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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi komputer sangat diperlukan dalam membantu meningkatkan kinerja 

suatu perusahaan dewasa ini. Tahun demi tahun orang mulai menggunakan komputer 

yang saat ini dikenal dengan Personal Computer (PC). Asal mulanya Personal Computer 

digunakan oleh masing-masing orang dan berdiri sendiri (stand alone). Komputer-

komputer tersebut tidak terhubung satu sama lainnya. Namun orang kemudian berpikir 

bahwa pengolahan data yang bersifat stand alone tersebut di rasa sangat lambat dan tidak 

efisien. Untuk PC stand alone, program aplikasi harus dimuat ke masing-masing PC, dan 

prosesnya harus berpindah-pindah PC. Untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalisir 

waktu yang dibutuhkan maka diciptakan suatu jaringan yang saat ini dikenal dengan nama 

jaringan komputer. 

Informasi dan data yang tersimpan di komputer dapat disebarluaskan ke orang 

banyak, sehingga pengaksesan informasi lebih mudah dan cepat. Maka dibutuhkan media 

yang dapat menyebarkannya yaitu jaringan. Dengan adanya jaringan yang dibangun, 

komputer dapat terkoneksi ke internet dimana internet adalah sebagai pusat jaringan 

seluruh dunia yang saling terhubung. 

Jenis jaringan dapat terbagi berdasarkan cakupan wilayahnya. Salah satunya 

adalah jaringan LAN (Local Area Network) adalah jaringan milik pribadi yang biasanya 

digunakan di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilo 

meter. Dengan dipasang LAN pada kantor atau perusahaan dan sebagainya, jadi antar 

komputer (klien) dapat saling terhubung dan berbagi informasi. 

 

1.2 Tujuan Kuliah Kerja Praktik 

Tujuan dari Kuliah Kerja Praktik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh dengan menggambar ulang topologi jaringan 

untuk mengetahui bagaimana struktur jaringan LAN yang dibangun, beserta perangkat 

dan pengaturan IP jaringan tersebut. 
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1.3 Manfaat Kuliah Kerja Praktik 

Manfaat yang didapat dari Kuliah Kerja Praktik ini adalah dapat menata ulang 

jaringan agar bekerja lebih maksimal. 
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BAB II 

PROFIL ORGANISASI DAN MANAJEMEN 

 

2.1 Sejarah Singkat dan Lokasi DPMPTSP Kota Banda Aceh 

 Pemerintah Kota Banda Aceh menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan 

pelayanan publik bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sebuah model pelayanan terpadu 

telah dibentuk untuk memungkinkan tersedianya pelayanan pengurusan perizinan dan 

non perizinan serta pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, pasti, dan transparan.  

Pemerintah Kota Banda Aceh telah mewujudkan sebuah pusat pelayanan terpadu 

satu pintu dengan membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) 

Kota Banda Aceh yang dibentuk  pada  tanggal  20  Februari  2007  dengan  Peraturan  

Walikota Nomor 378 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Banda  Aceh  dan  dikuatkan dengan 

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2  Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi  dan  Tata  

Kerja  Perangkat  Daerah  Kota  Banda  Aceh  dan Qanun  Kota  Banda  Aceh  Nomor  4  

Tahun  2010  tentang  Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan. 

 KPPTSP Kota Banda Aceh berganti nama semenjak 1 Januari 2017 menjadi Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh. 

DPMPTSP Kota Banda Aceh melayani 57 (lima puluh tujuh) jenis perizinan dan 9 

(sembilan) jenis perizinan penanaman modal. Keseluruhan pelayanan DPMPTSP Kota 

Banda Aceh dapat dilayani dengan waktu penyelesaian izin yang pasti dan biaya yang 

murah serta transparan.  

 Meskipun sebagai sebuah terobosan kebijakan DPMPTSP Kota Banda Aceh telah 

menjadi tonggak monumental dalam mereformasi birokrasi di bidang perizinan dan non 

perizinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berbagai informasi tentang 

pelayanan DPMPTSP semakin mudah diakses dan pelayanan perizinan dapat dilakukan 

secara online. 

 Selama Tahun 2015  Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

Kota Banda Aceh melayani 57  (lima puluh  tujuh) jenis perizinan dan 3 (tiga) layanan 

non perizinan. Tabel dibawah ini merupakan perbandingan izin yang dilayani di Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dari Tahun 2007 s/d Tahun 

2015. 
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 DPMPTSP Kota Banda Aceh ini beralamat di Balaikota Banda Aceh di jalan Jl. 

