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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan, Koordinasi, dan Divisi 

3.1.1 Divisi 

 Selama masa kerja magang berlangsung, penulis ditempatkan di divisi 

Information Technology (IT), divisi IT di dalam hotel Mercure Serpong Alam 

Sutera ini berada di bawah pengawasan dari department Finance & Accounting. 

Jadi dapat dikatakan divisi IT, finance, dan accounting berada dalam department 

yang sama, sehingga saat melakukan briefing internal department, divisi IT akan 

berkumpul bersama dengan divisi finance & accounting. Memasukkan divisi IT 

kedalam department finance & accounting adalah kebijakan yang dibuat oleh 

Accor Hotels. 

3.1.2 Kedudukan dan Koordinasi 

 Sebagai seorang trainee IT di hotel Mercure Serpong Alam Sutera ini, 

penulis memiliki tugas untuk melaksanakan rutinitas harian IT, menyelesaikan 

segala bentuk masalah dan menjaga barang-barang yang berhubungan dengan IT 

agar tetap dalam kondisi yang baik. Penulis dalam melaksanakan kerja magang 

diberikan hak akses admin agar dapat mengakses semua PC staff di hotel Mercure 

Serpong Alam Sutera, dan hak akses admin di aplikasi Rhapsdoy agar dapat 

menggunakan aplikasi tersebut dengan maksimal. 

Penerapan it support..., Benny Cahyadi, FTI UMN, 2017
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 Dalam pelaksanaan kerja magang ini, penulis berada di bawah bimbingan 

dari IT manager secara langsung, yaitu Pak Sandi Wibawa Kurniawan. Sebagai 

seorang trainee IT  di hotel Mercure Serpong Alam Sutera ini penulis banyak 

berinteraksi dengan staff dari berbagai department dan divisi lainnya untuk 

melakukan maintenance maupun troubleshooting, karena di setiap department 

pasti memiliki PC, printer, laptop ataupun POS. Hampir setiap hari selalu ada 

telepon masuk dari department lain dengan maksud meminta bantuan dari bagian 

IT seperti troubleshooting aplikasi Rhapsody, troubleshooting printer, 

troubleshooting monitor, dll. Divisi IT memiliki ruangan tersendiri, yang di 

dalamnya terdapat 2 ruangan tambahan, yaitu ruangan server dan ruangan storage 

IT. 

3.2 Tugas-Tugas Yang Dikerjakan 

 Tugas-tugas yang dikerjakan penulis selama melakukan kerja magang di 

hotel Mercure Serpong Alam Sutera sebagai trainee IT adalah sebagai berikut: 

1) Daily Activity 

Daily activity adalah kegiatan yang rutin dilakukan setiap hari oleh IT di 

hotel Mercure Serpong Alam Sutera, selama melaksanakan kerja magang 

penulis yang mengerjakan daily activity ini, kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan di sini antara lain adalah melakukan backup data server ke 

dalam HDD, mengecek temperatur ruangan server, mengecek temperatur 

server, mengecek keadaan UPS, memastikan PC di lobby dan business 

Penerapan it support..., Benny Cahyadi, FTI UMN, 2017
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center berjalan dengan baik, dan memastikan printer di business center 

berfungsi dengan baik. 

 

2) Mengoperasikan Rhapsody 

Rhapsody adalah aplikasi utama yang digunakan oleh hotel Mercure 

Serpong Alam Sutera, penulis mendapat hak akses sebagai administrator 

untuk mengoperasikan aplikasi Rhapsody ini. Penulis biasanya 

menggunakan aplikasi ini untuk melakukan penambahan menu & produk 

baru, penghapusan menu & produk yang tidak diinginkan, update harga 

menu & produk yang ada di hotel Mercure Serpong Alam Sutera, selain 

itu penulis juga dapat menentukan modul-modul apa saja yang dapat 

diakses oleh staff lainnya, dan masih banyak lagi kegunaanya.  

 

3) Troubleshooting Software 

Troubleshooting software merupakan proses mengatasi masalah yang 

timbul pada software-software yang biasa digunakan di hotel Mercure 

Serpong Alam Sutera, contohnya adalah aplikasi Rhapsody yang tidak 

dapat dibuka, tidak dapat login kedalam Rhapsody karena account staff 

terkena block. Hal ini cukup sering terjadi saat penulis melaksanakan kerja 

magang. 
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4) Troubleshooting Hardware 

Troubleshooting hardware merupakan proses mengatasi masalah yang 

timbul pada perangkat keras yang berhubungan dengan IT, beberapa 

contohnya adalah memperbaiki printer yang macet ataupun kehabisan 

tinta, mencopot dan memasang RAM, membersihkan PC, mengganti kabel 

LAN yang rusak, menghidupkan monitor yang tidak menyala (biasanya 

dikarenakan kabel yang copot), dll. 

