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ABSTRAK 

 

Kerja praktik dilaksanakan di PT. Patra Nusa Data, yaitu instansi Pusat Data dan 

Teknologi Informasi untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(PUSATDIN KESDM) yang menyediakan nilai informasi tambahan dan 

pengetahuan untuk manajemen aktifitas data, licensing energi dan sumber daya 

mineral, pengolahan data dan evaluasi prospectivity geoscience minyak bumi. 

Kerja praktik di PT. Patra Nusa Data dimulai dari tanggal 23 Mei 2016 sampai 

dengan 26 Juni 2016. Kerja praktik yang dilakukan di perusahaan ini yaitu bekerja 

di bagian IT Support. 
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DAFTAR ISTILAH 

Server = Suatu sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu 

untuk client dalam suatu jaringan komputer. 

 

Aset = Sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa 

depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.  

 

UTP = Meupakan kepanjangan dari Unshielded Twisted Pairkabel yang 

umumnya digunakan sebagai alat untuk mentransfer data dalam 

suatu jaringan. 

 

Software = Istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara 

digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan 

berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer. 

 

Hardware = Salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alat nya 

bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk 

nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. 

 

Network  = Jaringan dari system komunikasi data yang melibatkan sebuah 

atau lebih system komputer yang dihubungkan dengan jalur 

transmisi alat komunikasi membentuk satu system. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penugasan 

Pelaksanaan Kerja Praktik merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh 

untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan industri pada dunia nyata. Untuk 

menunjang pelaksanaan kegiatan kerja pada dunia nyata, diperlukan teori-

teori penunjang yang telah didapatkan selama perkuliahan. Sehingga KP ini 

dijadikan sebagai salah satu cara untuk mempraktikan ilmu-ilmu yang didapat 

dan mengaplikasikannya kepada perindustrian di dunia nyata. 

Saya melakukan Kerja Praktik pada sebuah instansi yang bergerak dibidang 

yang memiliki fokus pada pengelolaan yang terkait dengan instansi Pusat 

Data dan Teknologi Informasi untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (PUSATDIN KESDM) yang menyediakan nilai informasi tambahan 

dan pengetahuan untuk manajemen aktifitas data, licensing energi dan sumber 

daya mineral, pengolahan data dan evaluasi prospectivity geoscience minyak 

bumi. Instansi tersebut bernama PT. Patra Nusa Data. 

 

1.2 Lingkup Penugasan 

Saat melakukan kerja praktik, saya diberi penugasan oleh ARD yaitu bapak 

Hasby Chaffas Sultani untuk membantu pekerjaan bapak Dwi Indro Santoso 

dan Junaidi Irawan yang ada di IT Support.  

 

1.3 Target Pemecahan Masalah 

A. Mengerjakan proyek/pekerjaan yang diberikan oleh instansi khususnya 

developing software maupun hardware dan network. 

B. Menganalisis serta memecahkan masalah pada suatu proyek/pekerjaan 

dengan rekan kerja. 
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1.4 Metode Pelaksanaan Tugas/Pemecahan Masalah 

a. Pada pelaksanaan ini saya diberikan tugas terkait network yang 

berhubungan dengan room server dimana kita memindahkan server dari 

gedung Graha Elnusa ke PT. Patra Nusa Data dan sebaliknya. 

b. Menjalin kerja sama yang baik dengan dengan rekan kerja untuk 

menyelesaikan atau memecahkan masalah pada proyek ataupun 

pekerjaan yang ditugaskan. 

 

1.5 Rencana Dan Penjadwalan Kerja 

Pelaksanaan KP dimulai terhitung sejak tanggal 23 Mei dan berakhir pada 26 

Juni 2016. Minggu-minggu pengerjaan proyek berlangsung kurang lebih 

sesuai dengan pekerjaan yang tercantum pada table dibawah ini. 

 

Butir Pekerjaan 

Minggu ke- 

1 2 3 4 5 

Pengenalan PT. Patra 

Nusa Data 
     

Pemindahan server dari 

gedung Graha Elnusa ke 

PT. Patra Nusa Data 

     

Recording Assets      

Pemindahan server dari 

PT. Patra Nusa Data ke 

gedung Graha Elnusa 

     

Tabel 1 Rencana dan penjadwalan kerja 
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1.6 Ringkasan Sistematika Laporan  

Adapun rincian tiap babnya dijelaskan sebagai berikut: 

BAB Rincian 

I 

Latar belakang memilih instansi/perusahaan 

tersebut untuk melaksanakan Kerja Praktik 

yang disertai dengan target yang akan 

dikerjakan. 

