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ABSTRAK

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) adalah Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan

komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Di Jawa Timur

sendiri, mayoritas masyarakat kota telah menggunakan jaringan internet yang

disediakan oleh Telkom Indonesia sehingga diperlukan sistem pemantauan

kondisi jaringan untuk memantau kerusakan atau gangguan agar dapat segera

diatasi dengan cepat. Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan software

Network Management System, salah satunya adalah WhatsUp Gold. Pada aplikasi

tersebut mempunyai fitur untuk mendaftarkan dan mengatur alamat IP server yang

dapat di monitor ke dalam aplikasi WhatsUp Gold, maka kondisi jaringan dan

rincian detail pada perangkat dapat diawasi secara real-time. Hasil implementasi

sistem pemantauan kondisi jaringan Regional Jawa Timur berhasil dirancang di

aplikasi WhatsUp Gold, sehingga parameter kondisi perangkat LAN pada

infrastruktur dapat dideteksi dan dimonitor. Alamat IP host server berhasil di

akses pada World Wide Web yang terhubung pada jaringan intranet sehingga

pekerjaan pada WhatsUp Gold dapat di pantau secara online dan real-time.

Kata Kunci:Whatsup Gold, Network Management System, Real-time
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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero) biasa disebut Telkom

Indonesia atau Telkom adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak

pada bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan

telekomunikasi di Indonesia. Telkom terkenal sebagai perusahaan telekomunikasi

terbesar di Indonesia, dengan pelangan telepon tetap sebanyak 15 juta dan

pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta orang.

Telkom Indonesia juga bergerak di bidang jaringan internet dengan

cakupan jaringan yang tersedia di seluruh Indonesia. Di Jawa Timur sendiri,

mayoritas masyarakat kota telah menggunakan jaringan internet yang disediakan

oleh Telkom Indonesia. Dengan jaringan dan layanan yang digunakan oleh

banyak konsumen, maka dibutuhkan pemantauan kondisi jaringan, sehingga

ketika terjadi kerusakan atau gangguan agar dapat segera diatasi dengan cepat.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka diperlukan

adanya sistem yang bisa melakukan pemantauan terhadap kondisi jaringan

internet yang mampu mengawasi setiap saat secara real-time. Hal itu dapat

dilakukan dengan menggunakan software Network Management System, salah

satunya adalah Whatsup Gold. Pada aplikasi tersebut hanya mendaftarkan dan

mengatur alamat IP perangkat yang ingin diawasi ke dalam aplikasi Whatsup

Gold, maka kondisi jaringan dan rincian detail pada perangkat akan dapat diawasi

secara real-time. WhatsUp Gold juga dapat melakukan analisa bandwitdh

sehingga dapat mengetahui secara tepat jika perangkat akan mengalami Down

pada jaringan dan dapat dicegah dengan menggunakan fiturnya yang bisa

memberi peringatan atau pesan terhadap perangkat tersebut. Komputer pengawas

yang sudah terinstal dengan WhatsUp Gold terhubung dengan jaringan intranet

pada lanbox sehingga dapat saling berkomunikasi dengan perangkat dalam

jaringan.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas,

maka permasalahan yang ditentukan yaitu melakukan perancangan dan

monitoring jaringan internet pada Telkom Indonesia Divisi Regional 5.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Ruang lingkup hanya mencakup merancang dan konfigurasi topologi.

2. Perangkat yang digunakan untuk pengawasan teknisi pada lokasi tersebut

1.4 Tujuan Penelitian

terdapat tujuan dari kerja praktik ini adalah mahasiswa membuat

rancangan topologi dan mengkonfigurasi jaringan pada daerah Jawa Timur

sehingga dapat di monitoring oleh Telkom Indonesia Divisi Regional 5.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Membantu memperluas jangkauan infrastruktur jaringan yang dapat

dipantau sehingga dapat memantau kinerja jaringan dan perangkat.

2. Mempercepat penanganan gangguan dalam jangkauan monitoring secara

real-time.



BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Identitas Perusahaan

Profil perusahaan

Nama : P.T. Telekomunikasi Indonesia Tbk (persero)

Alamat : Jl. Kapuas No. 51 Kota Surabaya

Telepon : +622180863539

Fax : -

Email : corporate_comm@telkom.co.id

2.2 Informasi Tentang Perusahaan

Gambar 2.1. Lokasi Telkom Indonesia Divisi Regional 5

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) adalah Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan

komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham

mayoritas Telkom adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 52.09%,

sedangkan 47.91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan

di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode “TLKM” dan New York Stock

Exchange (NYSE) dengan kode “TLK”.

Kegiatan usaha TelkomGroup bertumbuh dan berubah seiring dengan

perkembangan teknologi, informasi dan digitalisasi, namun masih dalam koridor

industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus

berkembang melengkapi legasi yang sudah ada sebelumnya.

3
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Telkom mulai saat ini membagi bisnisnya menjadi 3 Digital Business

Domain:

1. Digital Connectivity: Fiber to the x (FTTx), 5G, Software Defined Networking

(SDN)/ Network Function Virtualization (NFV)/ Satellite

2. Digital Platform: Data Center, Cloud, Internet of Things (IoT), Big Data/

Artificial Intelligence (AI), Cybersecurity

3. Digital Services: Enterprise, Consumer

Produk layanan PT Telekomunikasi Tbk mempunyai beberapa macam

produk yang ditawarkan kepada pelanggan seperti : Udoctor, IndiHome, Wifi.id,

UseeTV, Melon, Belanja.com, serta t-money. Namun dari beberapa produk

tersebut, telkom banyak melayani dua jenis produk, yaitu Home Service

(indihome) dan Personal Service (wifi.id) merupakan produk baru yang

dikeluarkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas yang diberikan oleh PT

Telkom kepada konsumennya dimana selalu mencoba yang terbaik kepada

pelanggan. (Telkomgroup 2020)

2.3 Informasi Tentang Perusahaan

Susunan Organisasi di Telkom Indonesia Divisi Regional 5 terdiri atas :

Gambar 2.2. Susunan Organisasi



BAB III LANDASAN TEORI

3.1 Internet Protocol

Internet Protocol atau biasa disingkat dengan IP, merupakan seperangkat

aturan yang mengatur aktivitas internet dan dapat memfasilitasi untuk

penyelesaian berbagai tindakan di world wide web. (Serbi, Internet Protocol (IP)

2021)

3.2 Local Area Network

Local Area Network atau biasa disingkat dengan LAN merupakan suatu

jaringan komputer dimana jangkauan jaringannya terbatas. Fungsi dari LAN

adalah untuk menghubungkan perangkat yang tersambung ke dalam suatu wilayah

sehingga memungkinkan untuk komunikasi antar perangkat di dalam jaringan.

(Serbi, Local Area Network (LAN) 2021)

3.3 Router

Router merupakan sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk

menghubungkan beberapa network yang berbeda. Seperti jaringan kantor dengan

internet, maupun jaringan kantor dengan Intranet. Jaringan-jaringan tersebut dapat

dihubungkan melalui teknik subnetting sesuai kebutuhan pengguna. (Rohiman,

CatatanTeknisi 2021)

3.3.1 Subnetting

Subnetting merupakan teknik memecah sebuah network menjadi

beberapa subnetwork yang lebih kecil. Dengan menerapkan teknik subnetting,

maka sebuah network dapat dibagi menjadi beberapa network dengan cara

membuat subnet baru yang berbeda dengan subnet network utamanya dengan

tujuan untuk efisien alokasi alamat IP dalam sebuah jaringan, lalu meningkatkan

kinerja dan kecepatan jaringan karena dengan subnetting dapat memungkinkan

untuk mengontrol lalu lintas jaringan dengan baik. (Rohiman, CatatanTeknisi2021)
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3.3.2 Intranet

Intranet merupakan sebuah jaringan privasi (private network) yang

digunakan untuk berbagai informasi di dalam lingkup perusahaan maupun sebagai

operasional sehari-hari. Dalam monitoring jaringan, intranet digunakan sebagai

jaringan yang digunakan untuk mengawasi perangkat yang tersambung dalam

jaringan. (Lutkevich 2021)