 

5) Troubleshooting Network 

Internet merupakan bagian yang sangat krusial di dalam kegiatan sehari-

hari di hotel Mercure Serpong Alam Sutera, baik bagi tamu maupun bagi 

staff hotel. Untuk internet di hotel Mercure Serpong Alam Sutera 

menggunakan 2 provider yang berbeda bagi tamu dan staff agar saat salah 

satunya sedang down ada backup internet dari provider lainnya. Dalam 

pelaksanaan kerja magang penulis cukup banyak menangani 

troubleshooting network ini, seperti saat tamu tidak dapat konek ke Wi-Fi 

mercure, saat internet salah satu provider sedang down, saat kabel LAN di 

PC staff copot, dll. 
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6) Mengoperasikan Cpanel & Megalos Mercure Serpong Alam Sutera 

Penulis diberikan akses ke Cpanel di website Mercure Serpong Alam 

Sutera, yang biasanya digunakan untuk membuat auto responder e-mail 

untuk staff yang sedang cuti, dan membersihkan inbox e-mail yang ada di 

cpanel. 

Sedangkan Megalos digunakan untuk mengatur koneksi internet di hotel 

Mercure Serpong Alam Sutera, seperti melihat siapa saja yang baru 

terhubung ke Wi-Fi hotel, jenis layanan apa yang digunakan, membuat 

service baru, membuat client baru, bypass Mac Address bagi device yang 

tidak dapat terhubung ke Wi-Fi hotel, dll. 

 

7) Membuat guide 

Penulis membuat guide seputar internet bagi tamu yang akan 

menggunakan layanan Wi-Fi premium di hotel Mercure Serpong Alam 

Sutera, layanan Wi-Fi premium ini berbayar dan tidak gratis, berbeda 

dengan free Wi-Fi yang disediakan oleh hotel, Wi-Fi premium ini memiliki 

kecepatan yang lebih tinggi dalam download dan upload speed. Guide 

yang telah dibuat oleh penulis adalah step by step cara connect ke Wi-Fi 

premium hotel Mercure Serpong Alam Sutera, dan guide mengganti 

Internet Protocol (IP) static ke IP dynamic. 
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8) Maintaining & Controlling 

Selama melaksanakan kerja magang penulis mendapat tugas perawatan 

dan pengawasan pada perangkat-perangkat yang ada di hotel Mercure 

Serpong Alam Sutera ini. Perawatan yang dilakukan antara lain adalah 

perawatan PC yang mencakup membersihkan PC, mengupdate software-

software PC, mengganti hardware PC yang tidak berfungsi dengan baik 

dan perawatan printer yang mencakup penggantian tinta dan pengisian 

tinta printer. 

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh penulis adalah memastikan 

aplikasi yang telah di install dalam PC milik staff adalah aplikasi yang 

relevan dengan pekerjaannya dan menghapus aplikasi yang tidak relevan 

dengan pekerjaan staff yang bersangkutan, memastikan semua Operating 

System (OS) di PC milik staff telah teraktivasi, memastikan setiap PC 

milik staff memiliki fungsi auto lock, melakukan scan virus, dll. 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

1) Daily Activity 

Ini adalah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh penulis setiap pagi 

saat melaksanakan kerja magang di hotel Mercure Serpong Alam Sutera, 

berikut adalah uraian dari daily activity di hotel Mercure Serpong Alam 

Sutera yang penulis lakukan: 

1. Pertama-tama saat penulis tiba di hotel Mercure Serpong Alam 

Sutera, penulis akan mengambil logbook diruangan room division 

Penerapan it support..., Benny Cahyadi, FTI UMN, 2017
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manager serta meminta salah satu staff divisi front office untuk 

mengambilkan hard disk drive yang di simpan di dalam brankas, 

brankas tersebut terkunci dengan kunci fisik dan password yang 

hanya diketahui oleh staff divisi front office. Setelah menerima 

Hard disk drive penulis diharuskan mencatat tanggal, jam dan 

menandatangani logbook penerimaan hard disk drive tersebut, dan 

meminta staff front office yang mengambilkan Hard disk drive 

untuk menandatanganinya juga. 

