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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini 

mengakibatkan kebutuhan akan tenaga kerja yang menguasai sistem 

komputerisasi sangat meningkat. Sehingga banyak terbentuk lembaga-lembaga 

pendidikan formal di bidang informasi dan komputer seperti sekolah - sekolah 

tinggi manajemen informatika dan komputer, sekolah menengah kejuruan berbasis 

teknologi informasi  dan lain-lain. Akan tetapi tidak sedikit dari teori – teori yang 

diberikan di lembaga-lembaga pendidikan formal tersebut yang tidak sesuai 

dengan praktek di lapangan kerja. Sedangkan pendidikan pada umumnya  

berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang diperlukan oleh instansi atau 

organisasi. Oleh karena itu praktek langsung di lapangan diperlukan untuk 

menyeimbangkan antara teori yang didapat tersebut dengan yang ada di lapangan 

kerja .  

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Kerja Praktek adalah suatu kegiatan mandiri berupa observasi dan studi 

orientasi yang dilakukan di suatu instansi atau perusahaan. Sehingga nantinya ada 

pertukaran informasi yang berguna bagi mahasiswa dan perusahaan tersebut. 

Selain itu kerja praktek juga merupakan merupakan bagian dari kurikulum 

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STIKOM) 

Surabaya dan prasyarat untuk menempuh ujian tugas akhir.  
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Prosedur kerja praktek telah diatur sesuai dengan pedoman yang telah 

ditetapkan, yaitu harus mendapatkan persetujuan dari instansi atau perusahaan 

tempat melaksanakan kerja praktek. 

Dengan adanya program kerja praktek ini diharapkan dapat dicapai suatu 

pengembangan dan penerapan kemampuan dan tanggap terhadap kenyataan yang 

ada dilapangan atau masyarakat. Sasaran kerja praktek ini adalah untuk 

menerapkan ilmu yang didapat dari bangku kuliah ke perusahaan yang ditempati. 

Dan bila memungkinkan dapat meningkatkan sistem yang diterapkan di 

perusahaan tersebut. 

Mahasiswa juga diharapkan tanggap akan kenyataan yang ada di tengah 

masyarakat. Dewasa ini pemakaian komputer sudah sangat meluas, hampir tidak 

ada bidang yang tidak menggunakan jasa komputer. Personal Computer (PC) 

memungkinkan setiap pemakai menggunakan perangkat lunak  dan menganalisa 

data sesuai kebutuhannya. Namun dalam suatu organisasi pengguna komputer-

komputer secara mandiri, tentu saja kurang menguntungkan, apalagi dalam jumlah 

yang besar akan memerlukan software, printer, atau basis data masing-masing. 

Maka muncul pemikiran untuk menggabungkan sejumlah komputer dan peralatan 

lain menjadi suatu jalinan kerja. 

Dengan sistem jaringan komputer, sejumlah komputer dapat secara 

bersama-sama mengirimkan akses ke basis data atau melakukan pencetakan 

laporan sehingga pemakaian komputer dan perangkat pendukungnya dapat lebih 

efektif, efisien dan ekonomis. 
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1.2 TUJUAN KERJA PRAKTEK 

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di suatu perusahaan 

maupun instansi, maka mahasiswa sebagai seorang yang menjalankan syarat 

pendidikan tinggi tentunya memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam 

melaksanakan kegiatan praktek ini. 

Beberapa tujuan Praktek Kerja Lapangan yang dimaksud adalah sebagai 

berikut : 

1.  Dapat memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang dunia 

kerja yang  sebenarnya khususnya di bidang sistem informasi dan 

Jaringan komputer . 

2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang 

penerapan berbagai  pengetahuan baik teori maupun praktek yang 

didapat di bangku perkuliahan pada lapangan pekerjaan yang  

sesungguhnya di tempat praktek terutama dalam Sistem Informasi dan 

Jaringan Komputer. 

3. Memberikan pengetahuan tambahan tentang hal - hal yang belum 

didapat di bangku perkuliahan mengenai jaringan komputer. 

4. Mahasiswa dapat melihat dan merasakan secara langsung kondisi dan 

keadaan dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga memperoleh 

pengalaman yang lebih banyak lagi. 
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5. Mahasiswa dapat menerapkan dan mempraktekkan secara langsung 

teori yang telah didapat dibangku perkuliahan pada saat melaksanakan 

Praktek Kerja Lapangan dalam hal jaringan komputer. 

6. Mendidik dan melatih mahasiswa untuk dapat menyelesaikan dan 

mengatasi berbagai masalah yang dihadapi di lapangan dalam 

melaksanakan praktek. 

7. Dapat membantu memperluas wawasan dan pengetahuan bagi kami 

sebagai seorang mahasiswa terhadap disiplin ilmu yang telah 

diperoleh pada saat belajar di bangku perkuliahan.    

 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Mengingat begitu kompleksnya masalah Topologi Layer Customer, 

penulis hanya membatasi pembahasan layer customer di daerah Kebalen dan 

Teknologi Metro Ethernet. Batasan masalah yang dikerjakan oleh penulis yaitu : 

a. Topologi Layer Customer mulai dari pesawat telepon pelanggan di daerah 

Kebalen sampai menuju Metro Ethernet. 

b. Layer Customer untuk Corperate atau Personal di daerah Kebalen. 
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1.4 WAKTU & LAMA KERJA PRAKTEK 

Adapun  waktu dan lama Kerja Praktek di PT. TELEKOMUNIKASI 

INDONESIA, Tbk DIVISI REGIONAL V Jawa Timur di laksanakan selama 

1bulan yang dimulai pada tanggal 18 Januari - 18 Februari 2010. 

 

1.5 RUANG LINGKUP KERJA PRAKTEK 

Sasaran kerja praktek adalah agar mahasiswa mendapatkan pengalaman 

belajar melalui pengamatan di bidang Telekomunikasi. Hal – hal yang di pelajari 

selama Kerja Praktek yaitu : 

a. Infrastruktur Telkom 

b. Jaringan Telekomunikasi Multimedia 

c. Teknologi Layer 

d. Pengenalan Metro Ethernet 

e. Pengenalan Router CISCO 

f. Pengenalan DSLAM (Digital subscriber line access multiplexer) 

g. Pengenalan Fiber Optik : Maintenance & Troubleshooting (pengukuran) 

 

1.6 METODOLOGI 

Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh penulis maka 

penulis  mendapatkan bimbingan langsung dari karyawan/staff PT. TELKOM,Tbk  

bagian Sistem Informasi serta langsung mempraktekkan ke sistem jaringan yang 

ada. Dari praktek tersebut penulis mendapat gambaran tentang desain atau 

topologi dari sistem jaringan tersebut. Untuk mengetahui instalasi jaringan pada 
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PT. TELKOM, Tbk, maka penulis perlu riset di ruangan khusus server induk. 

Adapun teknik atau metode yang kami lakukan adalah sebagai berikut : 

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap kebutuhan 

konsumen perusahaan yang sekiranya dapat menentukan sistem kontrol 

apa yang baik digunakan. 

2. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab terhadap beberapa staff 

yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diselesaikan. 

3. Pengecekan langsung terhadap permasalahan yang terjadi dan memberikan 

gambaran tentang bagaimana harus menanganinya, sehingga sistem 

tersebut berjalan sesuai dengan semestinya.  

4. Studi literatur atau kepustakaan, yaitu dengan cara membaca buku-buku 

yang ada hubungannya dengan pemecahan masalah. 

5. Pengujian, yaitu menguji sistem yang telah dibangun apakah telah berjalan 

dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. 

6. Penulisan dan penyusunan laporan dari pelaksanaan kerja praktek yang 

telah dilakukan sebagai pertanggungan jawab kepada perusahaan dan 

STIKOM. 

 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan laporan hasil praktek kerja lapangan pada Bidang  

Sistem Informasi PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi Infratel Network Regional 

Jawa Timur adalah sebagai berikut: 
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BAB I  :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, tujuan kerja praktek, 

perumusan masalah, batasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II  :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang sejarah singkat telkom, struktur 

organisasi, logo dan maskot telkom, visi dan misi telkom, budaya 

perusahaan, dan jaringn telekumunikasi PT Telkom. 

BAB III :  TEORI PENUNJANG 

Dalam bab ini dijelaskan tentang serangkaian literatur dan referensi 

konseptual yang mendukung penyelesaian laporan Kerja Praktek 

ini. 

BAB IV :  PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang proses metode yang terjadi, yang 

akan dijelaskan dalam pembahasan sistem yang telah dibuat 

berdasarkan literatur terkait.. 

BAB V  :  PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang penutup yang berisi kesimpulan 

beserta saran-saran untuk proses pengembangan lebih lanjut. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) merupakan perusahaan 

penyelenggara bisnis T.I.M.E (Telecommunication, Information, Media and 

Edutainmet) yang terbesar di Indonesia. Pengabdian TELKOM berawal pada 23 

Oktober 1856, tepat saat dioperasikannya layanan telekomunikasi pertama dalam 

bentuk pengiriman telegraf dari Batavia (Jakarta) ke Buitenzorg (Bogor). Selama 

itu pula TELKOM telah mengalami berbagai transformasi.  

Transformasi terakhir sekaligus yang disebut dengan NEW TELKOM 

Indonesia adalah transformasi dalam bisnis, transformasi infrastruktur, 

transformasi sistem dan model operasi dan transformasi sumber daya manusia. 

Transformasi tersebut resmi diluncurkan kepada pihak eksternal bersamaan 

dengan New Corporate Identity TELKOM pada tanggal 23 Oktober 2009, pada 

hari ulang tahun TELKOM yang ke 153. TELKOM juga memiliki tagline baru, 

The World in Your Hand.  

 

2.1 SEJARAH SINGKAT TELKOM 

PT.  TELEKOMUNIKASI  INDONESIA  Tbk.  Atau   dikenal  dengan 

PT. TELKOM adalah suatu badan usaha yang memiliki sejarah panjang. Berawal 

dari Post en Telegraafdienst yaitu sebuah perusahaan swasta yang 

menyelenggarakan jasa–jasa pos dan telekomunikasi yang didirikan dengan 

Staatsblad No. 52 tahun 1884. Penyelenggaraan telekomunikasi oleh swasta ini 

berlangsung sampai tahun 1906 dan sejak itu diambil alih oleh pemerintah 
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Belanda dengan berdasarkan kepada Staatblad No. 395 tahun 1906. Sejak itu 

berdirilah Post Telegraaf en Telefoondienst, atau disebut PTT Dienst yang pada 

tahun 1927 ditetapkan sebagai perusahaan negara pemerintah Hindia Belanda. 

Jawatan PTT berlangsung sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang–Undang (Perpu) No. 19 tahun 1960, yang menetapkan jawatan 

PTT untuk tetap menjadi perusahaan negara. Kemudian berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 240 tahun 1961 Perusahaan Jawatan PTT 

berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pos dan Telekomunikasi. Dalam 

perkembangan selanjutnya pemerintah memandang perlu untuk membagi PN. Pos 

dan Telekomunikasi menjadi dua Perusahaan Negara yang berdiri sendiri, yakni 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965  dibentuk  PN. Pos dan Giro 

dan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965 didirikan PN. 

Telekomunikasi. 

