangan yang ada. Salah satunya dengan 

mengadakan suatu kerja praktek (KP).  

 

Dengan ini kerja praktek (KP) inilah mahasiswa dituntut untuk dapat mengerti 

dan memahami pekerjaan dilapangan. Mahasiswa tidak hanya dituntut dapat 

mengerti dan memahami pekerjaan dilapangan dan tidak hanya dituntut untuk 

memiliki ilmu pengetahuan serta teknologi semata, namun yang lebih penting 

adalah Mahasiswa memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menerapkan ilmu 

yang dimilikinya. Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa teori yang diterima 

dari perguruan tinggi akan berbeda dengan masalah yang dihadapi dilapangan 

nantinya. (KP) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional 

tersebut, dimana Mahasiswa yang melakasanakan (KP) tesebut diharapkan dapat 

menerapkan ilmu yang didapat dan sekaligus mempelajari dunia industri. Tanpa 

diadakan (KP) ini kita tidak dapat langsung terjun kedunia industri karena kita 

belum mengetahui situasi dan kondisi lingkungan kerja.  

 

1.2 Tujuan Pelaksanaan Kerja Praktek  

Secara umum pelaksanaan kerja praktek ini ditujukan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dibidang teknologi melalui keterlibatan 

langsung dalam berbagai kegiatan dunia usaha/industri. Setelah pelaksanaan kerja 

praktek secara khusus mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman industri 

yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dibidang teknik, dan 

keterampilan yang dimilikinya menjadi modal untuk terjun ke dunia kerja, seperti: 
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1. Mengetahui secara langsung bagaimana dunia kerja yang sebenarnya. 

2. Mahasiswa dapat membandingkan antara teori yang didapatkan di 

bangku kuliah dengan yang ada di perusahaan. 

3. Meningkatkan keterampilan dibidang keahlian yang dimilikinya.  

4. Dapat menyentuh  perkembangan mental dari mahasiswa secara positif 

mengarah pada peningkatan kualitas diri, seperti cara berpikir, 

berketerampilan, bersikap dan bertingkah laku.  

 

1.3 Manfaat Kerja Praktek  

Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang siap pakai pada dunia kerja / 

industri diperlukan pengenalan langsung terhadap teknologi-teknologi yang 

digunakan di dunia industri, manfaat kerja praktek adalah:  

1. Mengenal lebih jauh praktek dilapangan, dengan ini diharapkan dari 

pengalaman kerja praktek ini dapat memberikan gambaran tentang 

dunia kerja sesungguhnya.  

2. Sebagai salah satu usaha untuk menciptakan hubungan  yang baik 

antara  pihak Politeknik Negeri Bengkalis dengan pihak Perusahaan.  

3. Menumbuhkan kesadaran pada mahasiswa bahwa semakin hari 

persaingan di dunia kerja semakin tajam, baik itu peluang, tantangan 

pengembangan karier.  

4. Mahasiswa dapat meningkatkan wawasan keterampilan.  

5. Melatih dan menumbuhkan sikap dan pola pikir yang profesional untuk 

memasuki dunia kerja nantinya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  

2.1 Sejarah Singkat PT. Pertamina RU II Production Sungai Pakning 

         

 

Gambar 2.1  Produksi BBM PT. Pertamina (Persero) RU II Production Sungai Pakning  

Sumber : Data olahan 

 

Pertamina RU II Production Sungai Pakning, berada di Provinsi Riau dan telah 

memberikan sumbangan yang nyata bagi perkembangan, serta telah memberikan 

sumbangan yang besar dalam memenuhi bahan bakar minyak Nasional.  

 

 Berbagai produk Bahan Bakar Minyak ( BBM ) dan Non Bahan Bakar Minyak 

( NBM ) telah dihasilkan oleh Pertamina RU II Production Sungai Pakning baik 

memenuhi kebutuhan dalam Negeri maupun Luar Negeri seperti produk-produk 

NBM antara lain LSWR.  

 

Salah satu komitmen Pertamina menjadi kilang minyak kebanggaan Nasional 

terus berupaya meningkatkan program kehandalan kilang dan kualitas dalam 

mengelola minyak mentah yang berwawasan lingkungan, diantaranya yaitu 
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Pertamina telah berhasil mendapatkan penghargaan Proper biru dari Kementrian 

Lingkungan Hidup dan Sertifikat ISO 14001 (SGS_UKAS) serta ISO-17025 

(KAN). Dalam upaya meningkatkan kehandalan kilang dan kepuasan pelanggan, 

berbagai proyek sedang dijalankan seperti proyek Distribution System (DCS). 