2. Berikutnya penulis akan membawa hard disk drive tersebut ke 

dalam ruangan server yang berada di dalam ruangan IT, lalu 

menghubungkan hard disk drive tadi ke server, di dalam ruangan 

server penulis juga harus melakukan pengecekan suhu ruangan 

agar tidak melebihi atau kurang dari suhu yang seharusnya, dan 

melakukan pengecekan keadaan baterai dari 3 UPS yang berada di 

dalam ruangan server. Setelah itu penulis juga harus mencatat suhu 

ruangan, jam masuk dan jam keluar dari ruangan server ke dalam 

logbook. 

3. Selanjutnya penulis akan menggunakan remote desktop connection  

untuk melakukan pengecekan suhu server menggunakan CPUID 

hwmonitor, backup data dari server kedalam hard disk drive yang 

telah di hubungkan ke server. Backup ini mencakup data-data dari 

shared folder yang ada di server, data SQL rhapsody dan database.  

Penerapan it support..., Benny Cahyadi, FTI UMN, 2017
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Gambar 3.1 Backup Shared Folder 

 

4. Setelah selesai melakukan backup, penulis akan melakukan 

pengecekan baterai UPS yang ada di hotel Mercure Serpong Alam 

Sutera yang totalnya ada 8 buah. Yang masing-masing berada di 

ballroom, mezzazzine, dan lantai 2, 3, 5, 6, 7, 8 di hotel Mercure 

Serpong Alam Sutera. 
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Gambar 3.2 UPS di Hotel Mercure Serpong Alam Sutera 

 

5. Penulis selanjutnya akan melakukan pengecekan terhadap PC yang 

ada di lobby, terdapat 2 PC di sini dan PC ini khusus digunakan 

oleh tamu. Penulis akan melakukan restart terhadap kedua PC ini 

setiap harinya, lalu setelah selesai melakukan restart maka penulis 

akan mengecek apakah kedua PC tersebut telah terhubung dengan 

internet dan dan apakah internetnya telah berfungsi dengan baik. 

Jika telah selesai maka berikutnya adalah melakukan pengecekan di 

PC yang berada di business center, cara nya sama yaitu melakukan 

restart PC, lalu mengecek keadaan internet PC tersebut, namun 
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dengan tambahan yaitu pengecekan printer, karena PC yang berada 

di business center ini memiliki printer yang dapat digunakan oleh 

tamu. 

6. Saat jam kerja selesai, penulis harus mengambil kembali hard disk 

drive dari ruangan server kemudian, mencatat kembali jam masuk 

dan keluar dari ruangan server tersebut, lalu hard disk drive nya 

akan dikembalikan ke staff divisi front office untuk kembali 

dimasukkan kedalam brankas. Saat mengembalikannya logbook 

harus kembali diisi dengan waktu pengembalian hard disk drive, 

siapa yang mengembalikannya, dan siapa yang menerimanya 

beserta tanda tangan dari kedua belah pihak. 

 

2) Mengoperasikan Rhapsody 

Rhapsody merupakan aplikasi utama yang digunakan oleh hotel 

Mercure Serpong Alam Sutera, penulis diberikan account sebagai seorang 

administrator, karena memang tugas IT di sini adalah sebagai admin dari 

aplikasi Rhapsody. Untuk dapat menjalankan aplikasi Rhapsody ini, PC 

harus berada dalam keadaan online atau terhubung dengan internet. 

Berikut adalah beberapa uraian pekerjaan yang dilakukan oleh penulis saat 

menggunakan Rhapsody: 

Yang pertama adalah langkah- langkah melakukan insert menu 

baru ke dalam Rhapsody. 
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1. Buka aplikasi Rhapsody, lalu akan muncul halaman login, 

masukkan username dan password. 

 

Gambar 3.3 Login Page 

 

2. Setelah berhasil melakukan login nantinya akan dibawa ke main 

menu aplikasi Rhapsody, di sini kita pilih point of sales kemudian 

pilih maintenance, setelah itu pilih service table. 