 

Kemajuan teknologi dan jasa telekomunikasi mendorong pemerintah untuk 

meningkatkan bentuk perusahaan PN. Telekomunikasi menjadi Perusahaan 

Umum (PERUM). Untuk itu berdasarkan peraturan pemerintah No. 36 tahun 1974 

resmi berdiri Perusahaan Umum Telekomunikasi yang populer dengan sebutan 

PERUMTEL. Dalam peraturan tersebut, PERUMTEL dinyatakan sebagai 

penyelenggara telekomunikasi untuk umum, baik hubungan telekomunikasi dalam 

negeri maupun luar negeri. Pada saat itu, hubungan telekomunikasi luar negeri 

juga diselenggarakan oleh PT. Indonesian Satellindo Corporation (INDOSAT) 

yang saat itu berstatus perusahaan asing, bagian dari American Cable & Radio 

Corporation, sebuah perusahaan di negara bagian Delaware, Amerika Serikat. 
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Seluruh saham PT. INDOSAT dengan modal asing tersebut, pada akhir tahun 

1980 dibeli oleh Negara Republik Indonesia dan untukk selanjutnya dikeluarkan 

peraturan pemerintah No. 53 tahun 1980, yang isinya perubahan atas Perusahaan 

Pemerintah No. 22 tahun 1974. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 

tahun 1980, PERUMTEL ditetapkan sebagai badan usaha penyelenggara 

telekomunikasi dalam negeri dan INDOSAT sebagai penyelenggara 

telekomunikasi jasa luar negeri. Namun saat ini INDOSAT telah dijual oleh 

pemerintah Republik Indonesia ke Singapura. 

Memasuki Repelita V pemerintah merasakan perlunya percepatan 

pembangunan telekomunikasi, kaarena sebagai infrastruktur diharapkan dapat 

memacu pembangunan di sektor lainnya. Untuk itu berdasarkkan peraturan 

pemerintah No. 25 tahun 1991, maka dibentuk perusahaan umum (PERUM)  

 

 

dialihkan menjadi perusahaan perseroan (PERSERO) Telekomunikasi Indonesia 

dengan sebutan TELKOM. 

Perubahan di lingkungan TELKOM juga terus berlangsung seperti 

perubahan bentuk perusahaan sejak dari jawatan, perusahaan umum, perusahaan 

perseroan (PERSERO) sampai menjadi perusahaan publik. Bahkan secara makro, 

penyelenggaraan yang semula menjadi monopoli pemerintah secara berangsung 

angsur diberlakukan privatisasi dalam penyelenggaraan telekomunikasi. 

Perubahan besar–besaran terjadi pada tahun 1995, meliputi :  

1. restrukturisasi internal. 

2. kerjasama operasi. 
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3. Initial public offering (IPO).  

Restrukturisasi internal dimaksudkan untuk menjadikan pengelola 

perusahaan  menjadi efisien dan efektif, karena terjadi pemisahan bidang antara 

bidang usaha utama (core business) ; bidang usaha terkait dan bidang usaha 

penunjang. Sebagai hasil restrukturisasi, sejak 1 juli 1995 organisasi TELKOM 

terdiri dari tujuh divisi regional dan satu divisi network yang keduanya mengelola 

bidang usaha utama. Antara lain : 

 Divisi Regional Sumatera, terdiri dari: Aceh, Sumatera Utara, Medan, 

Lampung, Sumatera Barat, Riau Daratan, Riau Kepulauan, Sumatera 

Bagian Selatan.  

 Divisi Regional Jakarta 

 Divisi Regional Jawa Barat 

 Divisi Regional Jawa Tengah 

 Divisi Regional Jawa Timur 

 Divisi Regional Kalimantan 

 Divisi Regional Indonesia Timur 

 

2.2 STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur organisasi divisi regional PT Telkom, secara garis besar meliputi 

kantor perusahaan, divisi regional I s.d. VII, divisi network dan divisi pendukung 

untuk kantor perusahaan, strukturnya sangat sederhana hanya terdiri dari dewan 

direksi yang dibantu oleh kelompok pengembang bisnis, sekretaris perusahaan, 

kepala audit internal dan beberapa vice president. Struktur manejemen PT 

Telkom adalah:  
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1. Kantor perusahaan 

2. Divisi regional  

3. Divisi Pendukung 

Struktur organisasi divisi regional PT Telkom dalam bentuk bagan ditunjukan 

oleh Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Struktur Ogranisasi DIVRE. 

Adapun divisi regional PT Telkom meliputi wilayah-wilayah yang dibagi sebagai 

berikut : 

1. Divisi Regional I, Sumatera. 

2. Divisi Regional II, Jakarta & sekitarnya. 

3. Divisi Regional III, Jawa Barat. 

4. Divisi Regional IV, Jawa Tengah & DIY. 

5. Divisi Regional V, Jawa Timur. 

6. Divisi Regional VI, Kalimantan. 
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7. Divisi Regional VII, kawasan Indonesia Timur meliputi Sulawesi, 

Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Maluku dan Irian Jaya. 

Struktur organisasi kantor daerah telkom (Kandatel) dalam bentuk bagan 

ditunjukan oleh Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2. Struktur Ogranisasi KANDATEL 

 

2.3 LOGO DAN MASKOT TELKOM 

2.3.1 Arti Logo TELKOM 

Sebuah logo akan menjadi suatu Brand Images dimana dari suatu 

perusahaan. Sudah banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan transformasi 

visi dan misi melalui logo.  Logo juga bersifat persepsi kuat terhadap perusahaan. 

Adapun arti dari simbol-simbol logo telkom dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3. Logo Telkom. 

 Expertise : makna dari lingkaran sebagai simbol dari kelengkapan produk 

dan layanan dalam portofolio bisnis baru TELKOM yaitu TIME 

(Telecommunication, Information, Media & Edutainment). 

 Empowering : makna dari tangan yang meraih ke luar. Simbol ini 

mencerminkan pertumbuhan dan ekspansi ke luar. 

 Assured : makna dari jemari tangan. Simbol ini memaknai sebuah 

kecermatan, perhatian, serta kepercayaan dan hubungan yang erat 

 Progressive : kombinasi tangan dan lingkaran. Simbol dari matahari terbit 

yang maknanya adalah perubahan dan awal yang baru. 

 Heart : simbol dari telapak tangan yang mencerminkan kehidupan untuk 

menggapai masa depan. 

Selain simbol, warna-warna yang digunakan adalah : 

 Expert Blue pada teks Telkom melambangkan keahlian dan pengalaman 

yang tinggi 

 Vital Yellow pada telapak tangan mencerminkan suatu yang atraktif, 

hangat, dan dinamis 

 Infinite sky blue pada teks Indonesia dan lingkaran bawah mencerminkan 

inovasi dan peluang yang tak berhingga untuk masa depan. 
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2.3.2 Arti Maskot Be Bee 

Adapun nama maskot PT. TELKOM Indonesia adalah maskot Be bee 

yang berasal dari filosofi yang dinilai dari sifat dan perilaku. Adapun filosofi 

maskot Be bee dapat lihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4. Maskot Be Bee. 

a. Antena Lebah Sensitif terhadap segala keadaan dan perubahan 

b. Mahkota Kemenangan 

c. Mata yang Tajam dan Cerdas 

d. Sayap Lincah dan Praktis 

e. Tangan Kuning Memberikan Karya Yang Terbaik 

 

2.3.3 Arti Kredo 

Penjelasan arti kredo Committed 2 U adalah : 

a. TELKOM selalu fokus kepada pelanggan 

b. TELKOM selalu memberikan pelayanan yang prima dan mutu produk 

yang tinggi serta harga yang kompetitif 

c. TELKOM selalu melaksanakan segala sesuatu melalui cara–cara yang 

terbaik (Best Practices) 

d. TELKOM selalu menghargai karyawan yang proaktif dan inovatif, dalam 

peningkatan produktivitas dan kontribusi kerja 
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e. TELKOM selalu berusaha menjadi yang terbaik. 

 

2.4 VISI & MISI TELKOM 

2.4.1 Visi TELKOM 

“To become a leading InfoCom player in the region” menunjukkan 

TELKOM berupaya untuk menempatkan diri sebagai perusahaan InfoCom 

terkemuka di kawasan Asia Tenggara, Asia dan akan berlanjut ke kawasan Asia 

Pasifik. 

 

2.4.2 Misi TELKOM 

Memberikan layanan “One Stop InfoCom” dengan jaminan bahwa pelanggan 

akan mendapatkan layanan terbaik, berupa kemudahan, produk dan jaringan berkualitas, 

dengan harga yang kompetitif. TELKOM akan mengelola bisnis melalui praktek–praktek 

terbaik dengan mengoptimalisasikan sumber daya manusia yang unggul, penggunaan 

teknologi yang kompetitif, serta membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan 

saling mendukung secara sinergis. 

 

2.5 BUDAYA PERUSAHAAN 

THE TELKOM WAY 135 sebagai budaya korporasi yang dikembangkan 

TELKOM merupakan bagian terpenting dari upaya perusahaan untuk 

meneguhkan hati, merajut pikiran, dan menyerasikan langkah semua insan 

TELKOM dalam menghadapi persaingan bisnis InfoCom. Di dalamnya 

terkandung beberapa unsur, yang secara integral harus menjiwai insan TELKOM, 

yakni : 

a. (satu) asumsi dasar yang disebut Commited 2 U 
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Tiga nilai inti, mencakup : 

 Customer value 

 Excellent Service 

 Competent People 

 

b. Lima langkah perilaku untuk memenangkan persaingan, yang terdiri dari : 

 Stretch The Goal 

Karyawan TELKOM harus mempunyai komitmen untuk dapat 

mencapai target yang lebih tinggi atau di atas rata-rata yang diharapkan 

(Stretch the Goals). 

 Simplify 

Karyawan TELKOM senantiasa berusaha meningkatkan cara-cara 

kerja yang semakin baik, cepat dan mudah (simplify). Penyederhanaan 

dapat dilakukan dalam hal memecahkan masalah dengan tidak 

menerapkan peraturan yang kaku, mengambil keputusan dan aktifitas/ 

proses dangan cepat dan penggunaan teknologi yang sudah diaplikasikan. 

Sikap sederhana dapat juga di refleksikan dalam penggunaan anggaran 

atau peralatan yang tidak boros, efisien dan tidak mubazir, serta tidak 

menciptakan pekerjaan yang tidak perlu. 

 

 

 Involve Everyone 

Karyawan TELKOM selalu melibatkan setiap orang (involve 

everyone) yang terkait untuk bekerjasama membangun sinergi dan 
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terbentuknya kerja tim yang kuat. Menghilangkan secara vertikal 

(karyawan dengan management), horizontal (antar fungsi) dan external 

(customer & supplier), agar tercipta iklim dimana semua karyawan bisa 

berpartisipasi dan berkontribusi. Dengan kerjasama akan memunculkan 

ide, kreatifitas dan gagasan bvanyak orang, sehingga tugas yang berat 

menjadi lebih ringan, dapat dilakukan lebih cepat, lebih cerdas dan lebih 

inovatif. 

 Quality is My Job 

Karyawan TELKOM selalu mengutamakan kualitas dalam 

melaksanakan pekerjaannya (quality is my job). Kualitas bukan pekerjaan 

atasan tapi pekerjaan semua karyawan. Memastikan bahwa kualitas atau 

mutu pekerjaan menjadi tujuan yang dimulai dari pekerjaan yang ada pada 

setiap insan pegawai. 

 Reward the Winners 

Karyawan TELKOM harus mempunyai sifat saling menghargai 

pendapat, respek dan manajemen memberikan penghargaan kepada 

karyawan yang berprestasi. Perusahaan menerapkan penghargaan yang 

tinggi bagi yang terbaik (reward for the winner), baik secara individu 

maupun unit kerja. 