 

Kilang minyak Pertamina RU II Production Sungai Pakning memproduksi 

bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar daerah Riau dan 

Sumatera bagian utara serta bagian selatan. 

  

2.2 Visi dan Misi PT. Pertamina ( PERSERO ) RU II Sungai Pakning    

Visi   

Menjadi kilang Minyak dan Petrokimia Nasional yang kompetitif dan 

Berwawasan Lingkungan di Asia Pasific Tahun 2025 

  

Misi    

Melakukan usaha di bidang pengolahan minyak dan petrokimia yang 

dikelola secara profesional dan berwawasan lingkungan berdasarkan tata nilai 

Pertamina untuk memberikan nilah tambah bagi stakeholder.  

 

2.3 Struktur Organisasi  

Untuk memperlancar kegiatan perusahaan, maka dibutuhkan Struktur 

Organisasi guna untuk mengetahui dan menempatkan para personal dibidang 

tugasnya masing-masing. Adanya pembagian kerja secara keseluruhan yang 

diperincikan menurut bidangnya masing-masing dapat dilihat dalam struktur 

organisasi suatu perusahaan. Pertamina RU-II Production Sungai Pakning dalam 

menjalankan operasi menggunakan line on-staff organization yang terdiri dari 

beberapa staf dengan tugas yang berbeda-beda dan bertanggung jawab dalam 

koordinasi satu pimpinan dalam pelaksanaan tugas rutin masing-masing. 
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2.3.1 Struktur Organisasi Pertamina RU II Dumai 
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi  Pertamina RU-II Dumai  

Sumber : Data olahan  
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2.3.2   Struktur Organisasi Manager IT Pertamina RU II Production Sungai 

Pakning 

  

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Manager IT 

Pertamina RU II Sungai Pakning 

Sumber : Data olahan  
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2.4 Ruang Lingkup Perusahaan  

Kilang Pertamina RU II  Production Sungai Pakning terbagi menjadi dua 

cabang yaitu PT. Pertamina ( Persero ) II Dumai dan PT. Pertamina production RU 

II Sei. Pakning. Di Pakning terdiri dari satu kompleks yaitu Crude Destillate Unit 

(CDU), Sedangkan di dumai terdiri dari tiga kompleks yaitu Hydroskimming 

Complex (HSC), Hydrocracking Complex (HCC), dan Heavy Oil Complex (HOC). 

Pada  Hydroskimming Complex (HSC) terdiri dari unit CDU menjadi primary 

proses permisahan distilasi terhadap pertama, kemudian fraksi ringan di olah 

kembali dalam unit Platforming untuk menghasilkan platformat yang akan jadi 

bahan campuran utama bensin, Hydrocracking Complex (HCC) terjadi proses 

cracking atau pemutusan rantai yang masih panjang menjadi rantai Hidrokarbon 

yang lebih pendek sedangkan Heavy Oil Complex (HOC) terjadi proses pengolahan 

fraksi-fraksi berat.  
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BAB III 

BIDANG PEKERJAAN 

 

3.1 Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan  

Kerja Praktek (KP) dilaksanakan terhitung mulai tanggal 02 November 2020 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 di PT. Pertamina (Persero) RU II 

Production Sungai Pakning. Selama pelaksanaan KP ada beberapa pekerjaan dan 

tugas yang dikerjakan, diantaranya antara lain sebagai berikut : 

 

3.1.1 Melakukan Pemasangan Mesin Printer Baru 

 

Gambar 3.1 Pemasangan Mesin Printer  

 

3.1.2 Pemasangan Kamera dan Sound Sistem Acara Ustad Abdul Somad. 

Kegiatan ini di laksanakan di Desa Batang DukuTepatnya di SMK 

Penerbangan Bukit Batu. 

 

Gambar 3.2 Pemasangan Kamera dan Sound Sistem 
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3.2 Target yang Diharapkan  

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek (KP) yang berlokasi PT. Pertamina (Persero)  

RU II Production Sungai Pakning dan terhitung selama 2 Bulan. terdapat beberapa 

target yang ingin dicapai, diantaranya:  

 

1. Memahami dunia kerja di bidang IT.  

2. Dapat memanfaatkan pengetahuan dan skill di bidang IT sebagai peluang 

usaha dan kerja.  