Penerapan it support..., Benny Cahyadi, FTI UMN, 2017
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Gambar 3.4 Main Menu POS Maintenance 

 kemudian di bagian atasnya akan ada pilihan add new. Klik add 

new lalu masukkan kode produk, deskripsi produk, nama 

pendeknya lalu tanggal aktif produk tersebut, beserta harga dan 

ketentuan pajaknya, setelah selesai memasukkan semuanya klik 

tombol save yang ada di bagian atas yang berada di sebelah tombol 

cancel, tombol cancel di sini fungsinya adalah untuk menghapus 

semua kolom yang telah terisi di halaman service table ini.  
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Gambar 3.5 Insert Produk Baru 

3. Setelah menu baru berhasil di insert, kita harus memilih outlet 

mana yang akan diberikan menu baru tersebut, dengan cara 

kembali ke main menu, kemudian pilih point of sales, lalu 

maintenance, berikutnya kita pilih outlet master, pilih outlet yang 

akan diberikan menu baru tersebut, kemudian klik tombol 

categories yang ada di bagian atas halaman outlet master. 

Berikutnya akan dibawa ke halaman outlet categories, di sini kita 

pilih produk yang tadi telah di insert akan dimasukkan kedalam 

kategori apa, setelah memilih kategorinya, klik tombol service yang 

ada di bagian atas halaman, nanti akan terbuka halaman baru yaitu 

halaman outlet services, di sinilah kita akan memasukkan produk 

baru yang telah di insert tadi.  

Penerapan it support..., Benny Cahyadi, FTI UMN, 2017



34 

 

 

Gambar 3.6 Outlet Services Add New Product 

Ada 2 cara untuk melakukan insert kedalam outlet ini, yaitu yang 

pertama dengan cara melakukan add new 1 per 1, dan yang kedua 

adalah dengan cara memasukkan banyak produk sekaligus 

menggunakan tombol rapid, setelah selesai tekan tombol process 

untuk menyimpan perubahan. 

 

Gambar 3.7 Rapid Input 
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Selanjutnya adalah penggunaan Rhapsody untuk approval, yaitu 

pemberian izin kepada user Rhapsody untuk menggunakan beberapa fitur 

tertentu yang ada pada aplikasi Rhapsody, karena staff hanyalah user biasa 

jadi mereka hanya memiliki akses yang terbatas terhadap fitur-fitur dan 

modul-modul yang ada pada aplikasi Rhapsody ini. Langkah-langkah 

untuk melakukan approval ini adalah membuka aplikasi Rhapsody, 

kemudian masukkan username dan password untuk login ke dalam 

Rhapsody, setelah melakukan login dan masuk ke main menu maka pilih 

global system kemudian maintenance di bagian paling atas dari 

maintenance ini ada menu approval, klik menu tersebut setelah itu akan 

muncul halaman approval, di halaman approval ini berisikan izin yang 

dapat diberikan kepada user Rhapsody.  

Pilih approval apa yang ingin di berikan atau diambil dari user 

Rhapsody, kemudian di bagian atas terdapat tombol user, klik tombol 

tersebut untuk dibawa ke halaman user approval, di bagian kiri adalah 

user yang belum memiliki izin dari approval yang kita pilih, dan di 

sebelah kanan adalah user yang telah memiliki izin dari approval yang kita 

pilih. Untuk menambahkan user ke approval yang diinginkan maka hanya 

tinggal klik user yang ingin di berikan approval lalu klik tombol panah ke 

kanan, sedangkan untuk mencabut izin approval tinggal pilih nama user 

yang ada di kolom kanan lalu klik tombol tanda panah ke kiri. Tanda 2 

panah ke kanan ataupun ke kiri maksudnya adalah untuk memindahkan 

semua user sekaligus, jadi jika kita pilih 2 tanda panah ke kanan, maka 
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semua user akan mendapat approval yang telah kita pilih di halaman 

sebelumnya, setelah selesai menambah atau mengurangi user yang 

diinginkan, klik tombol process untuk menyimpan perubahan, atau return 

untuk menghilangkan perubahan yang dibuat. 