 

THE TELKOM WAY 135 adalah hasil penggalian dari perjalanan 

TELKOM dlam mengarungi lingkungan yang terus berubah, dan dikristalisasi 

serta dirumuskan dengan dirangsang oleh berbagai inspirasi dari perusahaan lain 

dan berbagai tantangan dari luar. Dengan akar yang kuat pada kesadaran kolektif 
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organisasi, diharapkan THE TELKOM WAY 135 dapat cepat tertanam jiwa insan 

TELKOM. TELKOM berharap dengan tersosialisasinya THE TELKOM WAY 

135, maka akan tercipta pengendalian kultural yang efektif terhadap cara merasa, 

cara memandang, cara berfikir, dan cara berperilaku semua nsan TELKOM. 

 

2.6 JARINGAN TELEKOMUNIKASI - PT. TELKOM 

Jaringan telekomunikasi di PT. TELKOM sering disebut sebagai jaringan 

akses (access network), yang merupakan jaringan yang menghubungkan antara 

terminal pelanggan (UNI / User Network Interface) dengan sentral lokal (SNI 

/Service Network Interface) yang ada di bagian jaringan ini pada struktur PT. 

TELKOM dikenal sebagai divisi Jaringan Akses. 

Secara umum, sistem telekomunikasi dibangun dalam bentuk jaringan-

jaringan lokal dan nonlokal. Jaringan lokal adalah jaringan yang menghubungkan 

sentral telepon dengan pesawat telepon pelanggan, di dalamnya termasuk semua 

infrastruktur yang menghubungkan sentral telepon dengan pelanggan. Sedangkan 

jaringan nonlokal merupakan jaringan yang menghubungkan antara sentral yang 

satu dengan sentral yang lain, yang termasuk di dalamnya adalah sistem transmisi 

sinyal antarsentral telekomunikasi. 

Tujuan dari seluruh jaringan telekomunikasi, baik lokal maupun nonlokal, 

yang dimiliki oleh PT. TELKOM adalah untuk menyediakan jasa telekomunikasi 

yang efektif dan efisien baik bagi pelanggan sebagai pengguna jasa ataupun bagi 

PT. TELKOM sebagai perusahaan penyedia jasa telekomnikasi. Adapun beberapa  

faktor yang mempengaruhi dalam penentuan proyek instalasi jaringan fisik antara 

lain : 
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1. Pertimbangan Efisiensi Biaya Penyelesaian Proyek (tenaga kerja, bahan 

baku, peralatan) 

2. Pertimbangan Efisiensi Waktu Penyelesaian Proyek 

3 Pertimbangan Kelayakan Proyek (aspek pasar, aspek pemasaran, aspek 

teknologi, aspek hukum, aspek lingkungan, aspek finansial).  
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BAB III 

TEORI PENUNJANG 

 

 Untuk mendukung penyelesaian laporan Kerja Praktek ini, maka penulis 

perlu mengetahui dan menjelaskan tentang serangkaian literatur dan referensi 

konseptual, yaitu : 

3.1 TELEKOMUNIKASI MULTIMEDIA 

Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian infomasi, 

dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam kaitannya dengan 'Telekomunikasi' 

bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibedakan atas tiga : 

a. Komunikasi Satu Arah (Simplex). Dalam komunikasi satu arah (Simplex) 

pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang 

berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh :Pager, televisi, dan 

radio. 

b. Komunikasi Dua Arah (Duplex). Dalam komunikasi dua arah (Duplex) 

pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang 

berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh : Telepon dan VOIP. 

c. Komunikasi Semi Dua Arah (Half Duplex). Dalam komunikasi semi dua 

arah (Half Duplex)pengirim dan penerima informsi berkomunikasi secara 

bergantian namun tetap berkesinambungan. Contoh :Handy Talkie, FAX, 

dan Chat Room. 

Sejak ditemukan telephone oleh Graham Bell, telekomunikasi telah 

berkembang pesat, bahkan bisa jadi tercepat diantara sistem lain. Terutama setelah 
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ditemukan transistor, Integrated Circuit (IC), sistem prosesor, dan sistem 

penyimpanan. 

(Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/) 

 

3.2 KOMPONEN TELEKOMUNIKASI 

Untuk bisa melakukan telekomunikasi, ada beberapa komponen untuk 

mendukungnya yaitu : 

a. Informasi : 

Merupakan data yang dikirim/diterima seperti suara, gambar, file, tulisan 

b. Pengirim : 

Merubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim 

c. Media transmisi : 

Alat yang berfungsi mengirimkan dari pengirim kepada penerima. Karena 

dalam jarak jauh, maka sinyal pengirim diubah lagi / dimodulasi agar 

dapat terkirim jarak jauh. 

d. Penerima :  

Menerima sinyal listrik dan merubah kedalam informasi yang bisa 

dipahami oleh manusia sesuai yang dikirimkan. 

(Sumber : http://one.indoskripsi.com/node/6836) 

3.3 ANALOG DAN DIGITAL 

 Dalam merubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim, ada dua 

model yang dipakai. Pertama adalah merubah informasi ke sinyal analog dimana 

sinyal berbentuk gelombang listrik yang kontinue (terus menerus) kemudian 
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dikirim oleh media transmisi. Kedua adalah sinyal digital, dimana setelah 

informasi diubah menjadi sinyal analog kemudian diubah lagi menjadi sinyal yang  

terputus-putus (discrete). Sinyal yang terputus-putus dikodekan dalam sinyal 

digital yaitu sinyal "0" dan "1". Dalam pengiriman sinyal melalui media transmisi, 

sinyal analog akan terkena gangguan, sehingga di sisi penerima sinyal tersebut 

terdegradasi. Sementara untuk sinyal digital, selama gangguan tidak melebih 

batasan yang diterima, sinyal masih diterima dalam kualitas yang sama dengan 

pengiriman. 

(Sumber : http://indra-17.blogspot.com/2009/02/data-analog-dan-digital.html) 

 

3.4 TOPOLOGI  JARINGAN 

3.4.1 Pengertian Topologi Jaringan 

Topologi jaringan komputer adalah suatu cara menghubungkan komputer 

yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Dalam suatu 

jaringan komputer jenis topologi yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan 

komunikasi. 

3.4.2 Topologi BUS 

Pada Gambar 3.1 Topologi Bus, kedua unjung jaringan harus diakhiri 

dengan sebuah terminator. Barel connector dapat digunakan untuk 

memperluasnya. Jaringan hanya terdiri dari satu saluran kabel yang menggunakan 

kabel BNC. Komputer yang ingin terhubung ke jaringan dapat mengkaitkan 

dirinya dengan mentap Ethernetnya sepanjang kabel. 
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Gambar 3.1 Topologi BUS 

Keunggulan topologi Bus adalah pengembangan jaringan atau 

penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu 

workstation lain. 

Kelemahan dari topologi ini adalah bila terdapat gangguan di sepanjang 

kabel pusat maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. 

(Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Topologi_bus) 

3.4.3 Topologi Star 

Pada Gambar 3.2 topologi star atau topologi bintang merupakan bentuk 

topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau 

pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya 

menengah 

 

Gambar 3.2 Topologi Star. 
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Keunggulan dari Topologi Star adalah : 

- Kerusakan pada satu saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran 

tersebut dan station yang terpaut. 

- Tingkat keamanan termasuk tinggi. 

- Tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. 

- Penambahan dan pengurangan station dapat dilakukan dengan mudah. 

Kelemahan dari Topologi Star adalah Jika node tengah mengalami kerusakan, 

maka seluruh jaringan akan terhenti. 

(Sumber :http://id.wikipedia.org/wiki/Topologi_bintang) 

3.4.4 Topologi Ring 

Pada Gambar 3.3 Topologi Ring (cincin) adalah topologi jaringan dimana 

setiap titik terkoneksi ke dua titik lainnya, membentuk jalur melingkar 

membentuk cincin. 

 

Gambar 3.3 Topologi Ring 

Pada topologi cincin, komunikasi data dapat terganggu jika satu titik 

mengalami gangguan. Jaringan FDDI mengantisipasi kelemahan ini dengan 

mengirim data searah jarum jam dan berlawanan dengan arah jarum jam secara 

bersamaan. 

(Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Topologi_cincin) 
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3.4.5 Topologi Mesh 

Pada gambar 3.3 topologi Mesh, jaringan ini menerapkan hubungan antar 

sentral secara penuh. Jumlah saluran harus disediakan untuk membentuk jaringan 

Mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1 (n-1, n = jumlah sentral). Tingkat 

kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatnya jumlah sentral yang 

terpasang. Dengan demikian disamping kurang ekonomis juga relatif mahal dalam 

pengoperasiannya. 

 

Gambar 3.4 Topologi Mesh 

(Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Topologi_mesh) 

3.4.6 Topologi Tree 

Pada Gambar 3.5 Topologi Jaringan Pohon (Tree), topologi jaringan ini 

disebut juga sebagai topologi jaringan bertingkat. Topologi ini biasanya 

digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hirarki yang berbeda. Untuk 

hirarki yang lebih rendah digambarkan pada lokasi yang rendah dan semakin 

keatas mempunyai hirarki semakin tinggi. Topologi jaringan jenis ini cocok 

digunakan pada sistem jaringan komputer . Pada jaringan Tree, terdapat beberapa 

tingkatan simpul (node). Pusat atau simpul yang lebih tinggi tingkatannya, dapat 

mengatur simpul lain yang lebih rendah tingkatannya. 
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Gambar 3.5 Topologi Tree 

Keungguluan jaringan model pohon seperti ini adalah, dapat terbentuknya 

suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. 

Kelemahannya adalah, apabila simpul yang lebih tinggi kemudian tidak 

berfungsi, maka kelompok lainnya yang berada di bawahnya akhirnya juga 

menjadi tidak efektif. Cara kerja jaringan pohon ini relatif menjadi lambat. 

(Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Topologi_pohon) 

 

3.5 LAN, MAN DAN WAN 

3.5.1 LAN 

Local Area Network biasa disingkat LAN adalah jaringan komputer yang 

jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, 

gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil. Saat ini, kebanyakan 

LAN berbasis pada teknologi IEEE 802.3 Ethernet menggunakan perangkat 

switch, yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 Mbit/s. Selain 

teknologi Ethernet, saat ini teknologi 802.11b (atau biasa disebut Wi-fi) juga 
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sering digunakan untuk membentuk LAN. Tempat-tempat yang menyediakan 

koneksi LAN dengan teknologi Wi-fi biasa disebut hotspot.  

Pada Gambar 3.6, setiap node atau komputer mempunyai daya komputasi 

sendiri, berbeda dengan konsep dump terminal. Setiap komputer juga dapat 

mengakses sumber daya yang ada di LAN sesuai dengan hak akses yang telah 

diatur. Sumber daya tersebut dapat berupa data atau perangkat seperti printer. 

Pada LAN, seorang pengguna juga dapat berkomunikasi dengan pengguna yang 

lain dengan menggunakan aplikasi yang sesuai. 

Berbeda dengan Jaringan Area Luas atau Wide Area Network (WAN), 

maka LAN mempunyai karakteristik sebagai berikut : 

1. Mempunyai pesat data yang lebih tinggi 

2. Meliputi wilayah geografi yang lebih sempit 

3. Tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator 

telekomunikasi. 

Biasanya salah satu komputer di antara jaringan komputer itu akan 

digunakan menjadi server yang mengatur semua sistem di dalam jaringan tersebut. 

(Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Local_Area_Network) 

 

Gambar 3.6 Local Area Network 

3.5.2 MAN 
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Pada Gambar 3.7 Metropolitan Area Network atau disingkat dengan MAN. 

Suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi, yang 

menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan 

sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari 

MAN ini antar 10 hingga 50 km, MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk 

membangun jaringan antar kantor-kantor dalam satu kota antara pabrik/instansi 

dan kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. 

(Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/MAN) 

 

Gambar 3.7 Metropolitan Area Network 

3.5.3 WAN 

WAN adalah singkatan dari istilah teknologi informasi dalam bahasa 

Inggris Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area 

yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau 

bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang 

membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. 

Pada Gambar 3.8 Wide Area Network digunakan untuk menghubungkan 

jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau 
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komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan 

komputer di lokasi yang lain. 

(Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/WAN) 

 

Gambar 3.8 Wide Area Network 

 

3.6 TRANSMISI 

3.6.1 Definisi Transmisi 

Transmisi adalah proses membawa informasi antar end points di dalam 

sistem atau jaringan.  Dalam suatu jaringan telekomunikasi, sistem transmisi 

digunakan untuk saling menghubungkan sentral (router). Keseluruhan sistem 

transmisi ini disebut jaringan transmisi atau jaringan transport / transport 

network, Adapun Definisi Transmisi menurut definisi ANSI : 

 Simplex,  

 Half-duplex.  

 Full-duplex 
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a. Amplitudo 

Amplitudo adalah suatu nilai yang merujuk pada ketinggian intensitas 

sinyal pada setiap waktu. Intensitas sinyal yang tertinggi disebut dengan 

amplitudo puncak. Intensitas sinyal ini berkaitan dengan jumlah energi yang 

dibawa oleh gelombang tersebut. Sebagai contoh pada sinyal listrik, amplitudo 

diukur dengan satuan volt.  

b. Frekuensi 

Frekuensi dinyatakan sebagai jumlah periode yang dilalui oleh satu 

gelombang dalam waktu 1 detik.  

c. Periode 

Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 siklus 

gelombang.  

d. Panjang Gelombang 

Panjang gelombang adalah jarak yang dilalui untuk menempuh satu siklus 

gelombang dalam satuan meter. Dapat di lihat pada gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Sinyal Analog. 

e. Phase 

 Phase / Fasa adalah ukuran dari posisi relatif pada suatu saat dengan tidak 

melewati periode tunggal dari sinyal. Perbedaan Phase dapat dilihat pada Gambar 

3.10. 
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Gambar 3.10 Perbedaan Fasa. 

f. Spektrum Sinyal 

adalah daerah frekuensi yang dapat dimuati. 

g. Absolut Bandwitdh 

Absolut Bandwitdh dari sinyal adalah lebar spektrum. Pada Gambar 3.11 

menunjukkan efek dari bandwidht sinyal digital. 

 

Gambar 3.11 Efek Bandwidh Sinyal Digital. 

(Sumber : missa.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/6924/komdat2.pdf) 
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3.6.2 Jenis Transmisi 

a. Transmisi Analog 

adalah suatu upaya mentransmisi sinyal analog tanpa memperhatikan 

muatannya. 

b. Transmisi Digital 

Berhubungan dengan muatan dari sinyal. Alasan-alasan digunakannya 

teknik pen-sinyal-an digital :  

 teknologi digital  

 keutuhan data 

 Penggunaan kapasitas 

 Keamanan dan privasi  

 Integrasi  

3.6.3 Media Transmisi 

Pada Tabel 3.1 menjelaskan macam-macam media transmisi. 

Tabel 3.1. Media Transmisi. 

 

a. Kawat terbuka / open wire. 

b. Kabel jalin ganda / twisted pair cable. 

Terdiri dari dua isolasi kawat tembaga yang diatur dalam suatu spiral yang 

terlindungi. Gulungan ini meminimkan interferensi antar kabel. Digunakan untuk 

dipakai pada system telephone, untuk jarak yang jauh dengan data rate 4 Mbps 

atau lebih, biaya murah. Mempunyai bandwidth terendah. 
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c. Kabel coaxial 

Terdiri dari konduktor cilinder rongga luar yang mengelilingi suatu kawat 

konduktor tunggal, kedua konduktor dipisahkan oleh bahan isolasi. Dapat dilihat 

pada Gambar 3.12. Digunakan untuk transmisi telephone dan televisi jarak jauh, 

television distribution (TV kabel), local area networks, short-run system links. 

 

 

Gambar 3.12 Kabel Coaxial 

d. Fiber Optik 

  Karakteristik fiber optik yang membedakannya dari twisted pair dan kabel 

koaksial :  

 Bandwidth yang lebih besar : data rate sebesar 2 Gbps dengan jarak 10 

kilometer dapat dicapai  

 Ukuran yang lebih kecil dan berat yang lebih ringan  

 Attenuation yang lebih rendah  

 Isolasi terhadap elektromagnetik : sehingga tidak mudah terkena 

interferensi dari elektromagnetik eksternal  
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 Jarak antar repeater yang lebih jauh. Sistim transmisi fiber optik di Jerman 

dapat mencapai data rate 5 Gbps dengan jarak 111 km tanpa repeater.  

e. Gelombang Microwave 

 Pada gelombang microwave ada beberapa karakteristik Transmisi : 

 Range frekuensi optimumnya antara 1 sampai 10 GHz. 

 Frekuensi transmisi dan penerimaan berbeda. 

 Tipe transmisinya full-duplex antara pengguna dan satelit. 

 Karena jarak yang jauh maka timbul delay sebesar 240 sampai 300 ms dari 

transmisi salah satu stasiun bumi ke penerimaan oleh stasiun bumi lainnya. 

 Semua stasiun dapat melakukan transmisi ke satelit dan transmisi dari 

satelit dapat diterima oleh semua stasiun. 

f. Radio 

perbedaan dengan microwave bahwa radio adalah segala arah sedangkan 

microwave adalah terfokus. 

 digunakan pada band VHF dan UHF : 30 MHz sampai 1 GHz termasuk 

radio FM dan UHF dan VHF televise. 

 untuk komunikasi data digital digunakan packet radio.  

g. Transmisi Satelit 

Adalah stasiun relay microwave yang digunakan untuk merangkai dua atau 

lebih transmitter / receiver dari ground-based microwave yang dikenal sebagai 

stasiun bumi, setiap satelit yang mengorbit akan beroperasi pada sejumlah band 

frekuensi yang disebut channel transponder atau transponder saja. 

(Sumber : missa.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/6924/komdat2.pdf) 
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3.6.4 Karakteristik Transmisi 

 Untuk komunikasi data digital dipakai data rate yang rendah dengan 

frekuensi dalam kilo bit daripada dalam mega bit atas dasar pertimbangan 

efek attenuation.  

 Digunakan untuk komunikasi broadcast, contoh : sistem ALOHA di 

Hawaii.  

 Seperti pada satelit, frekuensi transmisi dan penerima berbeda.  

 Transmisi dalam bentuk paket-paket. 

 Repeater dipakai pada sistim untuk setiap radius kira-kira 500 km.  

(Sumber : missa.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/6924/komdat2.pdf) 

 

3.6.5 Proses Transmisi 

a. Band Pass Filter (BPF) 

Pada Gambar 3.13 menunjukkan bagaimana proses penyaringan frekuensi 

suara. 

 

Gambar 3.13 Penyaringan Frekuensi Suara 

Fungsi Band Pass Filter  (BPF) : 

 Menyaring sinyal voice yang diharapkan 

 Menghilangkan / membatasi Noise 

b. Sampling 

Pada Gambar 3.14 menunjukkan proses sampling frekuensi. 
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Gambar 3.14 Proses Sampling 

f = 1 / T atau T = 1 /  f  Maka T = 1/8000 = 125 uS 

c. Quantizing 

Proses pemberian harga berupa level tegangan terhadap setiap pulsa 

keluaran dari pulsa PAM. Dapat dilihat pada Gambar 3.15. 

 

 

Gambar 3.15 Proses Kuantisasi 

d. Coding 

Pada Gambar 3.16 Proses pengubah dari sinyal analog yang sudah 

dikuantisasi menjadi sinyal digital, dimana setiap pulsa PAM yang sudah 

dikuantisasi, di kodekan menjadi 8 Bit ( binary digit / Byte ) secara serial. 

 

 

Gambar 3.16 Proses Coding 
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Pada Tabel 3.2 menunjukkan nilai atau harga Bit A, Bit B dan Bit C dari hasil 

peng-kode-an bit, sedangkan Tabel 3.3 menunjukan harga-harga Bit W, Bit X, Bit 

Y, dan Bit Z dari hasil peng-kode-an bit. 

Tabel 3.2. Harga Bit A, Bit B dan Bit C. 

 

Tabel 3.3. Harga Bit W, Bit X, Bit Y, dan Bit Z. 

 

 

Cara pengisian 8 Bit tiap-tiap Time Slot, pada Gambar 3.17 terlihat bahwa : 

 Polaritas positip, maka bit S adalah “ 1 “ 

 Berada pada Segmen ke “ 0 “, maka bit A = 0 , bit B =0 dan bit C = 0 

 Dan berada pada Interval ke “ 7 “, maka bit W = 0, bit X = 1, bit Y = 1 dan 

bit Z = 1  Sehingga code 8 bit dari pulsa tersebut adalah : 
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Gambar 3.17 Grafik Segmen pengisian bit 

(Sumber : missa.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/6924/komdat2.pdf) 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 Dalam bab ini dijelaskan tentang proses metode yang terjadi, yang akan 

dijelaskan dalam pembahasan sistem yang telah dibuat berdasarkan literatur 

terkait. 

4.1 KONSEP PROTOKOL 

Protokol adalah suatu aturan yang harus disepakati antara dua buah entitas, 

sehingga terbentuk suatu komunikasi yang menghasilkan pertukaran informasi 

yang baik . 

Fungsi protokol yaitu : 

- Segmentasi dan Reassembly   

-  Enkapsulasi  

-  Connection Control 

-  Ordred Delivery  

-  Flow Control  

-  Error Control 

-  Sinkronisasi  

-  Addressing  

-  Multiplexing / Demultiplexing  

-  Transmission Service  
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4.2 OSI 

4.2.1 Model OSI 

Model OSI (Open System Interconnection) merupakan model kerangka 

kerja yang diterima secara global bagi pengembangan standar yang lengkap dan 

terbuka. Model OSI membantu menciptakan standar terbuka antar system untuk 

saling berhubungan dan saling berkomunikasi terutama dalam bidang teknologi 

informasi. 

Model OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan dimana masing-

masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Model ini diciptakan 

berdasarkan sebuah proposal yang dibuat oleh The International Standards 

Organization (ISO) sebagai langkah awal menuju standarisasi protokol 

Internasional yang digunakan pada berbagai Layer . 

4.2.2 Konsep OSI 

- Menggunakan teknik pelapisan (layering). 

- Tiap lapisan melakukan subset fungsi yang diperlukan untuk komunikasi. 

- Tiap lapisan memerlukan lapisan di bawahnya untuk melakukan fungsi 

yang lebih primitif dan menyembunyikan rincian dari fungsi tersebut. 

- Tiap lapisan menyediakan layanan (services) untuk lapisan diatasnya. 

- Idealnya, perubahan pada suatu lapisan tidak mengubah lapisan lainnya. 

- OSI harus mendefinisikan fungsi-fungsi dan layanan-layanan yang harus 

disediakan pada setiap lapisan. 

- Fungsi dan layanan setiap lapisan harus optimal sehingga dapat dikelola 

dengan baik, tidak terlalu banyak sehingga memerlukan banyak overhead. 
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4.2.3 7 Layer OSI 

Model OSI memiliki tujuh Layer. Prinsip-prinsip yang digunakan bagi ketujuh 

Layer tersebut adalah :  

a. Sebuah Layer harus dibuat bila diperlukan tingkat abstraksi yang berbeda.  

b. Setiap Layer harus memiliki fungsi-fungsi tertentu.  

c. Fungsi layer di bawahnya adalah sebagai pendukung fungsi layer di atasnya.  

d. Fungsi setiap Layer harus dipilih dengan teliti sesuai dengan ketentuan 

standar protocol internasional.  

e. Batas-batas Layer diusahakan agar meminimalkan aliran informasi yang 

melewati interface.  

f. Jumlah Layer harus cukup banyak, sehingga fungsi-fungsi yang berbeda 

tidak perlu disatukan dalam satu Layer diluar keperluannya. Akan tetapi 

jumlah Layer juga harus diusahakan sesedikit mungkin ehingga arsitektur 

jaringan tidak menjadi sulit dipakai. 