II 
Profil, struktur organisasi dan juga lokasi 

instansi/perusahaan tempat Kerja Praktik. 

III 

Tugas yang diberikan oleh 

instansi/perusahaan dan apa yang diberikan 

ke instansi/perusahaan. 

IV 
Kesimpulan dan saran berdasarkan apa yang 

didapat selama melakukan Kerja Praktik. 

Tabel 2 Rincian sistematika laporan 
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BAB II 

PROFIL INSTANSI 

2.1 Profil Instansi  

Elnusa merupakan satu-satunya perusahaan nasional  yang menguasai kompetensi di 

bidang jasa minyak dan gas bumi antara lain : Jasa Seismic, Pengeboran dan 

Pengelolaan Lapangan Minyak. Elnusa menyediakan jasa  migas  dengan strategi 

aliansi global bagi perusahaan migas berkelas dunia dan juga sesuai dengan standar 

keselamatan dan lindung lingkungan. 

Sebagai bagian dari afiliasi Pertamina, pemegang saham pengendali Elnusa 

memberikan konstribusi yang sangat besar atas keberadaan Elnusa saat ini. Elnusa 

memiliki 40 tahun lebih pengalaman di industri jasa migas dengan klien baik 

perusahaan nasional maupun internasional. Elnusa merupakan market leader di 

industri jasa migas dengan keahlian yang mumpuni dan membawa sampai kancah 

pasar internasional. 

PT. Patra Nusa Data didirikan pada tahun 1997, merupakan bagian dari Elnusa 

Group yang merupakan anak perusahaan dari Pertamina. Dengan menggunakan data 

digital memungkinkan pihak lain untuk mencari, memanipulasi dan juga bias dalam 

melakukan/mengolah data dengan mudah. 

Dengan adanya data digital ini akan memudahkan pekerjaan khususnya untuk 

keperluan teknis  dan manajemen dengan tujuan untuk konsentrasi pada industri 

minyak dan gas. Dengan ini akan memudahkan dalam digitalisasi data untuk 

kemudahan evaluasi, memuat log digital ke workstation. 
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2.2 Struktur Organisasi Instansi/Perusahaan 

 

Gambar 1. 1  Struktur Organisasi PT. Patra Nusa Data 

 

2.3 Lokasi/Unit Pelaksanaan Kerja  

Untuk OPERATION OFFICE PT. Patra Nusa Data terletak di Taman Tekno 

BSD Sektor XI Blok G2/1 Tangerang 15134, Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2.1  Peta lokasi Kerja Praktik 
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Gambar 1.2.2  Gedung lokasi Kerja Praktik 
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BAB III 

KEGIATAN KP DAN PEMBAHASAN KRITIS 

3.1 Skematik Umum Sistem Yang Terkait Kerja Praktik 

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Kerja Praktik yang 

berlangsung selama enam minggu di PT. Patra Nusa Data sebagai berikut: 

a. Relokasi server dari Head Office Pattra Nusa Data yang berada di Graha 

Elnusa terletak di Jl. TB. Simatupang Kav. 1B Jakarta Selatan 

dipindahkan ke Operation Office yang berada di Taman Tekno BSD 

Sektor XI Blok G2/1 Tangerang. 

b. Mengerjakan tugas pencatatan aset perusahaan tentang spesifikasi 

Personal Computer, Notebook dan Software dalam rangka 

menginventarisasi spesifikasi setiap komputer dan hardware yang tidak 

ada PIC (Person In Charge) ataupun rusak akan dipindahkan di pindahkan 

ke gudang Aset. 

c. Membuat kabel UTP straight dengan kabel UTP Category 6  yaitu jenis 

standar kabel UTP dengan spesifikasi paling tinggi. 

d. Relokasi server yang berada di gedung Graha Elnusa lantai 5 ke lantai 1. 

Dikarenakan pihak dari Graha Elnusa meminta semua perusahaan 

meletakkan servernya di tempat yang disediakan terkhusus untuk server 

yang berada di lantai 1 gedung Graha Elnusa tersebut. 