3. Mengembangkan pengetahuan tentang IT dalam mencari peluang usaha 

dan kerja.  

 

3.3 Perangkat lunak/Perangkat keras yang di gunakan.  

Adapun perangkat lunak dan keras yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

dalam kerja praktek (KP) di PT Pertamina (Persero) RU II Production Sungai 

Pakning yaitu: 

 

3.3.1 Perangkat Lunak  

Aplikasi Microsoft Office Word di komputer atau di laptop yang di      

gunakan untuk menyusun laporan KP yang telah dilakukan di PT 

Pertamina (Persero) RU II Production Sungai Pakning. 

 

3.3.2  Perangkat Keras  

 

1. Computer  

Computer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi 

dan data. 

  

Gambar 3.3 Computer 

Sumber : 

https://i0.wp.com/www.abundancethebook.com/wpcontent/uploads/2019/10/komputer.jpg?w=908

&ssl=1  

https://i0.wp.com/www.abundancethebook.com/wpcontent/uploads/2019/10/komputer.jpg?w=908&ssl=1
https://i0.wp.com/www.abundancethebook.com/wpcontent/uploads/2019/10/komputer.jpg?w=908&ssl=1
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2. Mouse  

Mouse komputer merupakan perangkat keras yang termasuk dalam 

golongan perangkat input (masukan).  

        

Gambar 3.4  Mouse 

Sumber : https://www.sades.co.id/wp-content/uploads/2018/10/Scythe.jpg 

  

3. Printer  

Printer adalah peranti yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, 

baik berupa teks maupun gambar/grafik, di atas kertas.  

 

Gambar 3.5 Printer  

Sumber : https://i.pinimg.com/474x/f5/af/7b/f5af7bc1fed0909d30f140af8c71067d--printer-

driverprinters.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sades.co.id/wp-content/uploads/2018/10/Scythe.jpg
https://id.wikipedia.org/wiki/Kertas
https://id.wikipedia.org/wiki/Kertas
https://i.pinimg.com/474x/f5/af/7b/f5af7bc1fed0909d30f140af8c71067d--printer-driverprinters.jpg
https://i.pinimg.com/474x/f5/af/7b/f5af7bc1fed0909d30f140af8c71067d--printer-driverprinters.jpg
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BAB IV 

SISTEM JARINGAN TELPON PADA PABX ERICSSON 

MD110 DI PT PERTAMINA (PERSERO) RU II PRODUCTION 

SUNGAI PAKNING 

 

4.1 Pengertian Sistem 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk 

melakukan sasaran yang tertentu, prosedur adalah suatu urutan operasi klerikal 

(tulis-menulis), yang melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih 

departemen,yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari 

transaksi-transakasi bisinis yang terjadi. (Hutahean,2014). 

 

4.2 Pengertian Komunikasi 

Setiap manusia pasti berkomunikasi, komunikasi adalah proses penyampaian 

informasi, gagasan, dan pesan-pesan secara verbal maupun non verbal dari 

seseorang ke orang lain atau kelompok. Dalam Riswandi (2009), istilah 

“komunikasi” (bahasa inggris “communication”) berasal dari Bahasa Latin 

“communicatus” atau “communicatio” atau “communicare” yang berarti “berbagi” 

atau “menjadi milik bersama”. Menurut Webster New Collogiate Dictionary, 

komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui 

sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku. 

 

Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi atau meneruskan makna 

atau arti. Komunikasi juga bisa diartikan sebagai proses penyampaian informasi, 

makna atau pemahaman dari pengirim ke penerima. Dari komunikasi yang telah 

dilakukan diharapkan akan menimbulkan perubahan tingkah laku atau muncul 

perilaku baru sesuai dengan yang dikirimkan oleh pengirim pesan atau informasi 

dari penerima informasi (Musliha, 2010). 
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 Adapun beberapa definisi komunikasi menurut para ahli antara lain: 

1. Carl Hovland, Janis & Kelley  

Komunikasi adalah suatu proses melalui dimana seseorang (komunikator) 

menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan 

mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya (khalayak).  

 

2. Bernard Berelson & Gary A.Steiner 

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, 

keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, 

gambar, angka-angka, dan lain-lain. 

 

3. Harold Lasswell 

Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan 

“siapa”, “mengatakan apa”, “dengan saluran apa”, “kepada siapa”, dan 

“dengan akibat apa” atau “hasil apa”. (who says what in which channel to 

whom and with what effect)  

 

4. Barnlund 

Komunkasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi 

rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau 

memperkuat ego.  