7 lapisan model OSI, pada Gambar 4.1 yaitu : 

1. Application Layer (Lapisan Aplikasi) 

2. Presentation Layer (Lapisan Presentasi) 

3. Session Layer (Lapisan Sesi)  

4. Transport Layer (Lapisan Transport) 

5. Network Layer (Lapisan Jaringan) 

6. Data Link Layer (Lapisan Tautan Data) 

7. Physical Layer (Lapisan Fisik) 
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Gambar 4.1  7 Layer OSI 

1. Physical Layer 

Fungsi physical Layer : 

-  Menentukan fungsi dan karateristik mekanik maupun elektrik yang 

diperlukan untuk membentuk, menjaga dan melepaskan sambungan fisik. 

- Mengatur hubungan fisik antar node dalam jaringan. 

Pada lapisan fisik ditentukan bentuk konektor, fungsi masing-masing pin suatu 

interface. 

Contoh : RS232, RS442, RS449, ITU-T V.24 dsb. 

2. Data Link Layer 

Fungsi data link layer yaitu : 

- Mengatur hubungan antara pengirim dan penerima agar keduanya saling 

mengenal dan berhubungan. 

-  Menjamin agar data atau informasi sampai di tujuan dalam keadaan baik. 

-  Menyediakan cara untuk menyambungkan media fisik (Link Handler atau 

Link Control Procedure). 

-  Menyediakan fungsi untuk pengontrolan aliran data (Flow Control). 
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-  Menyediakan fungsi untuk melacak dan memperbaiki kesalahan (Error 

Control). 

-  Mengusahakan sinkronisasi data antar terminal. 

Contoh : ISO HDLC, ITU-T LAPB dan LAPD, IEEE 802.2 LAN 

3. Network Layer 

Network Layer berfungsi untuk pengendalian operasi subnet. Masalah 

desain yang penting adalah bagaimana caranya menentukan route pengiriman 

paket dari sumber ke tujuannya. Bila pada saat yang sama dalam sebuah subnet 

terdapat terlalu banyak paket, maka ada kemungkinan paket-paket tersebut tiba 

pada saat yang bersamaan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya bottleneck. 

Pengendalian kemacetan seperti itu juga merupakan tugas Network Layer. 

memungkinkan jaringan-jaringan yang berbeda seperti protocol yang berbeda, 

pengalamatan dan Arsitektur jaringan yang berbeda untuk saling terinterkoneksi.  

Secara umum tugas utama dari Network dalam proses komunikasi data adalah:  

- Logical Addressing : pengalamatan secara logis ditambahkan pada header 

lapisan network. Pada jaringa TCP/IP pengalamatan logis ini dikenal 

dengan sebutan IP Address.  

- Routing : Hubungan antar jaringan yang membentuk internet-work 

membutuhkan metode jalur alamat agar paket dapat di transfer dari satu 

device yang berasal dari jaringan satu menuju device lain pada jaringan 

yang lain. Fungsi routing didukung oleh routing protocol yaitu protocol 

yang bertujuan mencari jalan terbaik manuju tujuan dan tukar-menukar 

informasi tentang topologi jaringan dengan router yang lainnya.  

4. Transport Layer 
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Transport Layer berfungsi : 

-  Mengatur data dan informasi dibawa ke tempat tujuan termasuk menjamin 

kualitas dan service pengiriman. 

-  Memotong aplikasi dari lapisan diatasnya menjadi segmen-segmen.  

-  Menyediakan koneksi ‘end-to-end’. 

-  Mengirim segmen-segmen dari satu host ke host lainnya. 

-  Dapat pula memberikan fungsi untuk menjamin integritas data. 

Contoh : - TCP (Transmission Control Protocol) ITU-T X.214 dan X.224. 

5. Session Layer 

Session Layer berfungsi menyediakan layanan untuk memulai, mengatur, 

dan mengakhiri session antar aplikasi. Pada dasarnya layer sesi mengkoordinir 

request dan response jika aplikasi berkomunikasi antar host yang berlainan. 

Contoh : 

- NFS (Network File System)  

-  SQL (Structured Query Language) 

6. Presentation Layer 

Presentation Layer berfungsi menyajikan format data, kompresi, konversi 

untuk aplikasi. 

 

7. Application Layer 

Application Layer memiliki fungsi untuk menentukan terminal virtual 

jaringan abstrak, serhingga editor dan program-program lainnya dapat ditulis agar 
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saling bersesuaian. Untuk menangani setiap jenis terminal, satu bagian software 

harus ditulis untuk memetakan fungsi terminal virtual jaringan ke terminal 

sebenarnya. 

Fungsi Application Layer lainnya adalah pemindahan file. Sistem file yang 

satu dengan yang lainnya memiliki konvensi penamaan yang berbeda, cara 

menyatakan baris-baris teks yang berbeda, dan sebagainya. Perpindahan file dari 

sebuah sistem ke sistem lainnya yang berbeda memerlukan penanganan untuk 

mengatasi adanya ketidak-kompatibelan ini. 

Tugas appication layer, seperti pada surat elektronik, remote job entry, 

directory lookup, dan berbagai fasilitas bertujuan umum dan fasilitas bertujuan 

khusus lainnya. Protokol-protokol yang terdapat pada lapisan aplikasi diantaranya 

adalah FTP, SMTP, dan HTTP. 

 

4.3 TCP/IP PROTOCOL 

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) adalah 

standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses 

tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan 

internet. 

TCP/IP dikembangkan sebelum model OSI ada. Namun demikian lapisan-

lapisan pada TCP/IP tidaklah cocok seluruhnya dengan lapisan-lapisan OSI. 

Protokol TCP/IP hanya dibuat atas lima lapisan saja: physical, data link, network, 

transport dan application. Cuma hanya lapisan aplikasi pada TCP/IP mencakupi 

tiga lapisan OSI teratas, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.2. Khusus layer 

keempat, Protokol TCP/IP mendefinisikan 2 buah protocol yakni Transmission 
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Control Protocol (TCP) dan User Datagram Protocol Protocol (UDP). Sementara 

itu pada lapisan ketiga, TCP/IP mendefiniskan sebagai Internetworking Protocol 

(IP), namun ada beberapa protokol lain yang mendukung pergerakan data pada 

lapisan ini. 

 
Gambar 4.2 Susunan Protokol TCP/IP dan Model OSI 

 
 

Protokol pada Application Layer di tunjukan pada Gambar 4.3. 
 

 
Gambar 4.3 Protokol Pada Application Layer 
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Protokol pada Transport Layer di tunjukan pada Gambar 4.4. 

 

 
Gambar 4.4 Protokol Pada Transport Layer 

 

Protokol pada Internet Layer di tunjukan pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Protokol pada internet layer 

Keuntungan TCP/IP yaitu : 

- Open Protocol Standard. 

- Independen dari physical network hardware. 

- Cara pengalamatan bersifat unik dalam skala global. 

- TCP/IP memiliki fasilitas routing dan jenis-jenis layanan lainnya yang 

memungkinkan diterapkan pada internetwork. 

- High level protocol standar. 
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Konfigurasi Alamat IP 

Konfigurasi alamat IP dapat di lihat pada Tabel 4.1.  

 

Tabel 4.1 Konfigurasi Alamat IP 

 

Pengelompokan Alamat IP 

Pengelompokan alamat IP dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Pengelompokan Alamat IP 

 

• Alamat Kelas D dimulai dari 224.0.0.0, dipergunakan  untuk multicast. 

•  Alamat Kelas E dimulai dari 240.0.0.0, dipergunakan untuk eksperimen.  
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4.4 NODE IP NETWORK 

4.4.1 MDF (Main Distribution Frame) 

MDF (Main Distribution Frame) atau sering disebut RPU (Rangka 

Pembagi Utama) biasanya berlokasi dalam satu bangunan dengan sentral telepon. 

MDF terdiri dari beberapa terminal yang berfungsi sebagai terminal akhir dari 

kabel, dari sentral dan sebagai awal terminasi dari kabel primer. 

4.4.2 RK (Rumah Kabel) 

RK sering juga disebut juga dengan CCP (Croee Conection Point) 

merupakan terminal sekunder. RK dapat disebut sebagai titik hubung yang 

fleksibel antara kabel primer dan kabel sekunder. Disamping itu RK juga 

mempunyai fungsi sebagai titik inspeksi dalam rangka pemeliharaan. Kapasitas 

RK ada yang 800 pairs, 1600 pairs dan 2400 pairs. 

4.4.3 DP (Distribution Point) 

Sering disebut dengan Kotak pembagi (KP), merupakan terminal kabel 

yang berkapasitas 10 pair atau 20 pair namun ada juga yang lebih. Bersamaan 

dengan bandwidth yang lebih besar. Untuk memecahkan masalah ini peralatan 

tambahan yang dinamakan HDSL (High bit rate Digital Subcriber Line) dipasang 

pada jaringan eksisting. HDSL dipakai sebagai sebuah solusi untuk memenuhi 

permintaan pelayanan dengan bit rate (2 Mbps) pada jaringan lokal kabel metalik. 

4.4.4 JUNCTION  (Sistem Transmisi Antar STO) 

Sistem transmisi merupakan subsistem dari suatu sistem telekomunikasi. 

Ada tiga subsistem utama yang membentuk sistem telekomunikasi yaitu 

subsistem terminal, subsistem switching (sentral), dan subsistem transmisi. Secara 

umum konfigurasi dari sistem telekomunikasi dapat di lihat pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Jaringan Antar STO. 

Subsistem terminal dapat berupa : pesawat telepon, pesawat teleprinter, 

terminal komputer. Fungsi dari peralatan terminal adalah untuk mengubah 

informasi yang akan dikirim menjadi sinyal-sinyal listrik dengan karakteristik 

tertentu. Proses ini terjadi pada sisi pengirim. Pada sisi penerima sinyal-sinyal 

listrik tersebut akan diubah kembali menjadi bentuk aslinya.  

4.4.5 JARLOKAT (Jaringan Lokal Akses Tembaga) 

JARLOKAT adalah suatu bentuk jaringan akses yang konfigurasinya 

dimulai dari terminal blok vertikal pada rangka pembagi utama (MDF), baik yang 

hanya menggunakan perangkat lain untuk meningkatkan unjuk kerjanya. 

JARLOKAT tidak murni adalah jaringan lokal akses tembaga yang dalam 

operasionalnya menggunakan tambahan teknologi atau perangkat lainnya untuk 

meningkatkan performansinya. Jaringan lokal akses kabel tembaga merupakan 

jaringan lokal telekomunikasi yang paling awal di dunia yang menggunakan kabel 

tembaga sebagai media telekomunikasi. Secara umum kontruksi jaringan lokal 

kabel tembaga terdiri atas bagian-bagian berikut ini : 

 Sentral Telepon Otomatis (STO) dan Rangka Pembagi Utama (RPU) atau 

Main Distribution Frame (MDF). 

 Rumah Kabel (RK). 

 Distribution Point (DP). 

 Kotak Terminal Batas (KTB). 
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 Roset. 

 Pesawat. 