3.4 Network Management Software

Network Management Software atau biasa disingkat NMS merupakan tool

untuk melakukan monitoring atau pengawasan pada elemen-elemen pada jaringan

komputer. Fungsi dari NMS adalah melakukan pemantauan terhadap kualitas

Service Level Agreement (SLA) dari Bandwidth yang digunakan. Perangkat lunak

NMS digunakan sebagai sistem yang mengelola proses pemantauan terhadap

fungsi dan kinerja jaringan yang meliput kepadatan dan lalu lintas dalam ukuran

penggunaan bandwidth. Proses monitoring ini dapat dikembangkan sampai ke

penggunaan sumber daya, seperti sistem up/down, utilisasi CPU dan memory,

serta managemen port. Hasil pemantauan tersebut dijadikan bahan dalam

pengambilan keputusan oleh pihak manajemen dan dapat juga digunakan oleh

administrator jaringan (technical person) untuk menganalisa terjadinya

kejanggalan dalam operasional jaringan. (Zairani 2015)

Kegunaan NMS tersebut yaitu :

1. Memberikan informasi tentang oeparsional dan konektifitas dari

peralatan dan sumber daya yang ada dalam jaringan, serta informasi

status jaringan secara remote.

2. Perencanaan peningkatan (upgrade) dan perubahan peralatan jaringan.

3. Mendiagnosa masalah-masalah dalam jaringan.

4. Bahan untuk keperluan Service Level Agreement (SLA).

5. Memastikan uptime untuk keperluan pengguna yang tergantung dengan

ketersediaan jaringan komputer serta keamanan sistem beroperasi

dengan baik.
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3.5 WhatsUp Gold

WhatsUp Gold adalah sebuah aplikasi Network Management System

(NMS) untuk solusi monitoring jaringan yang kuat dan dirancang untuk

membantu infrastruktur. WhatsUp Gold mempunyai fitur untuk menemukan

perangkat pada jaringan yang telah terhubung. Pemantauan jaringan perangkat

juga dapat dilakukan secara terus menerus untuk memastikan kinerja optimal dan

meminimalkan Down time, sehingga dapat mengidentifikasi kegagalan jaringan

sebelum jaringan menjadi bencana atau adanya kerusakan. (Ilham 2017) Fitur

lain yang ada dalam aplikasi WhatsUp Gold diantara lain, adalah

1. Discovery and Mapping

WhatsUp Gold dapat menemukan jaringan yang terhubung dengan

perangkat user secara otomatis dan mendokumentasikan seluruh infrastruktur

menjadi bentuk topologi jaringan.

Gambar 3.1. Discovery and Mapping

2. Pemantauan Kinerja Aplikasi

Ketika perangkat yang dipantau mengalami perubahan WhatsUp Gold

mempunyai fitur Action Multi-tasking, yaitu sebuah tindakan yang dapat

mengirim dan memberi peringatan melalui teks atau email, mencatat aktifitas
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pada log, dapat melakukan tindakan restart dan dapat melakukan suspend jaringan

pada komputer lain yang terhubung.

Gambar 3.2. Monitoring and Action Multi-tasking

3. Analisis Lalu Lintas Jaringan

Menganalisis dan Monitor konsumsi bandwitdh dengan rinci, dapat

mendukung Cisco NetFlow dan NetFlow-Lite serta protokol NSEL, J-Flow, s-

Flow dan IPFIX.

Gambar 3.3. Analisa jaringan
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4. Management Konfigurasi

Modul management konfigurasi WhatsUp Gold versi terbaru dapat

mengotomatisasi konfigurasi dan manajemen perubahan untuk router, switch dan

firewall di jaringan

Gambar 3.4. Managemen Konfigurasi

5. Pemantauan Virtualisasi

WhatsUp Gold versi terbaru dapat menghasilkan peta dinamis jaringan

yang terhubung secara real-time dan dapat diatur secara otomatis untuk polling

waktu refresh.