T. Abu Lam U No 7, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh. 

 

2.1.1. Visi dan Misi 

 Adapun untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, 

DPMPTSP Kota Banda Aceh memiliki visi dan misi sebagai berikut : 

• Visi :  

Terwujudnya pelayanan publik yang menjunjung kesederhanaan, transparansi, 

ketepatan waktu, dan berkualitas. 

 

• Misi : 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

2. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan publik. 

3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik. 

4. Meningkatkan citra aparatur negara menjadi semakin positif. 

 

 

2.2 Bidang dan Skala Kerja DPMPTSP Kota Banda Aceh 

2.2.1. Bidang Keuangan 

Bidang Keuangan ini memiliki tugas yaitu melakukan Kegiatan Pengelolaan yang 

meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang data belanja dan 

laporan keuangan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan melaksanakan intruksi kedinasan dari pimpinan. 

 

2.2.2. Bidang Program dan Pelaporan  

 Pada bidang ini mempunyai tugas yaitu melakukan kegiatan penyusunan program 

dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  untuk mendukung kelancaran tugas 

pokok Sub bagian program dan pelaporan DPMPTSP Kota Banda Aceh. 

 

2.2.3. Bidang Umum, Kepegawaian, dan Aset 

 Bidang ini mempunyai tugas yaitu Melakukan kegiatan pengelolaan sarana dan 

prasarana kantor sesuai ketentuan yang berlaku  untuk mendukung kelancaran tugas 
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pokok subbagian umum, kepegawaian dan aset pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. 

 

2.2.4. Bidang Penanaman Modal 

 Pada Bidang Penanaman Modal memiliki rincian tugas sebagai berikut: 

a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang 

pengembangan penanaman modal lingkup daerah, regulasi kebijakan, 

pengembangan potensi dan peluang penanaman modal, pemberian insentif 

dan pemberian kemudahan berusaha, perencanaan promosi, strategi 

promosi, kegiatan promosi, penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi 

penanaman modal, publikasi dan distribusi bahan – bahan promosi 

penanaman modal, pemantauan, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian 

permasalahan dan pengawasan perusahaan; 

b. Pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan penanaman modal lingkup 

daerah, deregulasi kebijakan, pengembangan potensi dan peluang 

penanaman modal, pemberian insentif dan pemberian kemudahan 

berusaha, perencanaan promosi, strategi promosi, kegiatan promosi, 

penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman modal, 

publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal, 

pemantauan, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan 

pengawasan perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang  pengembangan 

penanaman modal lingkup daerah, deregulasi kebijakan, pengembangan 

potensi dan peluang penanaman modal, pemberian insentif dan pemberian 

kemudahan berusaha, perencanaan promosi, strategi promosi, kegiatan 

promosi, penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman 

modal, publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal, 

pemantauan, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan 

pengawasan perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh   pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
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2.2.5. Bidang Pelayanan Pengaduan, Informasi, dan Pelaporan 

 Bidang ini mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut: 

a. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang, penanganan 

pengaduan, advokasi layanan, sosialisasi, standar layanan, data dan 

dokumentasi,verifikasi/validasi, pengolahan data perizinan dan non perizinan, 

analisa dan evaluasi data perizinan dan non perizinan, pengelolaan sistem 

informasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penanganan pengaduan, 

advokasi layanan, sosialisasi, standar layanan, data dan 

dokumentasi,verifikasi/validasi, pengolahan data perizinan dan non perizinan, 

analisa dan evaluasi data perizinan dan non perizinan, pengelolaan sistem 

informasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

c. Pelaksanaan kebijakan bidang penanganan pengaduan, advokasi layanan, 

sosialisasi, standar layanan, data dan dokumentasi,verifikasi/validasi, 

pengolahan data perizinan dan non perizinan, analisa dan evaluasi data 

perizinan dan non perizinan, pengelolaan sistem informasi dan pelaporan 

sesuai dengan lingkup tugasnya. 