 

5. Weaver 

Komunikasi adalah seluruh prosedur melalui mana pikiran seseorang dapat 

mempengaruhi pikiran orang lainnya. 

 

4.3 Pengertian Telepon 

Telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

suara (terutama pesan yang berbentuk percakapan). Kebanyakan telepon beroperasi 
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dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon sehingga 

memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. 

 

Seiring dengan semakin pesatnya teknologi, saat ini telah dikembangkan 

telepon genggam. Telepon genggam atau lebih dikenal dengan sebutan handphone 

(disingkat hp, disebut pula dengan telepon selular atau ponsel) adalah sebuah 

perangkap telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang 

sama dengan telepon konvensional, namun dapat dibawah kemana-mana (portable) 

dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel 

(nirkabel; wireless). Saat ini Indonesia mempunyai dua jaringan telepon nirkabel, 

yaitu GSM (Global System for Mobile Telecommunications) dan CDMA (Code 

Devision Multiple Acces). 

 

4.4 Pengertian PABX 

PABX adalah sistem hubungan telepon yang pengoperasiannya tanpa melalui 

operator. Dengan adanya sistem ini, penelepon dapat melakukan panggilan telepon 

langsung terhadap nomor telepon yang dituju yaitu dengan cara menekan nomor 

khusus untuk memperoleh saluran keluar, kemudian menekan nomor telepon yang 

dituju. 

 

Dengan adanya pesawat ini maka memungkinkan kita dapat berkomunikasi 

langsung tanpa perlu harus menggunakan operator. Penelpon dapat berhubungan 

langsung keluar dengan cara memutar nomor khusus untuk memperoleh saluran 

keluar. Kemudian penelpon baru dapat memutar nomor telepon yang diinginkan. 

 

Secara bahasa PABX atau Private Automatic Branch Exchange merupakan 

istilah lama dari Private Branch Exchange (PBX). Pada zaman dulu disebut dengan 

PBX yang berfungsi untuk memaksimalkan fungsi telepon di perusahaan. Dengan 

adanya alat ini akan memudahkan berbagai bagian bagian pada suatu kantor 

dari panggilan telepon yang masuk dimana masing-masing bagian pada kantor 

tersebut diberikan nomor extension. 

https://www.nesabamedia.com/cara-menambahkan-teman-di-whatsapp/
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Apabila ada telepon masuk dari luar untuk menghubungi bagian yang berbeda 

, ataupun gedung yang berbeda maka cukup dengan menghubungi suatu nomor 

yang diperkenalkan oleh perusahaan, selanjutnya panggilan tersebut akan 

diteruskan berdasarkan nomor extension yang dituju.Selain itu masing-masing 

bagian juga bisa saling berkomunikasi antar mereka dengan menuju nomor 

extension ini. 

 

PABX adalah Alat Penyambung (Switch) untuk mengatur komunikasi telpon 

masuk dan telpon keluar secara efisien dan efektif di Kantor, Ruko, Rukan, Rumah 

besar/bertingkat, Asrama, Kost, dan bangunan lainnya. 

 

PABX merupakan sebuah sentral kecil yang digunakan di dalam suatu 

lingkungan terbatas, yang merupakan pusat dari suatu jaringan peripheral peralatan 

komunikasi. Dengan kata lain jumlah sambungan (extension) yang dapat dikelola 

tergantung dari kapasitas PABX itu sendiri. Ketika akan menghubungkan extension 

dengan pelanggan yang berada di luar PABX, maka pada PABX harus dilengkapi 

dengan trunk. Pada umumnya PABX dipasang pada kantor-kantor, rumah 

sakit,  hotel ataupabrik-pabrik yang menggunakan telepon sebagai sarana 

untuk berkomunikasi untuk hubungan antar ruangannya. 

 

Masing-masing pesawat telepon tidak secara langsung tersambung pada sentral 

pusat, tetapi melalui PABX. PABX Secara garis besar terdapat dua level , yaitu 

PABX pada level Trunk dan PABX pada level pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nesabamedia.com/pengertian-komunikasi-lengkap/
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4.5 Sistem Komunikasi PABX 

 

      4.5.1 Sejarah Perkembangan Telepon Sampai Ke PABX 

Pada awal penggunaan telepon, dimana untuk berkomunikasi pengguna 

menggunakan alat penghubung sejenis telepon yang dihubungkan dengan 

menarik kabel dari pengguna satu ke pengguna yang lainnya. Sehingga bisa 

berkomunikasi. Dengan demikian jika pengguna ingin berkomunikasi dengan 

banyak pengguna, maka terjadi kekusutan jalur kabel. 