 

Gambar 3.8 Approval 

 

Penulis juga melakukan update harga produk yang ada di hotel 

Mercure Serpong Alam Sutera, untuk dapat melakukan update harga ini 

penulis harus menerima request form perubahan harga yang telah 

ditandatangi dan disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Langkah-

langkah untuk melakukan update harga di aplikasi Rhapsody ini adalah, 

pertama-tama harus melakukan login sebagai admin terlebih dahulu 

kedalam aplikasi Rhapsody, saat berada di main menu pilih point of sales 

lalu maintenance, kemudian pilih outlet master, di dalam outlet master 

Penerapan it support..., Benny Cahyadi, FTI UMN, 2017



37 

 

pilih outlet yang ingin diubah harga produknya, setelah memilih outlet 

berikutnya klik tombol services untuk memunculkan halaman outlet 

services di dalam halaman outlet services di bagian atas terdapat pilihan 

category 1 dan category 2, pilih category dari produk yang akan diubah 

harganya, setelah itu pilih produk yang akan diubah harganya, klik modify. 

 

Gambar 3.9 Outlet Service Update Harga 

 

3) Troubleshooting Software, Hardware & Network 

Troubleshooting software yang paling sering terjadi di hotel 

Mercure Serpong Alam Sutera adalah user tidak dapat login kedalam 

Rhapsody atau aplikasi Rhapsody tidak dapat dibuka sama sekali. Untuk 

masalah yang pertama yaitu tidak dapat login kedalam Rhapsody terdapat 

2 kemungkinan yang menjadi penyebabnya, yaitu: 
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1. PC atau Laptop user tidak terhubung dengan internet. 

2. Account user yang mencoba login ke dalam Rhapsody terkena 

block, penyebabnya adalah salah memasukkan password sebanyak 

3 kali. 

 

Untuk menyelesaikan PC atau Laptop tidak terhubung dengan internet 

cukup mudah, penulis hanya perlu memasang kembali kabel LAN yang 

terlepas. Dan untuk penyebab nomor 2 penulis harus menggunakan salah 

satu aplikasi yang bernama Security, aplikasi ini terhubung dengan 

aplikasi Rhapsody. Pertama-tama penulis harus melakukan login ke dalam 

aplikasi security tersebut, kemudian setelah berhasil login menggunakan 

account yang sama dengan account Rhapsody penulis akan dapat melihat 

daftar account Rhapsody yang terkena block dengan cara klik tombol 

unlock user, nanti akan muncul halaman baru yaitu halaman unlock user, 

di halaman ini akan ada list dari account Rhapsody hotel Mercure Serpong 

Alam Sutera yang terkena block. Untuk melakukan unlock kita hanya perlu 

memilih username dari user yang terkena block, kemudian klik tombol 

unlock, lalu akan diminta untuk melakukan reset password dan membuat 

password baru, setelah selesai melakukan reset dan pergantian password, 

penulis akan memberitahukan password baru tersebut kepada staff pemilik 

account yang terkena block agar dapat kembali mengakses aplikasi 

Rhapsody. 
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Gambar 3.10 Security.exe Unlock User Rhapsoy 

 

 Untuk masalah Rhapsody yang tidak dapat dibuka sama sekali, ini 

biasanya disebabkan oleh aplikasi Rhapsody yang stuck, untuk 

mengatasinya penulis hanya perlu mengakses folder Rhapsody tersebut 

dan menjalankan killthem.bat yang telah disediakan untuk langsung 

mengakhiri proses Rhapsody yang stuck tersebut. 
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Untuk troubleshooting hardware yang akan dijelaskan oleh penulis 

adalah tentang printer, karena ini merupakan troubleshooting hardware 

yang paling sering dilakukan oleh penulis. Masalah pada printer yang 

dapat dengan mudah diselesaikan adalah sebagai berikut: 

1. Tinta habis, masalah ini dapat diselesaikan hanya dengan cara 

mengisi ataupun mengganti tintanya tergantung dari jenis printer 

yang digunakan. 

2. Ada kertas yang tersangkut saat sedang melakukan printing, 

solusinya adalah penulis membuka printer tersebut kemudian 

mengambil kertas yang tersangkut. 

3. Kabel printer tidak terhubung dengan benar, atau tidak terhubung 

ke PC, masalah ini dapat diselesaikan dengan cara 

menyambungkan kabel tersebut ke tempat yang seharusnya. 

 

Selain permaslahan di atas, ada masalah lain yang terjadi pada 

printer selama penulis melaksanakan kerja magang di hotel Mercure 

Serpong Alam Sutera, yaitu hasil cetakan gambar dari printer memiliki 

warna yang aneh, seperti semua gambar berubah menjadi warna merah 

jambu. Hal ini dapat disebabkan oleh tinta yang telah mengering karena 

jarang digunakan, ataupun ada tinta yang menggumpal dan menutup jalan 

keluar warna tinta tertentu. 

Solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan 

melakukan head cleaning pada printer tersebut, head cleaning adalah 
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proses pembersihan tinta pada head cartridge yang telah menggumpal dan 

mengganggu proses print dari printer. Berikut adalah langkah-langkah 

untuk melakukan head cleaning printer: 

1. Klik start atau tombol windows kemudian pilih devices and printer. 

2. Pilih printer yang akan di head cleaning kemudian klik kanan di 

printer tersebut lalu pilih printer properties. 

3. Pilih tab maintenance, di sini sudah terlihat pilihan head cleaning, 

klik head cleaning. 

 

Gambar 3.11 Printer Printing Preferences 
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4. Setelah itu klik start untuk memulai proses head cleaning pada 

printer yang bermasalah. 

 

Gambar 3.12 Head Cleaning 

 

Setelah selesai melakukan head cleaning, biasanya printer akan 

kembali berfungsi dengan normal, namun terkadang di beberapa kasus 

dibutuhkan lebih dari 1 kali head cleaning untuk memperbaiki printer 

yang bermasalah dengan warna. Untuk menghemat tinta maupun kertas 

saat sedang melakukan perbaikan printer ini, maka penulis melakukan 
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Nozzle Check, ini adalah proses pengecekan warna pada printer, 

pengecekan ini bertujuan untuk mengetahui warna apa yang bermasalah 

atau menggumpal pada printer. Jika hasil cetakan pada warna tertentu 

terputus-putus, maka tinta warna tersebut mengalami masalah. Berikut 

adalah langkah-langkah untuk melakukan Nozzle Check: 

 

1. Klik start lalu control panel kemudian pilih device and printers. 

2. Kemudian akan muncul beberapa device dan printer yang telah 

terhubung dengan PC atau Laptop tersebut, klik kanan di printer 

yang akan di nozzle check, lalu pilih printer properties. 

3. Selanjutnya klik tab maintenance, kemudian disana akan ada 

pilihan nozzle check di bagian paling atas kanan. Klik nozzle check. 

4. Nantinya akan muncul window nozzle check, klik tombol print 

untuk memulai mencetak nozzle check seperti yang terlihat pada 

Gambar 3.13 bagian kiri. 
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Gambar 3.13 Nozzle Check 

 

5. Setelah selesai melakukan nozzle check, penulis akan mengecek 

apakah hasilnya sudah bagus atau masih ada tinta yang bermasalah, 

jika sudah bagus maka tinggal klik finish, jika masih bermasalah 

maka klik clean untuk melakukan head cleaning sekali lagi. 
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4) Mengoperasikan Cpanel & Megalos Mercure Serpong Alam Sutera 

Selama penulis melaksanakan kerja magang di hotel Mercure 

Serpong Alam Sutera, penulis diberikan username dan password untuk 

masuk kedalam Cpanel website hotel Mercure Serpong Alam Sutera dan 

Megalos. Cpanel adalah sebuah web hosting control panel, Cpanel 

merupakan fasilitas yang memudahkan pemilik account hosting untuk 

mengatur seluruh fasilitas web hosting yang dimilikinya. Melalui Cpanel 

kita akan dapat mengelola berbagai fasilitas hosting, seperti mengelola e-

mail, mengelola website, mengelola database, dll. 

Untuk mengakses Cpanel ini caranya cukup mudah, yaitu dengan 

menuju ke cpanel.mercureserpongalamsutera.com 

 

Gambar 3.14 Login Page Cpanel 
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Nanti akan muncul halaman login Cpanel, seperti pada Gambar 

3.14 di atas, masukkan username dan password agar dapat masuk ke 

dalam halaman utama dari Cpanel untuk melakukan pengelolaan website. 

Pekerjaan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kerja magang 

di hotel Mercure Serpong Alam Sutera menggunakan Cpanel adalah 

membuat e-mail autoresponder, dan menghapus isi inbox e-mail dari 

dalam Cpanel agar Cpanel tidak kehabisan space. Berikut ini adalah 

langkah-langkah dalam membuat e-mail autoresponder: 

1. Melakukan login ke dalam Cpanel menggunakan username dan 

password yang telah diberikan oleh IT Manager. 

