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ABSTRAK 

 

Indonesia Telecommunication and Digital Research Institute atau ITDRI adalah 

sebuah inisiatif yang dilakukan oleh Telkom Indonesia atas arahan dari 

Kementrian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) untuk membantu BUMN-

BUMN agar bias lebih cepat membanngun kapabilitas digital mererka baik dari 

sisi penyiapan digital talent maupun inovasi yang berkontribusi terhadap 

kemandirain teknologi (technology leadership) berbasis business model yang 

menciptakan economic and social values. Dengan peluang pengembangan industri 

digital di Indonesia yang masih sangat besar, maka ITDRI diharapkan bisa 

mengambil peranan penting untuk menjadi penghubung (hub) dari seluruh 

element ekosistem yang terintegrasi untuk mendorong riset, inovasi dan 

pengembangan talenta digital dengan standar global.Saat ini, Indonesia masih 

berada di kategori ICT Patron (Digital Economy Archetype) yang lebih banyak 

berperan sebagai konsumen. Untuk meningkatkan digital economic and social 

value, Indonesia harus bergerak menjadi digital service powerhouse, bahkan 

innovation hub, melalui peningkatan innovation capability yang dimiliki. Dengan 

visi mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, 

pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa program dan target utama untuk 

tahun 2020- 2024. Empat dari enam program dan target utama yang telah 

ditetapkan berhubungan langsung dengan kegiatan yang dilakukan oleh ITDRI. 

Kata kunci: ITDRI, Digital Economy Archetype, technology leader
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Sebagai Negara Laut dengan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia 

memiliki lautan yang luas dengan sumber daya perikanan dan kelautan yang 

melimpah. Sayangnya, kemungkinan ini tidak sepenuhnya dimanfaatkan. Menurut 

hasil survei, 85% dari 193 mahasiswa sarjana dan pascasarjana jurusan tata kelola 

perikanan dan kelautan tidak puas dengan ekosistem pendidikan di bidangnya. 

Mereka mengakui perlunya informasi yang dikemas dengan cara yang menarik 

dan mengasyikkan. Hal tersebut dapat membangkitkan kepercayaan dan semangat 

untuk mengolah kekayaan alam Indonesia khususnya sektor perikanan dan 

kelautan.  

CorpUITDRI bersama FPIKIPB meluncurkan situs Fisheries Cyber 

Center (FCC) yang dikembangkan oleh Amoeba Smarteye. Web FCC dibuat 

dengan konsep 3D, virtual reality dan augmented reality. FCC juga didukung oleh 

universitas lain yang akan datang: UNILA, UNHAS, dan UNSRI. Pemain di 

bidang ini kemudian dapat menggunakan FCC sebagai situs web untuk 

mempresentasikan penelitian, pengembangan, dan bahkan inovasi terkait dengan 

masalah perikanan dan kelautan Indonesia dan mempresentasikannya kepada  

dunia. Web FCC juga menjadi referensi untuk mengakses informasi dari para 

pemangku kepentingan di sektor perikanan dan kelautan, termasuk pendidik, 

peneliti, mahasiswa dan masyarakat. Pengunjung Web juga dapat berinteraksi dan 

berdiskusi dengan para ahli yang tergabung di dalamnya melalui fitur chat. 

Beberapa informasi, termasuk data dari pakar perikanan dan kelautan Indonesia 

dan data dari observatorium kelautan Indonesia, saat ini ditampilkan di situs web 

FCC. Pada kerja praktik ini membuat fitur data survei di Web FCC untuk 

membantu mengidentifikasi jumlah spesies ikan dan tangkapan di seluruh wilayah 

Indonesia. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan maka dirumuskan   

masalah yang ada, yaitu bagaimana menambahkan fitur data Riset di Web 

FCC pada PT Telkom Indonesia untuk mengetahui jumlah spesies ikan di 

Indonesia. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disusun Batasan masalah dalam 

penambahan data riset sebagai berikut : 

a. Data riset hanya tersedia Web. 

b. Tidak merubah tampilan awal Web. 

 

1.4 Tujuan 

Membuat menu fitur data riset pada Web FCC. 