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penanganan 

pengaduan, advokasi layanan, sosialisasi, standar layanan, data dan 

dokumentasi,verifikasi/validasi, pengolahan data perizinan dan non perizinan, 

analisa dan evaluasi data perizinan dan non perizinan, pengelolaan sistem 

informasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

 

2.2.6. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan  

 Bidang ini bertanggung jawab atas tugas sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan dan mempelajari bahan serta mengevaluasi rencana kerja 

tahun sebelumnya 

b. Menyusun rencana kerja sesuai dengan bidang tugas 

c. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan 
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d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan secara langsung 

e. Membaca dan mempelajari laporan yang disampaikan bawahan 

f. Melakukan pembinaan dan penilaian kinerja bawahan 

g. Memberikan motivasi untuk memberikan penigkatan produktifitas 

bawahan 

h. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan 

i. Membuat resume dan hasil dari mempelajari peraturan perundang-

undangan 

j. Mempersiapkan dan mempelajari bahan serta mengevaluasi perumusan 

kebijakan bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan 

k. Menyusun perumusan kebijakan bidang penyelengaraan pelayanan 

perizinan dan non perizinan I dan II 

l. Melakukan pemeriksaan kelengkapan bahan yang akan disurvey 

m. Melakukan pemeriksaan lapangan bersama tim teknis 

n. Meneliti keabsahan luas tempat usaha. Lokasi, gangguan lingkungan, 

pemasangan reklame 

o. Melakukan kesuaian realisasi pembangunan dengan pemasangan 

bowplank dan existing bangunan dengan surat izin IMB 

p. Mengkonsep surat menyurat baik surat undangan tim teknis dan surat 

lainnya 

q. Melakukan koordinasi baik dengan atasan dan kerjasama dengan lembaga 

dan instansi lain dalam pemberian perizinan 

r. Memeriksa dan memproses berkas yang telah lengkap dan penyiapan surat 

keputusan izin untuk diparaf 

s. Memeriksa dan memproses berkas yang telah lengkap 

t. Mengevaluasi izin gangguan, izin usaha kesehatan, IMB, izin reklame, 

izin galian pemotongan jalan 

u. Memimpin rapat dalam pelaksanaan tugas 

v. Mengikuti rapat dalam pelaksanaan tugas 

w. Membuat telaahan staf kepada atasan terhadap hal hal yang memerlukan 

saran atasan 
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x. Membuat resume terhadap temuan /hasil pemeriksaan jika diperlukan oleh 

atasan. 

 

  

 

2.3 Manajemen dan Struktur DPMPTSP Kota Banda Aceh 

 Berikut adalah struktur organisasi DPMPTSP Kota Banda Aceh : 

 

 Dari struktur diatas terdapat beberapa bagian manajemen dalam pelaksanaan kerja 

pada DPMPTSP Kota Banda Aceh. DPMPTSP terdiri dari organisasi yang dipimpin oleh 

seorang Kepala. Dibawah Kepala ada sekretaris yang terdiri dari tiga bagian yaitu 

Subbagian Program dan Pelaporan, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Umum, 

Kepegawaian, dan Aset. 

Kemudian langsung dibawah Kepala juga terdapat tiga bagian utama bidang kerja 

yang masing-masing bagian tersebut terbagi atas dua seksi bidang. Bidang utama tersebut 

adalah Bidang Penanaman Modal yang terdiri dari Seksi Promosi dan Pengembangan 

Penanaman Modal, dan Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman 

Modal. Bidang kedua adalah Bidang Pelayanan dan Pengaduan, Informasi, dan Pelaporan 

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Banda Aceh 
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yang terbagi atas Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan, dan Seksi Pengolahan Data, 

Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan. Bidang terakhir adalah Bidang Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan yang terbagi atas Seksi Pelayanan Perizinan  dan Non 

Perizinan I, dan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II. 

 

2.4 Proses Kerja Secara Umum DPMPTSP Kota Banda Aceh  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari bagan diatas dapat dilihat alur proses kerja secara umum di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan keterangan sebagai 

berikut: 

a. Melalui  meja  informasi  /  media  informasi  lain,  pemohon memperoleh  

informasi  secara  lengkap  tentang  jenis-jenis  izin, syarat-syarat yang harus 

dipenuhi, mekanisme pelayanan yang dilalui, biaya dan waktu proses 

penyelesaian. 

b. Pemohon  mengajukan  permohonan  dengan  membawa  berkas secara lengkap 

ke Kantor DPMPTSP 

c. Penelitian berkas, meliputi : 

- Kelengkapan berkas permohonan dan syarat - syaratnya ; 

-  Memerlukan pemeriksaan lapangan atau tidak. 