 

Dengan adanya permasalahan diatas, maka ditemukan satu solusi baru 

yang lebih bisa memungkinkan untuk mempermudah dalam menentukan jalur 

kabel penghubungnya, adapun solusi tersebut adalah menggunakan perangkat 

penghubung (OPERATOR) yang menjadi perantara antar pengguna untuk 

berkomunikasi. 

 

Namun, solusi tersebut masih mempunyai kekurangan yaitu masih 

bergantung pada keberadaan operator, untuk menghubungkan masing-masing 

extentionnya. Sehingga kini ditemukan teknologi PABX. Alat ini menjadi 

penghubung otomatis yang menggantikan peran operator.  

 

4.6 Trunk 

Trunk adalah penghubung jalur komunikasi antara pengirim dengan penerima 

melalui central office. Jaringan ini menggabungkan telepon dengan facsimile, 

modern, dan lain-lain yang menjadi perpanjangan dari kemampuan PABX sistem 

melalui Trunk. 

 

4.7 Komunikasi PABX MD 110 

PABX MD110 merupakan singkatan dari Modular Digital 110, sedangkan 

digit biner 110 menandakan bahwa produk tersebut buatan ERICSSON. PABX 

MD110 ini menggunakan bahasa program yang disebut PLEX-M (Program 
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Language Exchange for Microprocessor), yaitu bahasa program yang dirancang 

khusus untuk sistem PABX  MD 110. 

 

PABX MD110 ini memiliki dua unit utama, yaitu Line Interface Module (LIM) 

dan Group Swith Module (GSM). LIM memiliki control system dan switch 

internal, sehingga dapat berfungsi sebagai single PABX yang dapat berdiri sendiri 

maupun sebagai bagian dari sistem yang merupakan satu kesatuan terintegrasi. 

Sedangkan GSM tidak memiliki kemampuan untuk bekerja sebagai PABX. 

 

Gambar 4.1 Interkoneksi antar LIM melalui GSM 

Sumber : Data olahan 

 

4.8 Struktur Hardware 

 

4.8.1 Line Interface Module (LIM) 

LIM merupakan bagian dari unit PABX yang menghubungkan perangkat 

pesawat cabang, saluran trunk, operator dan fasilitas lainnya baik analog 
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maupun digital dalam suatu sistem switching. LIM terdiri dari 3 perangkat 

utama, yaitu : 

1. Line Device 

2. LIM switch 

3. Sistem Kontrol 

 

Ketiga perangkat utama tersebut berada dalam satu kabinet dengan empat 

magazine. Perangkat tambahan LIM adalah line analog, switch digital, line 

eksternal, switch ke GSM dan perangkat I/O, serta sirkuit digital yang 

berfungsi untuk memberikan tone senders, tone receivers, conference call. 

Konfigurasi LIM– line dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.2 Konfigurasi LIM 

Sumber : Data olahan 

 

Sistem switching dalam LIM bersifat non-blocking, yang terdiri dari 1024 

time slots. Sistem switching LIM ini ditempatkan dalam satu mainboard yang 

dinamakan LSU (LIM Switch Unit) dan empat distribution board, (Distributed 

Switch unit / DSU), satu untuk tiap magazine-nya. LSU terdiri dari speech dan 
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control memory, dan menggunakan mikroprosesor untuk kontrol internal dan 

komunikasi dengan LPU Communication Processor (LCP). MD110 memiliki 

sistem kontrol terkomputerisasi, yang mengontrol switch dan device board. 

Sistem kontrol MD110 ditangani oleh satu perangkat prosesor yang disebut 

LPU (LIM Processor Unit). Salah satu jenis LPU adalah LPU5. LPU masing-

masing berisi sebuah sistem prosesor yang dibangun di sekitar dua komersial 

mikroprosesor. Satu 32 bit processor berfungsi sebagai prosesor utama LIM, 

sementara yang lain 16 bit processor bekerja sebagai prosesor komunikasi, 

yang tugasnya adalah untuk mengelola komunikasi langsung dengan sirkuit 

kontrol saklar dan dengan perangkat telephony. Kapasitas setiap magazine 

adalah 256 time slot dan dibagi dalam 8 saluran PCM (0x, 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 