 

1.5 Manfaat 

Berkalorabasi dengan setidaknya 75 Perguruan Tinggi yang memiliki 

jurusan Perikanan dan Kelautan Indonesia dan memberikan pengalaman di 

dunia pekerjaan yang sesungguhnya, serta membantu mengetahu produksi 

jumlah ikan Indonesia, membantu Dosen FPIK se-Indonesia memudahkan 

mencari data. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada laporan kerja praktik ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada BAB 1, berisi latar belakang, rumusan maslaah, batasan 

masalah, ruang lingkup, dan sistematika penulisan kerja praktik. 

 

BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada BAB II, berisi sejarah perushaaan PT. Telkom Indonesia, 

pemahaman proses bisnis meiputi visi misi perushaan, serta 

pengenalan struktur organisasi. 
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BAB III LANDASAN TEORI 

Pada BAB III, berisi tentang dokumen manejemen system dan 

siklus hidup pengembangan system yang akan digunakan untuk 

dalam meracang data riset FCC. 

 

BAB IV DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

Pada BAB IV, berisi tentang tugas yang dikerjakan selama magang 

yaitu metodologi penelitian. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan bermanfaat dalam pengembangan 

lebih lanjut dari Laporan Kerja Praktik ini. 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PT TELKOM INDONESIA TBK 

 

2.1 Sejarah PT Telkom Indonesia 

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

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

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

utama Telkom adalah Pemerintah Republik Indonesia dengan 52,09%, sedangkan 

47,91% sisanya dikuasai publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dengan ticker "TLKM" dan di New York Stock Exchange (NYSE) 

dengan ticker "TLK". Dalam upaya bertransformasi menjadi perusahaan 

telekomunikasi digital, TelkomGroup menerapkan strategi bisnis dan operasional 

perusahaan yang berfokus pada pelanggan. Transformasi ini akan membuat 

organisasi TelkomGroup lebih ramping dan lebih lincah untuk beradaptasi dengan 

perubahan industri telekomunikasi yang terjadi dengan sangat cepat. Organisasi  

baru juga harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan 

pengalaman pelanggan yang berkualitas. Kegiatan usaha TelkomGroup 

berkembang dan berubah mengikuti perkembangan teknologi, informasi dan 

digitalisasi, namun tetap dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. 

Buktinya, profesi terus berkembang untuk menyempurnakan warisan yang ada. 
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Gambar 2.1 Struktur organisasi PT. Telkom Indonesia 

(sumber : Telkom.co.id) 

 

2.1.1 Visi dan Misi Telkom 

A. Visi  

Menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat 

B. Misi 

1. Mempercepat pembangunan Infrastruktur dan platform digital 

cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh 

seluruh masyarakat. 

2. Mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu 

mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. 
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3. Mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman 

digital pelanggan terbaik 

 

2.2 Sejarah ITDRI 

ITDRI atau Indonesia Telecommunication and Digital Research Institute 

merupakan inisiatif yang dipimpin oleh Telkom Indonesia di bawah 

kepemimpinan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) untuk 

membantu perusahaan publik membangun kapabilitas digitalnya lebih cepat, baik 

dari sisi kesiapan talenta digital maupun inovasi. teknologi (teknologi terdepan) 

didasarkan pada model ekonomi yang menciptakan nilai-nilai ekonomi dan sosial. 

Mengingat peluang pertumbuhan industri digital di Indonesia yang masih sangat 

penting, ITDRI harus berperan penting menjadi penghubung (center) seluruh 

elemen ekosistem.Sikap terintegrasi untuk mendorong penelitian, inovasi dan 

pengembangan digital. bakat menurut standar global. 

 

Gambar 2.2 Struktur organisasi Telkom 
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Gambar 2.3 Struktur Organisasi POM 

 

Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan riset dan inovasi yang dilakukan 

ITDRI. Dalam pelaksanaan riset dan inovasi, ITDRI akan bekerja sama dengan 

pentahelix yang terdiri dari lembaga- lembaga pemerintah, bisnis yang terdiri dari 

12 cluster BUMN dan perusahaan swasta nasional, akademi, komunitas, dan 

penyedia teknologi (technology provider). Para mitra ini memainkan berbagai 

peran penting sebagai research & innovation partner, enabler, dan sponsor. 