2. Pilih fitur autoresponder pada halaman utama Cpanel. 

3. Pada halaman autoresponder, pilih e-mail yang akan di berikan 

autoresponder lalu klik edit jika sudah pernah dibuatkan e-mail 

autoresponder sebelumnya. Jika belum pernah dibuat 

autoresponder utuk e-mail itu, maka klik add autoresponder untuk 

menambahkan e-mail autoresponder kepada e-mail yang baru dan 

belum ada di list. 

4. Setelah melakukan edit pada e-mail yang akan diberikan 

autoresponder, kita akan dibawa ke halaman autoresponder, di sini 

berisikan nama domain dari e-mail tersebut, subject dari e-mail, isi 

e-mail autoresponder, kapan autoresponder mulai dijalankan untuk 

e-mail tersebut dan kapan autoresponder akan berhenti. Contohnya 

dapat dilihat pada Gambar 3.15 di bawah ini. Kata-kata dari e-mail 
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autoresponder ini diberikan oleh staff pemilik e-mail itu sendiri 

yang mengirimkannya kepada IT Manager, kemudian IT Manager 

meneruskan e-mail tersebut kepada penulis untuk dimasukkan ke 

dalam Cpanel autoresponder. 

 

Gambar 3.15 Cpanel Autoresponder 
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5. Setelah selesai mengisi semuanya, maka tinggal klik tombol 

Create/Modify seperti yang ada pada Gambar 3.15 di atas, maka 

autoresponder akan aktif sesuai pemilihan waktu yang diinginkan. 

E-mail autoresponder ini biasanya digunakan pada saat staff 

sedang liburan, jadi dengan adanya fitur ini maka e-mail yang 

masuk ke alamat e-mailnya akan otomatis dibalaskan sesuai dengan 

isi dari autoresponder ini. 

 

Berikutnya adalah kegiatan menghapus isi dari inbox e-mail yang 

ada di Cpanel hotel Mercure Serpong Alam Sutera, hal ini dilakukan untuk 

mencegah Cpanel kehabisan space. langkah-langkah dari kegiatan 

menghapus e-mail di inbox Cpanel adalah sebagai berikut: 

1. Pertama login ke dalam Cpanel dengan memasukkan username dan 

password. 

2. Berikutnya akan dibawa ke halaman utama Cpanel, di sini scroll ke 

bawah hingga sampai di bagian e-mail, nanti akan ada pilihan 

account, klik e-mail account. 

3. Selanjutnya akan dipindahkan ke halaman e-mail account yang 

berisikan alamat e-mail staff hotel Mercure Serpong Alam Sutera 

beserta dengan size dari inbox e-mail tersebut. Biasanya yang 

dihapus adalah inbox dengan size terbesar. Jika telah menemukan 

e-mail yang akan dihapus inboxnya, klik di tombol more alamat e-
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mail tersebut lalu pilih access webmail seperti yang terlihat pada 

Gambar 3.16 di bawah ini. 

 

Gambar 3.16 Halaman E-mail Accounts 

4. Setelah itu penulis akan dibawa ke halaman pemilihan aplikasi 

webmail yang akan digunakan untuk memilih default webmail 

application yang akan digunakan untuk mengakses webmail dari e-

mail yang telah dipilih. Penulis biasa menggunakan aplikasi 

webmail roundcube. 
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Gambar 3.17 Halaman Webmail Application 

5. Berikutnya akan dibawa ke halaman  webmail, di sini penulis 

hanya perlu menghapus semua e-mail yang ada dengan melakukan 

perintah select all kemudian delete. 

 

Gambar 3.18 Halaman Webmail 
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5) Membuat Guide 

Seorang IT tidak mungkin selalu ada dan bekerja di hotel selama 

24 jam setiap harinya, karena itu penulis beberapa kali membuat guide 

yang dapat digunakan saat staff IT sedang tidak berada di hotel Mercure 

Serpong Alam Sutera, maupun saat IT sedang memiliki masalah lain yang 

lebih penting dan harus segera diselesaikan. Salah satu contoh dari guide 

yang pernah dibuat oleh penulis adalah user guide untuk dapat mengakses 

layanan Wi-Fi premium di hotel Mercure Serpong Alam Sutera, penulis 

harus membuat guide dalam bahasa inggris. Contoh guide yang paling 

sederhana adalah seperti yang terlihat di Gambar 3.19. 