Kemudian instalasi kabel yang lazim digunakan untuk menghubungkan bagian-

bagian tersebut adalah sebagai berikut : 

 Kabel dari STO ke RPU disusun secara horizontal sehingga disebut 

sebagai kabel horizontal. Sedangkan dari RPU ke RK kabelnya disusun 

secara vertikal sehingga disebut sebagai kabel vertikal. 

 Dari STO / RPU ke RK dapat menggunakan Kabel Tanah Tanam 

Langsung (KTTL) atau Duck Cable (kemudian dinamakan Kabel Primer). 

 Dari RK ke DP dapat mengunakan KTTL dan Kabel Udara (kemudian 

dinamakan Kabel Sekunder). 

 Dari DP ke KTB dapat menggunakan dropwire atau kabel PVC atau KU 

(kemudian dinamakan kabel penanggal). 

 Dari KTB ke Roset dan Pesawat menggunakan Intalasi Kabel Rumah 

(IKR). 

Cara konsumen memperoleh jaringan lokal kabel tembaga, pada Gambar 4.7 

dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : 

 Secara langsung dari STO atau disebut kabel catuan langsung. Kabel 

catuan langsung merupakan instalasi jaringan likal kabel tembaga untuk 

konsumen - konsumen yang berjumlah besar (berkelompok), misalnya 

untuk gedung-gedung yang intalasi teleponnya banyak. Di samping itu 

juga jaraknya relatif dekat dengan STO. 

 Secara tidak langsung (melalui RK) atau disebut kabel catuan tidak 

langsung. Kabel catuan tidak langsung merupakan instalasi jaringan lokal 
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kabel tembaga untuk konsumen-konsumen yang lokasinya menyebar 

sehingga intalasi arus melalui RK yang berfungsi sebagai pembagi 

jaringan telepon. 

 

SENTRAL/MDF

Perangkat lain yang

diintegrasikan pada jarlokat

Kabel Primer
Rumah Kabel

Kabel Skunder

Kotak Pembagi

Saluran

Penanggal

Perangkat lain yang

diintegrasikan pada jarlokat

Terminal Batas

Kabel Rumah

Daerah Catuan Langsung

(DCL)

Gambar 4.7 Konfigurasi JARLOKAT tidak Murni. 

 

Mekanisme akses dari pelanggan menuju sentral lokal pada JARLOKAT 

tidak murni harus bersifat transparan terhadap layanan yang dicakup. Kemampuan 

akses (misalnya kecepatan akses dan jenis layanan) ditentukan oleh jenis 

teknologi/ perangkat yang ditambahkan.  

Tujuan dari penambahan perangkat adalah untuk meningkatkan kapasitas 

atau kemampuan pada jaringan kabel tembaga. Terdapat beberapa macam, antara 

lain: 

1. Penggandaan saluran atau Pair Gain: berupa perangkat digital (PCM) dan 

kapasitasnya bermacam-macam (2,4,...,16), yang sudah banyak dipakai 

TELKOM adalah PCM 2, PCM4 (pada Gambar 4.8) dan HDSL.  

2. X – DSL yang meliputi: High bit rate Digital Subscriber Line (HDSL), 

ISDN Digital Subscriber Line (IDSL), Asymetrical Digital Subscriber 

Line (ADSL), Very High bit rate Digital Subscriber Line (VDSL). 

 



   

55 

 

a1,b1

a2,b2

a3,b3

a4,b4

Sentral

lokal

Sentral Office

Terminal (COT)

ISDN

Interface - U

2B1 Q

a1,b1

a2,b2

a3,b3

a4,b4

Remote

Terminal (RT)

 

Gambar 4.8 Konfigurasi Dasar PCM-4. 

 

Walaupun penambahan perangkat biasa meningkatkan kapasitas atau 

kemampuan pada jaringan kabel tembaga, tetapi hal ini bisa membahayakan 

perangkat lain sebab penambahan perangkat seperti PCM, HDSL, dan lainnya 

memerlukan catuan yang besar, dan mengingat penempatan perangkat tersebut 

berada di luar sehingga mengakibatkan perangkat ini mudah untuk terbakar/ rusak 

karena ganguan seperti tersebar petir. 

4.4.6 Modem ADSL 

Modem adalah salah satu komponen dari CPE yang berfungsi melakukan 

modulasi dan demodulasi sinyal carrier (ADSL) ke sinyal digital / yang dikenali 

komputer. Dengan adanya kebijakan “Liberalisasi Terminal” pelanggan Speedy 

diberi kebebasan memilih merk modem yang beredar dipasaran. Modem ADSL 

terdiri dari dua tipe yaitu Bridge dan Router, dapat di lihat pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Jenis Modem ADSL. 
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4.4.7 DSLAM 

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer), adalah piranti 

dalam jaringan komputer, yang diletakkan di kantor sentral telepon yang 

menerima sinyal dari koneksi banyak pelanggan DSL (Digital Subscriber Line)/ 

Sambungan Telepon, kemudian meneruskan ke backbone berkecepatan tinggi, 

menggunakan teknik multiplexing. Sesuai dengan spesifikasi produk dari vendor 

yang membuatnya, DSLAM multiplexer terhubung dengan line DSL dengan 

kombinasi Asyncrhonous Transfer Mode (ATM), Frame Relay atau Internet 

Protocol (IP). DSLAM dipergunakan oleh TELKOM dalam memberikan layanan 

ke pelanggan dengan kombinasi Sambungan DSL dengan teknologi backbone 

jaringan dengan ATM. Adapun Gambar dari DSLAM itu sendiri dapat dilihat 

pada Gambar 4.10 

 

 

  

  

  

Gambar 4.10 Bentuk Fisik DSLAM 

DSLAM berfungsi untuk mengolah sinyal digital agar dapat 

mengoptimalkan bandwidth twisted pair untuk melewatkan data dengan kecepatan 

tinggi. DSLAM dilengkapi dengan POTS Splitter untuk memisahkan alokasi 

kanal data dan suara. DSLAM terdiri dari : 



   

57 

 

a. Splitter – low pass filter untuk melewatkan band suara dan high pass 

filter untuk melewatkan band ADSL. 

b. Modul-modul pelanggan dapat berupa modul ADSL ,SDSL,VDSL,dll. 

Untuk layanan speedy digunakan modul ADSL. 

Fungsi DSLAM antara lain : 

a. sebagai filter voice dan data 

b. sebagai modulator dan demodulator DSL. 

c. Sebagai multiplexer. 

4.4.8 IMUX 

IMUX (intelligent multiplexer) dilengkapi dengan NMS yang 

menyediakan fungsi Fault Handling dan Provisioning yang bersifat end-to-end 

(bias memantau dari node sampai ke site pelanggan), dapat di lihat pada Gambar 

4.11. 

- Berfungsi sebagai multiplexer dari / ke arah pelanggan, dari trunk 2 Mbps 

di-split menjadi lebih kecil (n x 64kbps). 

- Terhubung ke node IMUX lainnya, atau ke node ROUTER PE, atau ke 

node FRAMERELAY. 

- Node ID terdiri dari 5 digit, contoh 55000. 

- Node ID di Jawa Timur diawali dengan angka 5, 4 digit selanjutnya 

merupakan nomor urut. 
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Gambar 4.11 Jenis-jenis IMUX Cisco 

4.4.9 Switch 

Switch adalah perangkat yang berfungsi untuk memperbanyak port 

ethernet. Port pada switch dapat dikelompokkan berdasarkan VLAN (virtual 

LAN) dan masing-masing VLAN merupakan network yang berbeda dengan 

VLAN yang lain, dapat di lihat pada Gambar 4.12. 

Pada OSI Layer, Switch bekerja pada layer 2 (datalink). Tetapi sebagian 

Switch memiliki kemampuan layer 3 sehingga bias difungsikan sebagai router, 

contohnya switch merk Cisco seri Catalyst 6500. 

Penamaannya menggunakan format SWD5-[Kode STO]. Jika pada suatu 

STO terdapat lebih dari satu switch, penamaannya di tambahkan nomor index di 

belakang SW, misalnya SW-D5-MGO, SW2-D5-MGO. 

Jika Switch yang support layer 3 difungsikan sebagai ROUTER, maka 

penamaannya menggunakan format PED5-[kode STO], misalnya PE-D5-

JRBRAS. 
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Gambar 4.12  Tipe Switch Cisco 

4.4.10 Router 

Router adalah perangkat berbasis TCP/IP yang dapat menghubungkan 

beberapa network yang berbeda berdasarkan tabel routing, ditunjukan pada 

Gambar 4.13. 

Hirarki router pada network router yang menggunakan protokol MPLS : 

- Router CE : router customer edge, router milik pelanggan. 

- Router PE : router provider edge, router yang memiliki koneksi langsung 

dengan router pelanggan (CE). Penamaannya menggunakan format PE-

D5-[Kode STO], misalnya PE-D5-KBL. 
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- Router P : router provider, router yang memiliki koneksi ke beberapa 

router PE. Penamaannya menggunakan format P-D5-[Kode STO], 

misalnya P-D5-RKT. 

Router yang menghubungkan IP network suatu regional dengan regional yang lain 

disebut router IP-Core. Penamaannya menggunakan format C-D5-[Kode STO], 

misalnya C-D5-KBL. 

 

Gambar 4.13 Tipe Router Cisco 

4.4.11 Metro Ethernet 

Jaringan Metro Ethernet (ME) adalah jaringan telekomunikasi berbasis 

paket menggunakan serat optik sebagai transport berbagai layanan. Peran yang 

utama dari node ME adalah sebagai agregasi trunk Gigabit Ethernet dari 

perangkat akses seperti IP DSLAM, Access Gateway dan MSAN, dapat dilihat 

pada Gambar 4.14. 

Port-port pada node ME dapat berupa : 

- 10GE (10.000 Mbps) 
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- GE (1.000 Mbps) & FE (100 Mbps) 

- STM-1 (155 Mbps) & E1 (2 Mbps) 

Port-port tersebut dapat di-mapping-kan dengan port-port pada node ME lainnya 

yang terhubung dalam network ME. Topologi network ME dapat berupa RING-

LOOP maupun POINT-TO-POINT. 

Penggunaan ME antara lain dapat untuk melewatkan trafik Speedy, 

Astinet, VPN-IP maupun E1 HAS, E1 Leased Channel maupun STM-1 yang di-

dalamnya berisi E1 (Add Drop Multiplexer). 

Penamaan node ME menggunakan format MED5-[Kode STO], contoh 

ME-D5-KBL 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Metro Ethernet 

 

4.5 KABEL DAN MEDIA 

4.5.1 Kabel 

 Kabel yang di gunakan untuk transmisi di tunjukan pada Tabel 4.3 dan 

Gambar 4.15. 
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Tabel 4.3 Konfigurasi Kabel 

 

 

 

Gambar 4.15 Konfigurasi Kabel 

4.5.2 Media Transport Backbone Dan Access 

 Konfigurasi media transport backbone dan acces dapat di lihat pada Tabel 

4.4, contoh backbone node pada Gambar 4.16 dan contoh acces node pada 

Gambar 4.17. 

Tabel 4.4 Media transport backbone dan access 

 

4.5.3 Bandwidth Dan Distance 
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Gambar 4.16 Backbone Node 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Access Node 

 

4.6 LAYANAN MULTIMEDIA 

4.6.1 Layanan DINAccess 

DINAccess adalah layanan komunikasi data point to point melalui 

dedicated leased channel dengan kecepatan tetap yang bervariasi mulai dari 64 s/d 

2048Kbps (n x 64 Kbps). DINAccess memiliki kemampuan untuk mengirimkan 

berbagai jenis trafik berupa data, suara maupun gambar. 