2.2.1 Visi dan Misi ITDRI 

A. Visi 

Memastikan kesiapan Indonesia menghadapi persaingan teknologi dan 

globalisasi yang tidak bisa dihindari melalui pembentukan budaya inovasi, 

penguasaan sains, teknologi (riset dan inovasi), dan talenta digital global 

yang mampu menangkap peluang lapangan kerja, ekonomi bernilai 

tambah, dan transformasi ekonomi. 
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B. Misi 

1. Mempercepat transformasi operasional dan ekosistem bisnis melalui 

kolaborasi dan kemitraan bisnis yang memadai dalam menghadapi 

persaingan digital global dan berdampak pada sosial dan ekonomi. 

2. Mempercepat penggunaan teknologi digital secara efektif ke dalam 

bisnis dengan tepat waktu yang akan menghasilkan nilai tambah yang 

signifikan. 

3. Meningkatkan dan mengembangkan talenta digital yang bekerja dan 

terlibat di BUMN. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Smarteye.id 

Smarteye merupakan startup dari Telkom Indonesia yang berfokus pada 

pengembangan konten dan memanfaatkan teknologi VR & AR untuk bisnis 

berbagi industry. 

 

Gambar 3.1 Web smarteye.id 

3.2 Fisheries Cyber Center (FCC) 

Telkom CorpUITDRI bersama FPIK IPB meluncurkan Web Fisheries 

Cyber Center (FCC) yang dikembangkan oleh Amoeba Smarteye. Web FCC 

dibuat dengan konsep 3D, virtual reality dan augmented reality. FCC juga 

didukung oleh universitas lain yang akan datang: UNILA, UNHAS, dan UNSRI. 

Pemain di bidang ini kemudian dapat menggunakan FCC sebagai situs web untuk 

mempresentasikan penelitian, pengembangan, dan bahkan inovasi terkait dengan 

masalah perikanan dan kelautan Indonesia dan mempresentasikannya kepada  

dunia. Web FCC juga menjadi referensi untuk mengakses informasi dari para 

pemangku kepentingan di sektor perikanan dan kelautan, termasuk pendidik, 

peneliti, mahasiswa dan masyarakat. Pengunjung Web juga dapat berinteraksi dan 

berdiskusi dengan para ahli yang tergabung di dalamnya melalui fitur chat. 

Beberapa informasi, termasuk data dari pakar perikanan dan kelautan Indonesia 

dan data dari observatorium kelautan Indonesia, saat ini ditampilkan di situs web 

FCC. 
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Gambar 3.2 Web FCC 

 

3.3 React JS 

React JS adalah Library JavaScript yang biasa digunakan saat membangun 

antarmuka pengguna untuk situs web atau aplikasi web. Oleh karena itu, React JS 

dapat dianggap sebagai perpustakaan yang berisi berbagai kode JavaScript yang 

telah dibuat sebelumnya. Dapatkan saja kode yang ingin Anda gunakan. Ini 

membuat proses pengkodean lebih efisien. JavaScript adalah bahasa 

pemrograman yang dapat membantu Anda membuat konten web yang dinamis, 

seperti form, slideshow, atau konten interaktif lainnya. Dengan JavaScript, dapat 

membuat tampilan Web yang lebih menarik. Nah, inilah mengapa library ini 

berguna untuk membangun UI, karena pengaplikasian kode JavaScript di Web 

bisa menjadi lebih mudah. 

 

Gambar 3.3 Logo React JS 

(Sumber: quora.com) 
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3.4 Strapi 

Strapi merupakan Content Management Framework (CMS) open source yg 

dikembangkan buat membantu developer membentuk API menggunakan jauh 

lebih mudah. Strapi dikembangkan pada atas lingkungan Node.js yg telah terbukti 

kehandalannya. Berikut beberapa fitur Strapi: Admin panel bawaan yg sanggup 

pada kostumisasi sinkron kebutuhan. Artinya kita sanggup membarui gaya juga 

nalar admin panel tadi Sistem plugin yg memungkinkan developer menambah 

fitur server API menggunakan sinkron keinginan. Front-end agnostic yg 

merupakan bagiian frontend Strapi sanggup dipasangkan menggunakan 

framework apapun (React, Vue, Angular, dsb.). Sistem keamanan standar (CSRF, 

CORS, P3P, Xframe, XSS, dsb.) yg telah dibungkus pribadi ke pada Strapi. 