6x, 7x) yang masing-masing mempunyai 32 time slot. Secara garis besar 

pembagian time slot tiap saluran PCM adalah sebagai berikut : 

• PCM 0x   : 00 (kapasitas 32 time slot) 

• PCM 1x   : 10 (kapasitas 32 time slot) 

• PCM 2x  : 20, 22 (masing-masing berkapasitas 16 time slot) 

• PCM 3x  : 30, 32 (masing-masing berkapasitas 16 time slot) 

• PCM 4x  : 40, 42 (masing-masing berkapasitas 16 time slot) 

• PCM 5x  : 50, 52 (masing-masing berkapasitas 16 time slot) 

• PCM 6x : 60, 62, 63 (masing-masing berkapasitas 16, 8 dan 8 time slot) 

• PCM 7x : 70, 71,72,73 (masing-masing berkapasitas 8 time slot) 

 

4.9 Sistem Komunikasi PABX Di PT. Pertamina (PERSERO) RU II 

   Production Sungai Pakning 

 

Telepon merupakan sarana terpenting untuk berkomunikasi dalam menunjang 

kinerja dalam perusahaan, industri, dan masyarakat pada umumnya. Sehingga 

mampu menghasilkan kinerja yang maksimal. Telepon juga mempunyai sentral 

telepon yang mengatur hubungan komunikasi antar pelanggannya. 
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Sentral telepon merupakan bagian yang penting dalam sistem informasi dan 

komunikasi. Hal ini dibutuhkan untuk menunjang kinerja dari suatu perusahaan, 

industri, dan masyarakat pada umumnya. Untuk itulah PT. Pertamina RU II 

Production Sungai Pakning menggunakan sentral telepon sendiri yang dapat 

membantu kinerja dari perusahaannya. Sentral ini digunakan sebagai komunikasi 

voice atau telepon. Sentral telepon ini menggunakan sistem PABX. 

 

Sesuai dengan namanaya PABX ( Private Automatic Branch eXchange ), jenis 

sentral telepon ini hanya untuk perusahaan atau kantor bukan untuk sentral telepon 

publik karena kapsitas Satuan Sambungan ( SS ) nya kecil atau terbatas. 

 

PABX yanng dipakai  di PT. Pertamina RU II Sungai Pakning adalah jenis 

PABX merk Ericsson tipe MD 110. Sampai saat ini Digital MD 110 yang telah 

terpasang 4 unit LIM yang melayani exstension perumahan, dan perkantoran. 

Keempat unit LIM tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dan 

terkontrol di kantor IT PT. Pertamina RU II Sungai Pakning. 

 

4.10 Perangkat Komunikasi yang digunakan PT. Pertamina (PERSERO) RU 

    II Production Sungai Pakning 

 

Perangkat komunikasi yang digunakan di PT. Pertamina RU II Sungai Pakning 

adalah sebagai berikut : 

 

1. PABX  

Perangkat PABX adalah perangkat yang berfungsi sebagai Switching 

(penyambung otomatis) sarana telepon, yang merupakan pengganti peran 

operator dalam penyambung nomor telepon. 
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Gambar 4.3 PABX PT. Pertamina RU II Sungai Pakning 

Sumber : Data olahan 

 

2. Radio Stasion Pantai dan GMDSS (Global Maritime Distress  

 Safety System) 

Merupakan stasiun radio kapal dengan channel CH 19 yang terhubung 

dengan PABX. Pemancar ini yang mengirimkan sinyal sehingga terjadi 

komunikasi di marine PT. Pertamina Sungai Pakning menggunakan radio 

kapal. Komunikasi dengan radio kapal dan PABX dapat dilakukan dengan 

bantuan operator. 

 

GMDSS (Global Maritime Distress Safety System) menggunakan channel 

70. GMDSS ini merupakan alat untuk mengetahui keberadaan kapal 

apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dipelabuhan. 
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Gambar 4.4 Perangkat GMDSS (Global Maritime Distress Safety System) 

Sumber : Data olahan 

 

3. FO (Fiber Optik) 

Berfungsi untuk menghubungkan antar jaringan komputer. Kabel Fiber 

data ini mendukung kecepatan pengiriman data. Selain itu, kabel Fiber 

Optic juga tak punya arus listrik, sehingga tidak akan mengalami 

gangguan elektromagnetik. 