Gambar 3.5. Monitoring network



BAB IV DEKRIPSI KERJA PRAKTIK

4.1 Instalasi dan Konfigurasi Dasar

Instalasi aplikasi NMS Whatsup Gold adalah tahapan pertama yang

dilakukan untuk mengerjakan perancangan ini. Aplikasi yang digunakan adalah

WhatsUp Gold versi 8. Setelah aplikasi terinstal pada PC yang akan digunakan,

konfigurasi awal perlu dilakukan seperti pada Gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1. Konfigurasi Dasar

Untuk membuka tampilan Web Server Properties dilakukan dengan cara klik

Configure di pojok kiri atas lalu klik Web Server, maka tampilan box Web Server

Properties akan muncul. Konfigurasi dasar yang dilakukan pada tampilan box

adalah sebagai berikut.

1. Main Title

Pada bagian tersebut digunakan untuk memberi judul pada file yang

kemudian akan di export kedalam html.

2. Refresh frequency

Refresh frequency digunakan untuk mengatur berapa kali per detik layar atau

tampilan akan di perbarui pada web html. 60 refresh rate berarti layar atau

tampilan akan diperbarui setelah 60 detik.

10
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3. TCP Port

Transmision Control Protocol atau bisa disingkat dengan TCP adalah

internet protokol yang dirancang untuk mengirim data atau informasi dan

memastikannya terkirim lewat jaringan komunikasi. Port 80 disini digunakan

untuk menghubungkan peramban atau browser bisa terhubung dari halaman

web ke internet.

4. HTML Files Directory

Pada bagian ini digunakan untuk mengisi lokasi html yang akan dibuat untuk

web server pada internet

5. Map Directory

Pada bagian ini digunakan untuk mengisi lokasi penyimpanan dengan berupa

format .wup dan .wui

4.2 Rancangan Desain

Setelah instalasi dan konfigurasi dasar yang dikerjakan selanjutnya

adalah tahap merancang desain. Rancangan desain berfokus pada merancang

topologi jaringan router dan lanbox pada daerah jawa timur, dengan router sebagai

pusat setiap daerah kota dan lanbox sebagai client server jaringan. Topologi

jaringan yang digunakan adalah topologi tree.

4.2.1 Topologi Jaringan

Pada rancangan jaringan komputer diperlukan adanya metode atau cara

yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer

lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun tanpa kabel (nirkabel). (Prawiro

2020)

Adapun macam-macam topologi jaringan komputer yang sering

digunakan, yaitu :

1. Topologi Ring

2. Topologi Bus

3. Topologi Star

4. Topologi Tree
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4.3 Konfigurasi Perangkat Router

Setelah rancangan selesai dibuat maka tahap selanjutnya yang dilakukan

adalah melakukan konfigurasi tiap perangkat router yang ada. Konfigurasi

perangkat yang dilakukan seperti memberi nama untuk router pada display name,

lalu ada type yang berisi perangkat yang ada dalam WhatsUp Gold seperti router,

lanbox, printer, server dan perangkat lainnya. Pada Polling Method berisi metode

yang digunakan untuk protokol internet, pada umumnya protokol yang digunakan

adalah Internet Control Message Protocol (ICMP). ICMP adalah network layer

protocol yang digunakan oleh perangkat jaringan untuk mendiagnosis masalah

komunikasi jaringan. ICMP digunakan untuk menentukan apakah data mencapai

tujuan yang diinginkan secara tepat waktu, seperti router (Cloudfare 2021).

Kemudian untuk Poll Using hanya digunakan untuk menentukan

perangkat apakah akan digunakan untuk Host atau hanya perangkat biasa yang

ingin terhubung pada jaringan. Pada Host name berisi IP pada host dan IP Address

berisi IP pada perangkat yang digunakan, lalu ada info line1 dan info line2 yang

digunakan sebagai catatan untuk teknisi. Pada WhatsUp Gold versi 8 ini semua

konfigurasi pada tampilan “Device Types” yang berada di sebelah kiri layar,

semuanya memiliki tampilan box yang sama dan hanya memiliki perbedaan pada

tipe perangkat.

