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BAB III PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

  Selama menjalani kerja magang, penulis diposisikan sebagai tim 

networking dan IT Support yang berkoordinasi langsung dengan Bapak Ary 

Pramono selaku pembimbing lapangan memberikan informasi kendala dari 

sistem yang sudah ada, memaparkan kriteria kebutuhan dalam sistem yang 

ingin dikembangkan dan ikut dalam proses pengujian sistem yang dibangun 

selama kerja magang. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

  Dalam kerja magang, penulis diberi tugas untuk mengevaluasi desain 

jaringan yang terdapat pada kantor pusat PT. SIM Jakarta (Wisma SIM), 

memonitor jaringan dan server, mengembangkan sistem, serta membantu 

para staff dari unit-unit lain untuk masalah multimedia dan ICT seperti 

meng-install-kan program atau sistem operasi, men-setting printer jaringan, 

mendata PC maupun laptop, dan lain sebagainya. 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

 Garis besar pelaksanaan kerja magang dicatat setiap minggungnya begitu 

pula dengan didukung absensi kehadiran magang ditiap harinya. 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

 Pelaksanaan kerja magang per minggu dapat dilihat dalam table 

“Aktifitas Kerja Magang per Minggu” pada halaman lampiran. Pada 

hakekatnya masing-masing pekerjaan dilakukan dengan durasi yang 

berbeda seperti terlihat pada table 3.1. 
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Tabel 3.1 Durasi tugas yang diberikan 

No. Jenis Tugas Lama Waktu 

1. Evaluasi 4 minggu 

2. Implementasi solusi 4 minggu 

 

3.3.1.1 Evaluasi 

Proses yang dikerjakan dan hasil yang dicapai dalam kerja magang ini 

menemukan masalah yang dapat diuraikan sebagai berikut. 

3.3.1.1.1 Evaluasi Server 

a. Sistem monitoring 

Saat ini PT. SIM menggunakan tujuh buah server fisik. 

Dari ketujuh server tersebut yaitu empat diantaranya terdapat 

pada kantor pusat PT. SIM, dua terletak pada data center 

Indosat, dan satu terletak pada German-Centre sebagai server 

backup dan di dalam server-server tersebut masih ada server-

server virtual. Dari sekian server-server tersebut, belum 

adanya sistem monitoring mumpuni untuk mengawasi 

keadaan server-server tersebut sehingga untuk melakukan 

pengecekan kondisi server, divisi IT harus mengakses 

dekstop dari server-server tersebut secara remote. 

b. SMS-Gateway 

SMS-Gateway merupakan sebuah perangkat yang 

menyediakan pengiriman dan penerimaan pesan teks melalui 

jaringan GSM pada komputer lokal atau jaringan. Setelah 

dieksplorasi ternyata scheduler yang mengharuskan server 

sms-gateway untuk restart setiap jam 12 malam tidak 

berjalan dengan normal. 
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3.3.1.1.2 Evaluasi Jaringan 

a. Keamanan jalur akses data 

Jaringan komputer PT. SIM saat ini masih memiliki 

kelemahan karena untuk pengaksesan (input/output) data 

pada server luar masih menggunakan jaringan publik 

sehingga lalu lintas data sangat tidak aman. Oleh karena itu, 

tim IT sepakat untuk menggunakan jalur data privat (Virtual 

Private Network) yaitu VPN dalam mengakses data ke server 

publik. 

b. Filtering dan beban jaringan 

Sistem jaringan komputer di PT. SIM menggunakan 

mikrotik sebagai routernya dimana pihak IT sudah memfilter 

situs-situs yang tidak boleh diakses pada jam kerja, tetapi 

masih saja ada yang lolos dari filter. Selain itu akses internet 

yang cukup lambat memberikan masalah pada pihak IT untuk 

memberikan solusi dari masalah tersebut. 

c. Akses jaringan wireless 

 Gedung PT. SIM mempunyai beberapa lantai. Setiap 

lantai tersebut mempunyai jaringan wireless untuk pengguna 

laptop, perangkat mobile atau akses jaringan untuk tamu. 

Masing-masing lantai tersebut mempunyai SSID (Service Set 

Identifier) yang berbeda dimana akan menyusahkan pengguna 

untuk berpindah lantai tanpa harus kembali me-reconnect 

jaringan wireless-nya. 

 

 

 

Melakukan tugas..., Ersa Sonny Putra Simamora, FTI UMN, 2013



 

11 
 

3.3.1.1.3 Helpdesk 

Kegiatan yang terakhir adalah it-support yaitu membantu 

meng-install-kan program aplikasi, mengubah pengaturan pada 

laptop atau PC, maintenance laptop atau PC. Selama proses kerja 

magang, persoalan yang paling sering ditangani berkenaan 

dengan kuota email. Masalah timbul dikarenakan banyak staff 

yang tidak men-download email yang terdapat pada account 

email mereka ke dalam PC atau laptop mereka masing-masing 

sehingga email yang baru tersendat untuk masuk. 

3.3.1.2 Solusi 

Solusi dari masalah yang telah dijabarkan diatas, dijabarkan oleh penulis 

pada bagian berikut ini. 