 

Gambar 3.19 Contoh User Guide 
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6) Maintaining & Controlling 

Selama melaksanakan kerja magang penulis selalu melakukan 

kegiatan perawatan dan pengawasan terhadap berbagai device yang ada di 

hotel Mercure Serpong Alam Sutera. Beberapa contohnya adalah 

mengaktifkan policy block usb dari server kepada PC yang tidak 

berkepentingan, melakukan update & scanning antivirus menggunakan 

trend micro office scan, melakukan aktivasi windows, memastikan PC 

telah mengaktifkan fitur auto lock, melakukan pengecekan printer, 

memeriksa dan menghapus aplikasi yang tidak relevan dengan pekerjaan,  

format dan install ulang windows, dll.   

Penulis akan menjelaskan langkah-langkah membuat policy block 

usb agar user yang termasuk di dalamnya tidak dapat menggunakan usb di 

PC nya. 

1. Menggunakan Remote Desktop Connection, masuk ke dalam 

windows server milik hotel Mercure Serpong Alam Sutera. 

2. Di dalam windows server buka Gorup Policy Management, 

kemudian pilih lokasi folder atau workgroup mana yang akan di 

block usb nya, klik kanan lalu pilih Create a GPO in this domain, 

and link it here. 

3. Masukkan nama group policy yang ingin dibuat, setelah itu edit 

parameternya dengan cara klik kanan kemudian pilih edit. 

Penerapan it support..., Benny Cahyadi, FTI UMN, 2017



53 

 

4. Lalu buka folder user configuration, kemudian policies, lalu 

administrative templates, berikutnya folder system, dan terakhir 

folder removable storage access nanti di dalamnya akan ada file 

bernama All Removable Storage Classes: Deny All Access. Buka 

file tersebut lalu centang enabled untuk mengaktifkannya. 

5. Kembali lagi ke workgroup tempat pembuatan group policy 

disabled usb, di bagian kanan bawah terdapat kolom security 

filtering seperti yang terlihat pada Gambar 3.20 di bawah, kolom 

ini gunanya adalah untuk memasukkan user kedalam policy block 

usb. 

 

Gambar 3.20 Group Policy Management 

6. Untuk menambahkan user yang akan menerima policy block usb 

ini, klik tombol add, kemudian tuliskan alamat e-mail dari user 

yang akan di masukkan kedalam policy block usb ini di kolom 
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Enter the object name to select, seperti yang terlihat di Gambar 

3.21, setelah selesai klik ok. 

 

Gambar 3.21 Add User to Blocked USB 

7. Untuk mengaktifkan policy ini kepada PC milik staff, dibutuhkan 

restart PC, atau dengan cara lainnya yaitu menjalankan perintah 

gpupdate /force pada command prompt PC masing-masing. Setelah 

ini dilakukan maka user yang dimasukkan kedalam group policy 

blocked usb tidak akan dapat mengakses usb pada PC nya. Saat usb 

di sambungkan ke PC dan staff coba membukanya maka akan 

muncul pop out seperti pada Gambar 3.22 di bawah ini. 
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Gambar 3.22 USB Access denied 

3.4 Masalah Yang Dihadapi 

 Selama kerja magang berlangsung, penulis menemukan beberapa masalah 

sebagai berikut. 

1. Menemukan masalah yang belum pernah diajarkan sebelumnya, baik oleh 

dosen, maupun oleh pembimbing lapangan. 

2. Lokasi ruangan staff yang tersebar di berbagai tempat berbeda, dan 

membuat penulis kebingungan saat ingin mencari lokasi ruangan staff 

pada awal masa kerja magang. 

3. Staff sering tidak berada di ruangannya, dikarenakan oleh kesibukan dan 

aktivitas yang harus dilakukan staff di luar ruangannya. 

3.5 Solusi Atas Masalah 

 Berikut adalah solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh penulis 

selama masa kerja magang berlangsung. 

1. Beberapa masalah yang cukup mudah diselesaikan akan penulis selesaikan 

dengan cara mencoba-coba sendiri, jika sudah tidak dapat 
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menyelesaikannya, maka penulis akan melakukan browsing di internet 

untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. 

2. Penulis akan bertanya kepada para staff yang berada di sekitar tentang 

ruangan staff yang akan dituju oleh penulis.  

3. Penulis akan menghubungi para staff yang akan di kunjungi ruangannya 

menggunakan HT, agar saat penulis menuju ke ruangannya, staff tersebut 

tidak meninggalkan ruangannya dengan posisi terkunci. 

 

 

Gambar 3.23 Foto Bersama Pembimbing Lapangan
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