 

4. IDF ( Internal Distribusi Frame ) 

Merupakan terminal penyambung kabel dari PABX ke MDF, semua 

kabel output dari PABX, di salurkan ke IDF, selanjutnya ke MDF. 

 

Bentuk IDF hampir sama dengan MDF, hanya saja kabel input IDF 

berbeda dengan kabel MDF. 
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Gambar 4.5 IDF ( Internal Distribusi Frame ) RU II Sungai Pakning 

Sumber : Data olahan 

 

5. MDF ( Main Distribusi Frame ) 

Berfungsi sebagai rangka (frame) penyalur utama. MDF juga merupakan 

pertemuan kabel dari IDF ke RK (Rumah Kabel). Modul di MDF 

dilengkapi dengan Erister yang berfungsi sebagai proteksi dari petir. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 MDF (Main Distribusi Frame) RU II Sungai Pakning 

Sumber : Data olahan 
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6. Rumah Kabel (RK) 

Tempat mendistribusikan atau mengkoneksi kabel primer dan kabel 

sekunder. 

7. Terminal Boks (TB) 

 Tempat distribusi dan penyambungan telepon pelanggan. 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Terminal Boks 

Sumber : https://i.pinimg.com/474x/f5/af/7b/f5af7bc1fed0909d30f140af8c71067d--

terminalboks.jpg 

8. Kabel Undergrond  

Kabel yang digunakan menghubungkan atau pembawa sinyal dari MDF 

ke RK dan TB. 

 

 

 

Gambar 4.8 Kabel Underground 

Sumber : https://line.com/474x/f5/af/7b/f5af7s876ced0909d30f140af8c71067d--

kabelunderground.jpg 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/474x/f5/af/7b/f5af7bc1fed0909d30f140af8c71067d--terminalboks.jpg
https://i.pinimg.com/474x/f5/af/7b/f5af7bc1fed0909d30f140af8c71067d--terminalboks.jpg
https://line.com/474x/f5/af/7b/f5af7s876ced0909d30f140af8c71067d--kabelunderground.jpg
https://line.com/474x/f5/af/7b/f5af7s876ced0909d30f140af8c71067d--kabelunderground.jpg
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9. RJ 11 

 RJ 11 merupakan konektor pada jaringan telepon. 

 

Gambar 4.9 RJ 11 

Sumber : https://i.pinimg.com/474x/f5/af/7bR44/7U66Td0909d30f140af8c71067d--RJ11.jpg 

Adapun konfigurasi dari jalur komunikasi dari PABX ke telepon pelanggan 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 4.10 Konfigurasi dari jalur komunikasi dari PBX ke telepon pelanggan 

 

10. OPI (Penyambungan Pembicaraan)  

Perangkat ini digunakan untuk menyambung telepon dari client 

Pertamina ke luar daerah atau di luar jaringan telepon Pertamina, yang 

dikendalikan oleh seseorang yang di sebut operator. 

 

11.  PC OM (Operasi Maintenance) 

PC OM berfungsi untuk pemeliharaan dan pengaturan PABX, PC OM 

yang digunakan di PT. Pertamina RU II Sungai Pakning adalah program 

FIOL, salah satu contoh penggunaan program ini adalah untuk 

mengetahui nomor telepon yang rusak. 
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https://i.pinimg.com/474x/f5/af/7bR44/7U66Td0909d30f140af8c71067d--RJ11.jpg
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4.11 Pesawat Telepon yang digunakan 

 

4.11.1 Pesawat Telepon Analog 

 Analog dan digital kedua jenis teknologi tetapi memiliki perbedaan 

yang berbeda. Telepon ini adalah jenis yang paling umum digunakan. Telepon 

analog menggunakan POTS (Plain Old Telephone Service) jaringan.  

 

Gambar 4.11 Pesawat Telepon Analog 

Sumber : https://IT.com/474x/f5/af/7b/f5af7bc1fed0909d30f140af8c71067d-pesawattelepon.jpg 

Sistem telepon analog telah ada selama bertahun-tahun, mereka 

sangat handal dan tradisional. Sistem analog telah mendukung usaha selama 

beberapa dekade, analog dibangun diatas jalur tembaga dengan POTS. Ketika 

solusi analog tentang kualitas suara sangat efektif dan bahkan 

menggabungkan fitur dasar seperti, nada tunggu, radial, speed dial dan bisu. 