3.3.1.2.1 Solusi Pada Server 

a. Sistem monitoring 

 Yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini yaitu mencari 

sistem monitoring yang mudah dan lengkap dalam 

pengaksesan dan pembacaan. Penulis mencoba dengan 

Webmin yaitu sarana konfigurasi sistem UNIX yang berbasis 

web. Webmin dapat diakses menggunakan browser web 

dengan tampilan yang mudah dipahami dan dibaca. Contoh 

tampilan Webmin pada salah satu server PT. SIM dapat 

dilihat pada gambar 3.1. 
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memonitor server secara keseluruhan dalam satu window 

yaitu Zenoss. Zenoss mempunyai keunggulan yang dapat 

menggantikan kelemahan dari Webmin yaitu seperti dapat 

mengetahui kondisi server apabila dalam kondisi non-aktif, 

dapat memonitor sistem operasi Windows, dan dapat 

memantau server-server dan jaringan dalam satu window. 

Setelah penulis berekplorasi dengan Zenoss, maka 

Zenoss dicoba diterapkan pada komputer jaringan untuk 

dicoba sistem monitoringnya. Selama pencobaan Zenoss 

mampu memonitor beberapa komputer yang terhubung dalam 

satu window, tetapi terdapat masalah yaitu Zenoss 

menggunakan banyak resources dari sistem yang 

diimplementasi sehingga menyebabkan sistem hang karena 

kehabisan memory 

Kemudian tim IT sepakat untuk mencari pengganti yang 

mempunyai fungsi sama atau bahkan lebih dari Zenoss yaitu 

Nagios. Nagios mempunyai fungsi yang hampir lebih sama 

dengan Zenoss, tetapi mempunyai beberapa kelebihan fitur 

seperti adanya notifikasi ke perangkat eksternal dan Nagios 

menggunakan resource yang kecil sehingga tidak 

memberatkan sistem. Penulis hanya sempat mencoba Nagios 

di server virtual saja, karena waktu magang yang terbatas. 

Contoh tampilan Nagios dapat dilihat pada gambar 3.4. 
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diinput pada router utama tidak pada tiap-tiap komputer) dan 

juga sebagai web-cache. Squid diinstal pada server virtual 

dalam server lokal pusat menggunakan Centos 5.8 64-bit 

sebagai sistem operasinya dan virtualbox sebagai aplikasi 

virtualisasinya. Untuk mengoptimalkan penggunaan 

bandwith internet maka server Squid juga bertindak sebagai 

web-cache. Web-cache menggunakan RAM yang sudah 

disediakan pada server virtual sebesar 2Gb. RAM digunakan 

karena memiliki waktu akses yang jauh lebih cepat apabila 

dibandingkan dengan hardisk. Penulis tidak sempat untuk 

menerapkan Squid di jaringan lokal, karena keterbatasan 

waktu magang 

c. Akses jaringan wireless 

 Tim IT sepakat untuk mengubah settingan wireless untuk 

menjadikan jaringan wireless menjadi satu SSID untuk semua 

lantai sehingga pengguna lain tidak butuh reconnect jaringan 

wireless-nya apabila berpindah tempat. Yang dilakukan 

penulis oleh penulis dalam hal ini adalah mengganti 

pengaturan pada router yang sebelumnya menggunakan mode 

access-point diubah menjadi bridge. Bridge router (Brouter) 

merupakan penggabungan dua atau lebih router untuk 

memperluas area cakupan dari router tersebut. 

3.3.1.2.3 Helpdesk 
 Hal tersebut menyebabkan tim IT diharuskan untuk 

mengecek kuota email dari masing-masing staff dan memberi 

tahu kepada staff yang kuota emailnya mendekati limit. 
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 3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

 Setiap tugas yang dijalankan tidak selalu berjalan dengan baik. 

Selama proses kerja magang terdapat beberapa kendala yang 

ditemukan. Dari beberapa tugas yang diberikan terdapat kendala 

antara lain: 

 Untuk tugas evaluasi server 

 Beberapa fasilitas untuk diterapkan membutuhkan server 

untuk di-restart. 

 Dokumentasi dan topologi server yang tidak lengkap. 

 Server untuk sms-gateway bermasalah di Ubuntu. 

 Server untuk sms-gateway tidak di backup oleh UPS 

(Uninterruptible Power Supply) 

 Zenoss tidak diterapkan pada server karena sistem 

monitoring Zenoss menggunakan resource sistem yang 

berlebihan sehingga menyebabkan server tidak stabil. 

 Untuk tugas evaluasi jaringan 

 Dokumentasi dan topologi jaringan yang tidak lengkap. 

 Beberapa penerapan fasilitas membutuhkan jaringan 

untuk di-restart. 

 Untuk tugas helpdesk 

 Tidak ada kendala yang signifikan. 
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 3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Dari kendala tersebut di atas, sebagian telah dilakukan 

pemecahannya antara lain: 

 Untuk tugas evaluasi server 

 Membuat dokumentasi baru dari server-server yang ada. 

 Bertanya kepada pembimbing lapangan. 

 Mencari waktu setelah jam kerja atau pada waktu 

weekend. 

 Menerapkan Webmin pada masing-masing server untuk 

kebutuhan monitoring. 

 Mengganti sistem operasi sms-gateway dari Ubuntu ke 

Centos. 

 Mengusulkan untuk memberikan UPS sebagain sumber 

backup daya pada masing-masing server.  

 Untuk tugas evaluasi jaringan 

 Membuat dokumentasi dan gambar dari topologi jaringan 

yang ada untuk membantu pengerjaan. 

 Mencari waktu setelah jam kerja atau pada waktu 

weekend. 
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