 

3.2 Skematik dan Prinsip Kerja Sub-Sistem Yang Dihasilkan 

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik selama enam minggu di PT. Patra Nusa 

Data, saya ditempatkan di bagian IT Support yang ditugaskan untuk 

melakukan pencatatan data aset, memperbaiki komputer apabila terjadi 

kesalahan pada perangkat keras maupun perangkat lunaknya, serta 

menjalankan proyek yang ditugaskan oleh pimpinan IT Support yaitu relokasi 

server/data center Patra Nusa Data. 
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Berikut gambar dari tugas IT Support yang saya kerjakan selama berada di 

PT. Patra Nusa Data: 

a. Pengecekan aset. 

Melakukan pengecekan aset dalam rangka menginventarisasi yaitu 

dengan mencatat nomor aset dan nama pemegang aset serta spesifikiasi 

seperti software dan hardware yang ada pada personal computer tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Pengecekan aset 

b. Membuat kabel UTP 

Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) adalah jenis kabel ini terbuat dari 

bahan penghantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik & terbungkus 

oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan 

fisik tetapi tidak memiliki pelindung dari interferensi elektromagnetik, 

namun jenis kabel ini banyak digunakan karena harga yang relatif murah 

dan fungsinya yang memang sudah sesuai dengan standar yang 

diharapkan., kabel UTP sendiri terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling 

berbelit dimana masing-masing pasang mempunyai kode warna berbeda. 

Fungsi kabel UTP adalah digunakan sebagai kabel jaringan LAN (Local 

Area Network) pada sistem jaringan komputer, dan biasanya kabel UTP 

mempunyai impedansi kurang lebih 100 ohm, serta dibagi menjadi 

beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai penghantar data. 
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Gambar 2.2.1 Kabel UTP Cat6 

Karakteristik Kabel UTP yaitu pada bagian dalam kabel UTP (Unshielded 

Twisted Pair) terdiri dari dua kawat tembaga yang dibagi menjadi 4 

pasang (pair), lalu dipilin menjadi satu. Tiap-tiap pair atau dawai kawat 

tembaga dilapisi insulator yang memiliki warna-warna unik Serta 

kecepatan dan keluaran transmisi mencapai 10 – 100 Mbps. Panjang 

Kabel UTP maksimal yang diizinkan yaitu 100 meter (pendek). Tegangan 

Kabel 150 ohm. Kabel jaringan UTP hanya bisa menangani satu kanal 

data (yang bekerja pada baseband). Instalasi jaringan komputer 

menggunakan kabel Twisted Pair membutuhkan sebuah hub untuk 

membangun sebuah LAN yang baik. Konektor kabel jaringan UTP 

(Unshielded Twisted Pair) menggunakan konektor RJ-45 untuk 

koneksinya. Kerusakan yang terjadi pada salah satu saluran kabel UTP   

tidak akan mengganggu jaringan secara keseluruhan.  

Membuat kabel UTP menggunakan kabel UTP Cat6 yaitu jenis standar 

kabel UTP dengan spesifikasi paling tinggi dengan tipe straight. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.2 T568A (Straight) 

Kabel dengan tipe straight adalah istilah untuk kabel yang menggunakan 

standar yang sama pada kedua ujung kabelnya, bisa EIA/TIA 568A atau 

EIA/TIA 568B pada kedua ujung kabel. Sederhananya, urutan warna pada 

kedua ujung kabel sama. Pada kabel straight, pin 1 di salah satu ujung 
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kabel terhubung ke pin 1 pada ujung lainnya, pin 2 terhubung ke pin 2 di 

ujung lainnya, dan seterusnya. Kabel straight digunakan untuk 

menghubungkan 2 device yang berbeda. 

Jadi, ketika PC mengirim data pada pin 1 dan 2 lewat kabel straight ke 

Switch, Switch menerima data pada pin 1 dan 2. Nah, karena pin 1 dan 2 

pada switch tidak akan digunakan untuk mengirim data sebagaimana 

halnya pin 1 dan 2 pada PC, maka Switch menggunakan pin 3 dan 6 untuk 

mengirim data ke PC, karena PC menerima data pada pin 3 dan 6. 