DINAccess merupakan jenis layanan VPN (Virtual Private Network) 

paling sederhana yang memanfaatkan teknologi TDM (Time Division 

Multiplexing) dengan perangkat node berupa IMUX (Intelligent Multiplexer). 
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4.6.2 Layanan VPN IP 

Layanan komunikasi data paket yang menawarkan beberapa karakteristik/ 

fitur jaringan private (security, bandwidth & routing, serta priority & quality). 

Layanan ini memiliki kelebihan di bandingkan dengan layanan komunikasi data 

melalui leased line maupun layanan vpn berbasis frame relay karena hal-hal 

sebagai berikut: 

- Multiservices Offering (dapat melayani informasi berupa Data, Voice dan 

Video; support banyak akses dan tidak tergantung jenis last miles (jarlok) 

nya. 

- Provisioning Scalability (flexible, mulai dari kebutuhan jaringan yang 

kecil dan dikembangkan sesuai kebutuhan; rekonfigurasi dengan cepat dan 

sederhana / tidak perlu any-to-any configuration, Point Of Present tersebar 

secara nasional). 

- Manageability (dapat di-manage end-to end melalui satu NMS sehingga 

mengurangi kompleksitas). 

- Cost Saving Opportunity (tarif relatif ringan berdasarkan jarak). 

4.6.3 Layanan VPN Gold 

Merupakan layanan VPN (Closed User Group) yang berbasis teknologi 

Frame Relay. Tingkat kecepatan pengiriman informasi / data pada VPN Frame 

Relay tidaklah fixed seperti pada Telkomlink Dinaccess tetapi ada kecepatan 

minimum yang di janjikan yang disebut CIR (Commited Information Rate). 

Misalnya jika pelanggan menggunakan layanan ini dengan kecepatan 512 

kbps/128 kbps, artinya pengiriman informasi yang di perbolehkan mencapai 512 

kbps, sedangkan yang dijamin Telkom sebesar 128 kbps. Jika kondisi jaringan 
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padat pelanggan mendapatkan jaminan dari Telkom sebesar 128 kbps. Tetapi jika 

kondisi jaringan tidak padat maka pelanggan dapat mengirimkan data lebih besar 

dari 128 kbps tetapi tidak akan pernah melebihi kecepatan 512 kbps. 

Telkomlink VPN Frame Relay adalah salah satu layanan Komunikasi Data 

Closed User Group yang efektif untuk koneksi point to point / multipoint dengan 

basis teknologi frame relay, sehingga mampu menyediakan bandwidth on demand 

berdasarkan CIR (Comitted Information Rate) per akses koneksi PVC. 

4.6.4 Layanan Telkomnet Instan 

Telkomnet Instan adalah layanan akses internet secaradial melalui jaringan 

TELKOMNet dan saluran kabel telepon(PSTN) : 

- Tanpa berlangganan. 

- Tagihan disatukan dengan tagihan telepon. 

- Bersifat pasca bayar. 

Kode akses : 

- Dial number: 0809 8 9999 

- Username: telkomnet@instan, password: Telkom 

Fitur : 

- Email gratis: pop3 (www.telkom.net), webbased (www.plasa.com). 

- Plasacom Portal (www.plasa.com). 

- InfoBilling (billinfo2.plasa.com). 

- Mailing list Plasagroups (groups.plasa.com). 

- KSI (komunitas sekolah Indonesia) (ksi.plasa.com). 

- Netkuis (netkuis.plasa.com). 
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4.6.5 Layanan ASTINet 

ASTINet (Access Service Dedicated To Internet) adalah layanan akses 

internet dan multimedia TELKOMNet untuk Akses Internet menuju Global 

Internet. Layanan ini menyediakan fasilitas koneksi akses ke Internet yang di 

sediakan pada port router TELKOMNet. Fasilitas in dapat digunakan untuk akses 

Internet secara dedicated (available 24 hours) dengan menggunakan beragam 

fasilitas saluran akses yang tersedia, misalnya melalui akses leased line, akses 

DSL (HSMA), dedicated VSAT, akses radio dan sebagainya. 

4.6.6 Layanan Speedy 

Layanan internet access end-to-end berbasis teknologi Asymetric Digital 

Subscriber Line (ADSL), yang dapat menyalurkan data dan suara secara simultan 

melalui satu saluran telepon biasa dengan kecepatan maksimal 384 kbps. Saluran 

telepon dapat digunakan secara bersamaan dengan fasilitas internet Speedy tanpa 

saling menggganggu dengan kecepatan upstream/downstream 64Kbps/384Kbps 

disisi akses TELKOM ADSL. 

Layanan total solusi oleh TELKOM (saluran akses dan kebutuhan akses 

internetnya disediakan oleh TELKOM). One Bill Collection (penagihan dilakukan 

oleh TELKOM melalui rekening tagihan telepon bulanan, tagihan akses internet 

digabungkan dengan tagihan telepon). Koneksi Internet dapat dilakukan setiap 

saat tanpa perlu melakukan dial-up. 

4.7 LAYER PADA METRO ETHERNET 

Infratel Network Regional Jatim membagi layer-layer pada Metro Ethernet 

menjadi tiga layer, yaitu Layer Koneksi, Layer CISCO dan Layer Customer. 
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4.7.1 Layer Koneksi 

Layer koneksi yaitu layer berdasarkan pada bandwidth yang di lewatkan 

dan jarak yang dapat di lalui. Konfigurasi layer koneksi dapat dilihat pada Gambar 

4.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Konfigurasi Layer Koneksi 

Pemilihan jenis kabel berpengaruh pada bandwidth yang dapat dilewatkan 

dan jarak yang dapat dilalui. Pemilihan jenis perangkat / media transport untuk 

memperpanjang jarak harus mempertimbangkan kebutuhan bandwidth yang akan 

dilewatkan. 
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4.7.2 Layer CISCO 

Pada Gambar 4.19 blok diagram layer cisco yaitu layer berdasarkan router 

cisco yang digunkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Blok Diagram Layer CISCO 
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4.7.3  Layer  Customer 

a. Konfigurasi Layer Customer pada Gambar 4.20  dari router – switch – dslam 

corperate atau personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Konfigurasi  Router – Switch - DSLAM 
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- Koneksi Fast Ethernet dapat berupa kabel UTP Cat-5E (jika kedua node 

berada di lokasi yang sama) atau menggunakan optical interface melalui 

fiber optic (jika kedua node berada pada lokasi yang berlainan). 

- Dari SWITCH, jika bandwidth yang disalurkan relatif besar, media yang 

digunakan adalah jarakses fiber optic (dengan fiber converter). Jika kecil, 

maka dilewatkan jarakses tembaga melalui IPDSLAM. 

- Pada node IP-DSLAM, koneksi dari ROUTER PE / SWITCH tersebut 

diteruskan ke port akses yang terhubung ke ROUTER CE melalui jaringan 

akses tembaga dengan modem SHDSL di sisi pelanggan. 

- Di ROUTER PE, koneksi dari pelanggan tersebut di-routing-kan sesuai 

jenis layanan. Misalnya, trafik ASTINET dirouting-kan ke INTERNET 

GATEWAY). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

71 

 

b. Konfigurasi Layer Customer  pada Gambar 4.21 dari router – imux corperate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Konfigurasi Router – IMUX 
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- ROUTER PE terhubung ke IMUX melalui E1 2 Mbps. 

- Koneksi E1 tersebut dapat berupa kabel E1 (jika ROUTER PE dan IMUX 

berada di lokasi yang sama) atau berupa network transport E1 (jika 

ROUTER PE dan IMUX berada pada lokasi yang berlainan). Koneksi dari 

ROUTER PE ke masing-masing ROUTER CE memakai bandwidth 

sebesar n x 64 kbps, dimana n adalah banyaknya time-slot yang 

digunakan. Pada node IMUX, koneksi dari ROUTER PE tersebut di-cross-

connect-kan ke port akses yang terhubung ke ROUTER CE melalui 

jaringan akses tembaga dengan modem IMUX di sisi pelanggan. 

- Di ROUTER PE, koneksi dari pelanggan tersebut di-routing-kan sesuai 

jenis layanan. Misalnya, trafik ASTINET di-routing-kan ke INTERNET 

GATEWAY). 

 

4.8 PENOMORAN PORT 

4.8.1 Pedoman Penomoran Port 

a. Perangkat CISCO 

Format : 

- TipeInterface NoPort 

- TipeInterface NoModule/NoPort 

- TipeInterface NoSlot/NoModule/NoPort 

Nomor slot mulai dari 0, nomor module mulai dari 0, nomor port mulai dari 0 atau 

1. 

Contoh : 

- Fa0, Fa1, Se0, Se1 
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-  Fa0/0, Se0/1, Gi0/1 

- Se0/0/0, Fa0/0/1 

 

b. Perangkat IMUX 

Format : NodeID / NoSlot / NoPort 

Nomor slot mulai dari 1, nomor port mulai dari 1 

Contoh : 55000/5/1 

c. Perangkat HUAWEI CX-300 & CX-600 

Format : TipeInterface NoSlot/NoModule/NoPort 

Nomor slot mulai dari 0, nomor module selalu 0, nomor port mulai dari 0 

 Contoh : 

- Gi0/0/0 – GE slot 0 modul 0 port 0 

- Gi1/0/1 – GE slot 1 modul 0 port 1 

- Gi3/0/9 – GE slot 3 modul 0 port 9 

4.8.2 Penomoran Port Pada IMUX Tellabs 

Tipe IMUX : 

- Basic Node (slot 1 s/d 16) 

- Double Basic Node (atas : slot 1 s/d 16, bawah : slot 17 s/d 32) 

- Midi Node (slot 1 s/d 8) 

- Mini Node (slot 1 s/d 6) 

Modul IMUX : 

- Catuan DC : PFU-A & PFU-B (Slot 1-2) 

- Catuan AC : PAU-A & PAU-B (Slot 1-2) 

- Trunk : GMH (2 port) , OMH (2 port), QMH (4 port) 
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- Akses : IUM-5T 

- V.35 : VCM-5T (2 port V.35), VCM-10T (4 port V.35) 

- Cross-connect : SCU, SXU-A, XCG 

4.8.3 Penomoran Port Pada Router 

a. Router CISCO 2600 Series 

Pada Gambar 4.22 menunjukan penomoran port router cisco 2600 series. 

 

Gambar 4.22 Penomoran Port Router CISCO 2600 Series 

b. Router CISCO 2800 Series 

Pada Gambar 4.23 menunjukan penomoran port router cisco 2800 series 

dan keterangan dari gambar ditunjukan pada Tabel 4.5. 

 

Gambar 4.23 Penomoran Port Router CISCO 2800 Series 
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Tabel 4.5 Keterangan Gambar 4.23 

 

c. Router CISCO 7200 Series 

 Pada Gambar 4.24 menunjukan penomoran port router cisco 7200 series. 

 

Gambar 4.24 Penomoran Port Router CISCO 7200 Series 

4.8.4 Penomoran Port Pada Switch 

Pada Gambar 4.25 menunjukan penomoran switch CISCO 2950 & 3500 Series. 

 

Gambar 4.25 Penomoran Switch CISCO 2950 & 3500 Series 
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4.8.5 Penomoran Port Pada Metro Ethernet  

a. CX-600 

Pada Gambar 4.26 menunjukan konfigurasi penomoran metro ethernet cx-

600. 

 

Gambar 4.26 Penomoran Metro Ethernet cx-600 

b. CX-300 

Pada Gambar 4.27 menunjukan konfigurasi penomoran metro ethernet cx-

300. 