Berbasis komunitas sebagai akibatnya memungkinkan Strapi buat terus 

berkembang menjadi free and open-source software. 

 

 

Gambar 3.4 Logo strapi 

(sumber: codepolitan.com) 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada magang di PT Telkom 

Indonesia, penambahan fitur data riset pada Web FCC meliputi sebagai berikut: 

1. Frontend Developer 

2. Backend Developer 

 

4.1 Frontend Developer 

Pada pekerjaan ini meliputi tampilan gambar data riset yang dibuat di Web 

FCC dengan menggunakan React JS. 

 

 
Gambar 4.1 Menu sidebar pada Web FCC 

Pada Gambar 4.1 terdapat menu sidebar pada Web FCC yang meliputi Data 

Expert, Data Mentor, Data Observasi, Data Instusi, Beranda FCC, Matchmaking. 
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Gambar 4.2 Menu sidebar pada Data Riset 

 
Gambar 4.3 Menu sidebar kiri pada data riset topic 

 

Pada Gambar 4.2 dan Gambar 4.3 menu sidebar setelah di klik data riset dua 

komoditas dan topics, data komoditas meliputi udang, rumput, kepiting, tuna 

topics meliputi data produksi benih, data tangkapan ikan, data hasil budidaya. 
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Gambar 4. 4 Tampilan map 2d pada Web FCC 

Pada Gambar 4.4 tampilan map 2d pada Web FCC untuk menampikan data 

dari sidebar ketika di klik udang, maka tampil titik lokasi pada map 2d. 

 

 
Gambar 4.5 Tampilan sidebar kanan 2d web FCC 
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Gambar 4.6 Tampilan profil sidebar kanan Web FCC 

 

Pada Gambar 4.5 dan Gambar 4.6 tampilan sidebar kanan menunjukan 

salah satu titik lokasi peta, memunculkan profile data komoditas berupa gambar, 

nama, grapic tangkapan, status tangkapan dan jurnal rekomendasi. 
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4.2 Backend Developer 

Pada pekerjaan backend dev menggunakan tools yaitu strapi sebagai 

database dari web FCC. 

 

 
Gambar 4.7 Diagram struktur data riset 

 

Pada Gambar 4.7 struktur diagram pada data riset yang saling 

berhubung dengan tabel lain meliputi komoditas, topics, cities, research. 

 

 
Gambar 4.8 Tampilan strapi pada collection types 
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Pada Gambar 4.8 tampilan strapi collection types untuk menambahkan 

kategori meliputi topics, komoditas, spesies. 

 

 

Gambar 4.9 Tampilan topics 

 

Pada Gambar 4.9 tampilan tabel dari topics berisi data hasil budidaya, data 

produksi benih, data tangkapan ikan, data produksi benih, dan hasil analisis. 

 

 

Gambar 4.10 Tampilan spesies  

Pada Gambar 4.10 tampilan tabel spesies untuk menambakan nama spesies 

seperti udang, cumi-cumi, rumput laut dan menambahkan fitur seperti spesies 

name, cities, spesies foto, dan komoditas.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dalam melaksanakan program Magang Bersertifikat-Kampus Merdeka di 

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, peserta mendapatkan manfaat yang sangat 

banyak, dan tidak bisa didapatkan di dalam kampus, diantaranya adalah relasi 

dengan para professional yang telah membimbing langsung selama proses 

kegiatan magang. Pada tampilan Web FCC fitur data riset tidak merubah tampilan 

Web FCC, data yang dimasukan ke Web melalui Backen yaitu Strapi, sudah 

tersedia chart grafik untuk menganalisis perkembangan tangkapan ikan. 

 

5.2 Saran 

1. Membuat aplikasi mobile untuk mempermudah akses lewat smartphone. 

2. Memperbanyak data jurnal perikanan yang didapat dari Dosen penelitian 

perikanan. 
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