Analog merupakan proses pengiriman sinyal dalam bentuk 

gelombang. Sinyal analog bekerja dengan mentransmisikan suara dan gambar 

dalam bentuk gelombang kontinu (continous varying). Misalnya ketika 

seseorang berkomunikasi dengan menggunakan telepon, maka suara yang 

dikirim melalui jaringan telepon tersebut dilewatkan melaui gelombang. 

 

4.11.2 Pesawat Telepon Digital 

Sistem telepon digital jauh lebih modern, sistem telepon digital yang 

dirancang untuk menggabungkan sejumlah besar fitur dan kemampuan. 

https://it.com/474x/f5/af/7b/f5af7bc1fed0909d30f140af8c71067d-pesawattelepon.jpg
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Digital berjalan melalui VoIP (Voice Over Internet Protocol), sistem 

digital dapat menggabungkan fitur seperti, nada tunggu musik, integrasi 

VoIP dan integrasi API. Sebuah telepon digital bekerja dengan sistem 

routing melaui IP (Internet protocol). Sistem telepon digital menggunakan 

IP untuk mengirim dan menerima komunikasi suara. 

 

Gambar 4.12 Pesawat Telepon Digital 

 

Ini merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah signal menjadi 

kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 (juga dengan binner) untuk proses 

informasi yang mudah, cepat dan akurat. Signal tersebut disebut sebuah bit. 

Signal digital ini memiliki berbagai keistimewaan yang unik yang tidak 

dapat ditemukan pada teknologi analog yaitu: 

1. Mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang dapat 

membuat informasi dapat dikirm dengan kecepatan tinggi. 

2. Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak 

mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. 

3. Informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam 

berbagai bentuk. 

4. Dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan 

mengirimnya secara interaktif. 

 

Adapun konfigurasi peralatan telepon dari PABX sampai ke pesawat 

telepon di PT. Pertamina (persero) RU II Sungai Pakning sebagai berikut : 
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Gambar 4.13 Konfigurasi PC  dan PC BILLING pada komunikasi PABX PT.pertamina RU II 

Sungai Pakning  

Sumber : Data olahan 
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BAB V  

PENUTUP  

 

5.1 Kesimpulan  

PABX MD110 PT. Pertamina RU II terdiri atas 10 unit LIM yang tersebar  di  

6 (lokasi) dengan total jumlah  extencion  terpasang adalah 2387 extencion. PABX  

MD  110  menyediakan perangkat komunikasi line telepon analog dan line telepon 

digital dan memungkinkan  juga  untuk  dapat berkomunikasi dengan  radio  

trunking  melalui central controller. Sistem  PABX di PT. Pertamina RU II telah 

dilengkapi dengan sistem billing sehingga pengguna yang akan  melakukan  

komunikasi keluar baik lokal, SLJJ, maupun internasional akan dikenai biaya. 

Keunggulan PABX MD110  BC9 dibandingkan dengan seri BC6 dan BC7 yang 

pernah digunakan oleh Pertamina terletak pada segi hardware dan software dimana 

pada seri BC9 perangkat LIM tersedia dalam 1024 time slot, prosesor LPU5 yang 

telah terintegrasi dengan memori, dan fasilitas yang lebih komplit seperti  

mendukung  untuk  conference call, call diversion dan intrusion. Kelemahan dari 

sistem PABX PT. Pertamina RU II Sungai Pakning adalah hanya digunakan untuk 

komunikasi voice saja, belum mendukung untuk fasilitas komunikasi data. 

 

5.2 Saran  

 

1. Untuk menunjang kebutuhan teknologi yang semakin berkembang, 

hendaknya PT. Pertamina RU II Sungai Pakning mengupgrade peralatan 

komunikasi PABX yang ada dengan sistem yang baru yakni sistem yang 

berbasis IP dari BC9 menuju ke BC13 dengan teknologi MXONE yang 

memungkinkan fleksibilitas, penghematan biaya, kualitas dan kemampuan 

PABX dengan fitur-fitur yang lebih menunjang dalam komunikasinya. 

 

2. Karena telah menggunakan fiber optic sebagai media transmisinya, 

sebaiknya sistem PABX Pertamina RU II Sungai Pakning juga dilengkapi 
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dengan fasilitas untuk dapat melakukan komunikasi data, sehingga 

penggunaan fiber optic lebih teroptimalkan dengan baik. 

 

Akhir kata, penulis meminta maaf atas segala kekurangan. Penulis berharap 

laporan ini bermanfaat bagi pembacanya. Khususnya Mahasiswa/i Politeknik 

Negeri Bengkalis. 
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