Urutan standar kabel straight adalah seperti Gambar 2.2.2 diatas yaitu 

sesuai dengan standar TIA/EIA 368B (yang paling banyak dipakai) atau 

kadang-kadang juga dipakai sesuai standar TIA/EIA 368A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.3  Membuat kabel UTP 

c. Pengecekan kabel UTP 

Melakukan pengecekan kabel UTP menggunakan Cable Tester untuk 

memastikan apakah kabelnya sudah benar, karena biasanya terdapat 

kesalahan seperti salah megurutkan posisi kabel ataupun kabelnya tidak 

terhubung. 
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Gambar 2.3  Pengecekan kabel UTP 

 

d. Server PND 

Terdapat 4 macam server yang terdapat pad arak server yang berada di 

PND diantaranya, Application Server Backup, Oracle Server, ArcGIS 

Esri Server dan Storage and Application Server.  

 Application Server Backup adalah server yang membuat data 

cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data pada Server 

Aplication Storage sehingga data tersebut dapat digunakan kembali 

apabila terjadi kerusakan atau kehiangan. 

 Oracle Server  

Pengertian Oracle adalah database relasional yang terdiri dari 

kumpulan data dalam suatu sistem manajemen basis data RDBMS 

(Relational Data Base Management System) yang multi-platform. 

Basis data Oracle ini pertama kali dikembangkan oleh Larry Ellison, 

Bob Miner dan Ed Oates lewat perusahaan konsultasinya 

bernama Software Development Laboratories (SDL) pada tahun 

1977. Pada tahun 1983, perusahaan ini berubah nama menjadi Oracle 

Corporation sampai sekarang. 
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Gambar 2.4.1  Gambar struktur oracle 

 

Server Oracle berisi Oracle Instance dan Oracle Database, dimana Oracle 

Instance berisi struktur memory yang disebut dengan  system-global-area 

(SGA) dan background process yang dipergunakan oleh server Oracle 

untuk mengatur database.  System Global Area Struktur memory dari 

Oracle Instance berada pada daerah memory yang disebut SGA, yang 

berisi data dan informasi pengontrol untuk server Oracle. SGA 

dialokasikan pada virtual memory komputer tempat server Oracle berada. 

SGA terdiri dari beberapa struktur memory yang meliputi :  

- Shared pool, untuk menyimpan informasi seperti statement SQL yang 

baru saja dieksekusi dan data dari data dictionary yang baru saja 

dipergunakan. 

- Database buffer cache, untuk menyimpan data yang baru saja 

dipergunakan. 

- Redo log buffer, untuk meyimpan perubahan yang dibuat pada saat 

mengoperasikan database mnggunakan instance tersebut. 

- Java pool, untuk menampung kode-kode program Java. 

- Large pool, digunakan untuk menampung I/O request dan sebagai 

penampung dari backup yang dilakukan recovery manager (RMAN). 
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- Streams Pool, untuk oracle streams, misalnya mengeluarkan pesan 

error, peringatan, pembersihan proses yang salah atau sudah tidak 

berguna lagi. 

Oracle terdiri dari 2 komponen utama, yaitu Instance dan Database. 

Kedua komponen ini sangat berbeda namun saling berhubungan dan tidak 

dapat dipisahkan. Database merupakan kumpulan data yang disimpan ke 

dalam sebuah physical storage, sedangkan instance merupakan kumpulan 

dari proses oracle dan alokasi memory yang ada di Oracle. 

Konfigurasi instance dan database ini dibedakan menjadi 2 cara. 

Yang pertama, satu instance mengakses satu database, dan yang kedua, 

beberapa instance yang berjalan pada server / komputer yang berbeda 

mengakses satu database yang sama. Pada konfigurasi yang kedua, oracle 

menyebutnya sebagai Oracle Real Aplication Cluster (RAC). 

Komponen database terdiri atas beberapa file fisik, antara lain : 

- Datafile (tempat menyimpan semua data yang ada di Oracle seperti 

user data (table,index) dan data dictionary.) 

- Redo Log File (tempat catatan setiap transaksi yang terjadi di Oracle. 

Fungsi utama redo log file adalah untuk kebutuhan proses recovery.) 

- Control File (Control file berisi semua informasi file-file yang 

menjadi bagian dari database, seperti datafile dan redo log file.) 

Secara umum komponen DBMS Oracle terdiri atas memory, proses, dan 

file-file. Lebih jauh lagi, komponen-komponen tersebut dikelompokkan 

sebagai berikut : 

- Instance, memory yang disebut sebagai System Global Area (SGA), 

terdiri atas Shared Pool (Libary Cache and Data Dictionary Cache), 

Database Buffer Cache, Redolog Buffer Cache, Java Pool, Large 

Pool. Back ground process: PMON, SMON, DBWR, LGWR, CKPT, 

dan lain-lain 

- Database terdiri atas Datafile, Control file dan Redo log file 
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- Komponen lain terdiri atas Process yaitu Server Process dan user 

process, Memory yaitu Program Global Area (PGA), dan juga File 

yang terdiri dari Archived log, parameter, dan password file. 