 

Gambar 4.27 Penomoran Metro Ethernet cx-300 
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4.9 STATUS INTERFACE PADA NMS 

4.9.1 Status Interface Pada NMS IMUX 

Parameter yang perlu diperiksa : 

- Status trunk (TID) 

- Status MUAP (link ke ROUTER) 

- Status sirkit (CID) 

- Status port pelanggan (modul IUM) 

NMS IMUX JATIM 

Pada Gambar 4.28 menunjukan konfigurasi NMS Imux Jatim. 

 

Gambar 4.28 NMS IMUX Jatim 

4.9.2 Status Interface Pada NMS Router 

Parameter  yang perlu diperiksa : 

- Status interface 

- Status link protocol 

- Reliability 
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- Test ping 

a. Mengakses SSH Router 

Cara mengakses SSH ROUTER : 

- Jalankan aplikasi PUTTY 

- Buka koneksi SSH ke 10.11.15.186 atau ke 202.134.2.186 

Supaya lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.29. 

 

Gambar 4.29 Setting Aplikasi Putty 

- Pada prompt login ketik “netre5”, kemudian tekan ENTER 

- Pada prompt password ketik “speedy2007”, kemudian tekan ENTER 

Untuk mengakhiri koneksi SSH, ketik “exit” kemudian tekan ENTER 

Supaya lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.30. 
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Gambar 4.30 Login SSH Server 

b. Mengakses Router / Switch 

Cara mengakses node Router / Switch : 

- Mengakses SSH ROUTER (lihat halaman Cara Mengakses SSH Router) 

- Ketik telnet <nama_node>, kemudian tekan ENTER 

- Pada prompt username ketik “netre5”, kemudian tekan ENTER 

- Pada prompt password ketik “netre5123”, kemudian tekan ENTER 

Supaya lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.31. 
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Gambar 4.31 Login Router/Switch 

4.9.3  Status Interface Pada Router/Switch 

Cara memeriksa interface Router/Switch: 

- Mengakses SSH ROUTER 

- Mengakses ROUTER / SWITCH 

- Untuk menampilkan status interface tertentu : 

ROUTER# show interface <alamat_interface> [ENTER] 

Supaya lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.32. 

 

Gambar 4.32 Interface Status 
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- Untuk menampilkan status interface semua trunk : 

ROUTER# show interface description | i TRUNK [ENTER] 

- Untuk menampilkan reliability link tertentu : 

ROUTER# show interface <alamat_interface> | i reliability 

Supaya lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.33. 

 

Gambar 4.33 IP, Reliability & Usage 

- Untuk mengetahui penggunaan bandwidth pada interface tertentu : 

ROUTER# show interface <ALAMAT_INTERFACE> | i bits/sec 

Supaya lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.34. 

 

Gambar 4.34 Modified Output 
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Cara melakukan TEST PING ke arah ROUTER CE : 

- Untuk menampilkan status interface CID tertentu : 

ROUTER# show interface description | i <nomor_CID> 

- Untuk menampilkan IP Address interface tertentu : 

ROUTER# show interface <alamat_interface> | i address 

-  Untuk mengetahui nama VRF untuk interface tertentu : 

ROUTER# show ip interface <ALAMAT_INTERFACE> | i VPN 

- Untuk melakukan test PING ke ROUTER CE : 

ROUTER# ping vrf <NAMA_VRF> <IP_ADDRESS_ROUTER_CE> 

Supaya lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.35 

 

Gambar 4.35 Interfice, CID, VRF & Ping 

NOTE : IP Address interface pada ROUTER CE adalah salah satu dari IP Address 

pada network yang sama selain yang sudah digunakan untuk interface pada 
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ROUTER PE. CONTOH : IP Address pada ROUTER PE 192.168.1.1/30, maka 

IP Address pada ROUTER CE adalah 192.168.1.2/30. 

4.9.4  Status Interface  Router To IMUX 

Cara memeriksa link dari ROUTER PE ke IMUX : 

- Untuk mengetahui nomor interface E1 ke arah IMUX berdasarkan CID : 

ROUTER# show interface description | i <nomor_CID> 

NOTE : Nomor interface adalah alamat interface tanpa diawali dengan 

“Se” dan tanpa nomor timeslot. 

Contoh : alamat interface “Se4/1/7:0”, nomor interfacenya “4/1/7” 

- Untuk mengetahui informasi mengenai controller E1 ke arah IMUX : 

ROUTER# show controller E1 <nomor_interface> brief 

Supaya lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.36. 

 

Gambar 4.36 CID & IMUX Connection 
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4.10 MELOKALISIR GANGGUAN 

4.10.1 T-3 Online 

T3-Online : 

- Tools Fault Handling 

- Alamat akses : http://t3-online-telkom.co.id 

- Informasi yang diperoleh dari T3-Online : 

 TID dan CID yang terganggu 

 Node A & node B yang terkait 

 Nama & alamat pelanggan 

 Progress penanganan gangguan 

 Identifikasi awal permasalahan 

 Status ticket (closed, technical closed, pending) 

- Peta peran : 

 DIV MULTIMEDIA : logical 

 DIV INFRATEL : physical 

 DIV REGIONAL : jarakses 

4.10.2 Loop Dan Isolir 

Tujuan : untuk melokalisir gangguan. 

Loop / isolir dilakukan di titik sambung : 

a. Konektor / jumper interface node A (RJ-45, DB-9, Patch-cord, dll) di R. 

MULTIMEDIA 

b. Konektor / jumper di DDF tie-line / OTB tieline di R. MULTIMEDIA 

c. Konektor / jumper di DDF tie-line / OTB tieline di R. TRANSPORT 
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d.  Konektor / jumper di DDF transport / OTB SKSO di R. TRANSPORT 

Arah Loop : 

– Loop A1 : loop di titik A ke arah Multimedia 

– Loop A2 : loop di titik A ke arah Transport 

– Loop B1 : loop di titik B ke arah Multimedia 

– Loop B2 : loop di titik B ke arah Transport 

– Loop C1 : loop di titik C ke arah Multimedia 

– Loop C2 : loop di titik C ke arah Transport 

– Loop D1 : loop di titik D ke arah Multimedia 

– Loop D2 : loop di titik D ke arah Transport 

Ilustrasi Titik Sambung 

Pada Gambar 4.37 menunjukan ilustrasi titik sambung. 

 

Gambar 4.37 Ilustrasi Titik Sambung 
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Ilustrasi Arah Loop 

Pada Gambar 4.38 menunjukan ilustrasi arah loop. 

 

Gambar 4.38 Ilustrasi Arah Loop 

Perlengkapan Loop / Isolir 

OPHAR LOKASI 

Kabel Loop E1 

- DB-9 Male Loop 

- DB-9 Female Loop 

- RJ-45 Male Loop 
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- RJ-45 Female Loop 

 

Kabel Loop FastEthernet : 

- RJ-45 Male Loop 

- RJ-45 Female Loop 

Kabel Loop GigabitEthernet : 

- Patch Cord FcPc – FcPc 

- Patch Cord FcApc – FcApc 

Attenuator Fc : 

- Adapter Fc 

Kabel Isolir E1: 

- Isoliran DDF 

NETOP 

NMS 

- NMS IMUX 

- SSH Router 

- SSH Frame-Relay 

FORM STANDARD : 

- Logbook Gangguan 

- Form Loop & Isolir 

Kabel Loop E1 

Pada Tabel 4.6 menunjukan konfigurasi pin DB9 dan Gambar 4.39 menunjukan 

konfigurasi konektor E1. 
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Tabel 4.6 Konfigurasi Pin  

 

 

Gambar 4.39 Konfigurasi Konektor E1 

Kabel Loop FE 

Kabel loop FE menggunakan konektor RJ-45 ditunjukan pada Gambar 4.40. 

 

Gambar 4.40 Konfigurasi RJ-45 
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Kabel Loop FO 

Pada Gambar 4.41 menunjukan jenis-jenis konektor yang digunakan untuk kabel 

fiber optic. 

 

Gambar 4.41 Konektor FO 

Optical Loop : 

- Looping ke arah node dalam jarak dekat harus menggunakan attenuator. 

- Looping ke arah node di STO lain yang jaraknya jauh belum tentu bisa 

“up” karena mungkin redaman dua arah melebihi batas sensitivitas 

interface optic. Untuk memastikan level sinyal terima kembali di node 

asal, gunakan Optical Power Meter yang biasa dimiliki Subdin SKSO / 

Multimedia Arnet. 
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Prosedur Loop / Isolir 

NETOP : 

- Kontak petugas LOKASI, informasikan Node ID, alamat port dan status 

interface yang terganggu. 

- Mencatat info LED indicator dari petugas LOKASI. 

- Memeriksa status interface pada NMS untuk setiap arah looping di titik 

sambung dan menginformasikan hasilnya pada petugas LOKASI. 

LOKASI : 

- Menerima informasi Node-ID dan alamat port yang terganggu 

- Menginformasikan status LED indicator kepada petugas NETOP. 

- Mulai melokalisir gangguan (loop / isolir) pada titik-titik sambung B, C & 

D kemudian menginformasikan hasilnya (LED indicator) pada petugas 

NETOP. 

NETOP & LOKASI : 

- Bersama-sama menyimpulkan lokasi gangguan. 

- Bersama-sama menentukan rencana tindak lanjut perbaikan gangguan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dalam bab ini berisi tentang penutup yang berisi kesimpulan beserta 

saran-saran untuk proses pengembangan lebih lanjut. 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penulis dapat mengambil 

beberapa kesimpulan, antara lain : 

1. Pada zaman modern seperti sekarang ini, kebutuhan telekomunikasi bukan 

lagi hanya menyangkut kebutuhan voice tetapi telah beralih ke kebutuhan 

komunikasi data yang serba praktis, cepat, dan murah.  

2. Ethernet merupakan jenis perkabelan dan pemrosesan sinyal untuk data 

jaringan komputer. 

3. Metro Ethernet secara umum didefenisikan sebagai suatu jaringan yang 

menghubungkan sejumlah LAN yang terpisah secara geografis. 

4. Teknologi Metro Ethernet dapat mendukung aplikasi-aplikasi yang 

membutuhkan bandwidth yang besar. 

 

5.2 SARAN 

5.2.1  Saran Untuk PT Telkom 

1. PT Telkom dalam usaha memberikan pelayanannya di bidang 

telekomunikasi hendaknya meningkatkan mutu pelayanan kepada 

pelanggan dan terus mengadakan inovasi dan strategi-strategi yang jauh 



   

92 

 

lebih baik termasuk solusi pengadaan jaringan telepon yang gangguannya 

reltif kecil. 

2. Dalam penerimaan mahasiswa yang melaksanakan praktek kerja lapangan 

hendaknya PT Telkom menyediakan bagian khusus yang menangani 

pelaksanaan PSG, Magang, PKL. Dimana nantinya bagian ini dapat 

mengkoordinir dan memberikan pengarahan serta pengetahuan kepada 

mahasiswa yang melaksanakan PKL tersebut. 

5.2.2 Saran Untuk Mahasiswa 

1. Dalam pelaksanaan PKL, sebelum terjun langsung ke lapangan, kita harus 

memiliki bekal materi tentang apa yang dipraktekkan, baik itu didapat dari 

referensi-referensi maupun bertanya secara langsung pada pembimbing. 

2. Di lapangan kita harus memperhatikan keaktifan untuk memperoleh 

keterangan apa-apa saja yang belum kita ketahui dengan bertanya kepada 

pembimbing tentang segala hal yang berhubungan dengan praktek yang 

dilakukan. 

3. Memanfaatkan waktu senggang untuk membaca buku-buku atau referensi-

referensi yang ada di PT Telkom tersebut. 

4. Membuat dan menjaga suasana seakrab mungkin dengan pembimbing 

karena itu akan mempengaruhi dalam kelancaran proses tanya jawab. 
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