Gambar 4.2 Konfigurasi Perangkat Router
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4.4 Hasil jadi perancangan topologi dan konfigurasi

Gambar 4.3. Hasil Jadi Rancangan Topologi Jaringan

Pada gambar diatas adalah jaringan topologi berupa topologi tree dimana

router sebagai pusat jaringan tiap daerah pada Jawa Timur dan lanbox adalah

jaringan yang terhubung di sekitar daerah tersebut. Dapat terlihat juga kondisi

perangkat yang terhubung dalam jaringan, perangkat yang berwarna hijau berarti

perangkat tersebut berfungsi dan terhubung secara normal. Sedangkan jika

perangkat berwarna kuning, maka perangkat tersebut sedang berusaha terhubung

kembali pada perangkat atau bisa disebut sedang reconnect. Jika berhasil maka

kembali ke warna hijau, bila gagal maka perangkat akan berubah menjadi warna

merah yang berarti perangkat dalam keadaan Down atau tidak terhubung pada

jaringan. Apabila perangkat dalam keadaan Down atau merah, teknisi akan

menghubungi perangkat pusat dan memberi pesan atau peringatan pada perangkat

yang sedang Down. Apabila kondisi perangkat Down, maka jaringan juga pasti

akan terganggu, maka dari itu perusahaan akan mengambil tindak lanjut apabila

terdeteksi gangguan pada jaringan dengan menggunakan prosedur troubleshooting

gangguan jaringan yang ada.
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4.5 Prosedur Troubleshooting Gangguan Jaringan

Gambar 4.4 Flowchart Prosedur Troubleshooting
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Untuk memastikan user mendapatkan pelayanan yang baik, maka

diperlukan adanya prosedur penanganan apabila terjadi hal yang tidak di inginkan

seperti gangguan jaringan. Gambar diatas ini adalah salah satu prosedur yang

digunakan. Apabila terdeteksi gangguan pada jaringan dan ada user atau

pelanggan melaporkan keluhan, maka keluhan akan ditindak lanjut sesuai

prosedur yang diterapkan.

Jika user mengalami kendala atau gangguan, maka user akan melaporkan

gangguan tersebut dan diterima oleh pihak HelpDesk DIT. Kemudian pihak

HelpDesk DIT akan membuatkan ticket gangguan sesuai yang dialami user, lalu

diteruskan kepada pihak IT Support (IS) dari Telkom Regional 5. Setelah ticket

diterima maka ticket diserahkan kepada teknisi atau Solver yang akan

menganalisa dan menangani gangguan yang dialami oleh user. Apabila gangguan

dapat diselesaikan oleh Solver, maka Solver akan menkonfirmasi kepada user

apakah gangguan sudah teratasi. Bila tidak, Solver akan berusaha untuk

menangani gangguan hingga benar. Apabila gangguan telah teratasi, maka Solver

akan melaporkan kepada pihak HelpDesk DIT bahwa gangguan telah diatasi dan

akan melakukan close ticket.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil Kerja Praktik yang telah dilaksanakan pada Telkom Indonesia

Regional 5, dapat dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perancangan topologi jaringan Regional Jawa Timur berhasil dirancang di

aplikasi Whatsup Gold. Dengan menggunakan fitur analisa kinerja

jaringan dan pemantauan kinerja aplikasi pada WhatsUp Gold, maka

parameter kondisi perangkat LAN pada infrastruktur dapat dideteksi dan

dimonitor. Sehingga dapat mencegah dengan cepat sebelum perangkat

mengalami Down dan tidak mengganggu jaringan lain.

2. Alamat IP host berhasil di akses pada World Wide Web yang terhubung

pada jaringan intranet sehingga pekerjaan pada WhatsUp Gold dapat di

pantau secara online dan real-time, tetapi hanya sebatas melihat

pemantauan dan analsis, namun tidak dapat di edit. Pekerjaan hanya bisa

di edit melalui software WhatsUp Gold pada komputer host server.

5.2 Saran

Penggunaan software Network Management SystemWhatsUp Gold dapat

menggunakan versi yang lebih baik dan mutakhir akan sangat membantu para

teknisi untuk mengatur kinerja monitoring jaringan dengan fitur-fiturnya yang

dapat mencari, menganalisa, jaringan yang terhubung secara otomatis.

Pemantauan jaringan dapat juga menggunakan variasi software Network

Management System yang open source, sehingga tidak perlu membeli software

berbayar seperti WhatsUp Gold.
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