 ArcGIS Esri Server adalah salah satu platform untuk pembangunan 

aplikasi GIS (Geographic Information System) yang dikembangkan 

oleh ESRI (Environment Science & Research Institue) yang 

merupakan kompilasi fungsi-fungsi dari berbagai macam software 

GIS yang berbeda seperti GIS desktop, server, dan GIS berbasis web.  

 Storage and Application Server adalah server yang digunakan untuk 

menyimpan berbagai macam aplikasi yang dapat diakses oleh client, 

server data sendiri digunakan untuk menyimpan data baik yang 

digunakan client secara langsung maupun data yang diproses oleh 

server aplikasi. 

Berikut gambar server Patra Nusa Data yang terdapat di gedung Graha 

Elnusa lantai 5 yang akan di pindahkan ke Operation Office yang terletak 

di Taman Tekno yang dikerjakan pada minggu pertama Kerja Praktik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4.2  Server PND di lantai 5 Graha Elnusa 
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e. Mematikan Server PND 

Hal yang perlu diperhatikan ketika mematikan server yaitu server yang 

kita matikan memiliki server cadangan sehingga ketika server kita 

matikan server cadangan dapat menggantikan server yang kita matikan 

untuk sementara, lalu mematikan server dan kemudian storagenya. Ini 

dilakukan agar data pada storage tidak hilang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5  Mematikan server 

 

f. Pemindahan Server  

Pemindahan server kita lakukan dengan melepaskan baut dari rak server 

yang merekatkan server ke raknya kemudian lepas server maupun storage 

servernya dan kita menggunakan troli untuk mengangkut memindahkan 

servernya. 
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   Gambar 2.6.1  Melepas server dari rak     Gambar 2.6.2  Troli pengangkut server 

g. Pemasangan Server 

Untuk pemasangan server dilakukan dengan cara terbalik dengan cara 

mematikan server yaitu dengan menyalakan storage servernya terlebih 

dahulu lalu menyalakan servernya dan selanjutnya mengkonfigurasi 

ulang server tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7  Pemasangan Server 
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h. Pemasangan Label 

Pemasangan label menggunakan alat yang dapat print langsung kata yang 

kita masukkan seperti pada Gambar 1.2.  Pemasangan label tersebut untuk 

kabel UTP yang telah kita sambungkan antara storage dengan server dan 

server dengan mikrotik sangatlah penting untuk dilakukan karena 

banyaknya kabel yang terhubung sehingga kita sulit dan akan 

kebingungan pada saat nanti ingin mengecek kembali server yang terjadi 

kesalahan. 

 

 

 

 

 

 

              Gambar 2.8.1  Alat print label       Gambar 2.8.2  Pemasangan Label 

i. Server Patra Nusa Data 

Berikut merupakan gambar server Patra Nusa Data setelah dipindahkan 

dari ruang server gedung Graha Elnusa lantai 5 ke lantai 1 khusus untuk 

seluruh server anak perusahaan PT. Elnusa Tbk.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9  Server PND lantai 1 
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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Simpulan 

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan Kerja 

Praktik, saya dapat menarik kesimpulan bahwa: 

a. Kegiatan Kerja Praktek ini dapat membantu mahasiswa beradaptasi dan 

mengenal dunia kerja serta mempersiapkan diri dalam menghadapi 

dunia kerja nantinya akan ditempuh setelah lulus dari Telkom 

University. 

b. Mahasiswa dapat melatih sikap kedisiplinan dan tanggung jawab serta 

melatih mahasiswa untuk dapat bekerja sama dengan team maupun 

mandiri. 

c. Mahasiswa dapat menerapkan secara langsung ilmu dan kemampuan 

dan pengalaman pada saat kerja praktik yang dimiliki nantinya ke dunia 

kerja. 

 

3.2 Saran 

Berdasarkan Kerja Praktik yang saya kerjakan selama enam minggu ini saya 

dapat menarik kesimpulan bahwa kerja praktik ini sangatlah membantu untuk 

mendapatkan pengalaman kerja maka kegiatan ini dijalankan dengan sebaik-

baiknya agar nantinya dapat diterima baik oleh perusahaan/instansi. 
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