Gambar 2. 2 Proses Kerja Secara Umum DPMPTSP Kota Banda Aceh 
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d. Penetapan  biaya  perizinan,  untuk  diketahui  oleh  pemohon (khusus untuk jenis 

perizinan yang masih ada retribusi) 

e. Pemohon  membayar  biaya  izin  yang  sudah  ditetapkan  di  Bank Aceh  Cabang  

Pembantu  Balai  Kota  dengan  menunjukkan  alat bukti penyerahan berkas / Surat 

Ketetapan Retribusi (SKR). 

f. Permohonan diproses sesuai dengan jenis perizinan. 

g. Penandatanganan izin.  

h. Pengambilan  surat  izin  disertai    dengan  bukti  tanda  terima berkas  dan  surat  

tanda  bukti  pembayaran  untuk  izin beretribusi. 

i. Registrasi  surat  ijin  yang  sudah  selesai  dan  diambil  oleh pemohon 
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BAB III 

METODE KERJA 

 

3.1 Waktu dan Tempat Kerja 

 Kuliah Kerja Praktik (KKP) dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh. Kuliah kerja praktik ini 

berlangsung selama 1 bulan mulai dari tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 28 Juli 2017. 

 

3.2 Ruang Lingkup Kerja 

 Ruang lingkup kerja yang telah dilakukan selama KKP dibatasi dengan 

mengamati struktur jaringan LAN pada ruangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh. Kemudian struktur jaringan tersebut 

digambarkan topologinya menggunakan Microsoft Visio 2013. 

 Topologi jaringan yang dibuat merupakan topologi fisik yaitu gambaran struktur 

jaringan yang menunjukkan pemasangan kabel secara fisik.  

 

3.3 Alat dan Bahan 

 Alat dan bahan yang digunakan untuk menganalisa struktur jaringan yang ada 

adalah sebuah unit Personal Computer yaitu laptop yang berspesifikasi menggunakan 

system operasi windows 10 64-bit, prosesor Intel core i7, RAM 4 GB, harddisk 1 TB. 

Perangkat lunak yang digunakan adalah Microsoft Visio 2013. 

 Microsoft Visio adalah sebuah program aplikasi komputer yang sering digunakan 

untuk membuat diagram, diagram alir (flowchart), brainstorm, dan skema jaringan yang 

dirilis oleh Microsoft Corporation. Aplikasi ini menggunakan grafik vektor untuk 

membuat diagram-diagramnya. Aplikasi ini juga mendukung bermacam-macam skema 

lainnya. 

 

3.4 Metode dan Proses Kerja 

3.4.1 Pengamatan Lapangan  

 Penulis mengumpulkan data langsung dari lapangan dengan metode: 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Program_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Diagram
https://id.wikipedia.org/wiki/Diagram_alir
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Brainstorm&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Corporation
https://id.wikipedia.org/wiki/Grafik_vektor
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1. Interview 

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat 

memberikan informasi yang berhubungan dengan materi tentang topologi 

jaringan. 

2. Observasi 

Penulis melakukan pengamatan terhadap perangkat jaringan langsung di 

tempat pelaksanaan kerja praktek. 

 

3.4.2. Studi Literatur 

 Penulis mengumpulkan bahan-bahan melalui buku-buku, artikel, dan bahan 

bacaan lainnya yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang akan dibahas dalam 

laporan ini. 

 

3.4.3. Studi Melalui Internet 

 Penulis melakukan pengumpulan data melalui sits-situs di internet (website). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Topologi Jaringan DPMPTSP 

 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah 

sebuah dinas yang bergerak dibawah pemerintahan kota Banda Aceh yang membantu 

masyarakat dalam pengurusan pelayanan izin usaha, juga penanaman modal. 

 DPMPTSP ini memiliki sebuah jaringan Local Area Network (LAN) yang 

membantu para pegawainya untuk mengakses internet maupun berbagi data untuk 

keperluan sehari-hari.  

 Jaringan LAN dapat didefinisikan sebagai network atau jaringan sejumlah sistem 

komputer yang lokasinya terbatas di dalam satu gedung, satu kompleks gedung atau suatu 

kampus. Adapun penggunaan jaringan LAN itu sendiri mengakibatkan semua komputer 

yang terhubung dalam jaringan dapat bertukar data atau dengan kata lain berhubungan. 

Kerjasama ini semakin berkembang dari hanya pertukaran data hingga penggunaan 

peralatan secara bersama.  

LAN memiliki beberapa jenis topologi ataupun struktur bentuk yang dibuat sesuai 

kebutuhan. Topologi jaringan  DPMPTSP menggunakan model topologi tree atau pohon. 

Topologi tersebut merupakan kombinasi dari topologi bus dan topologi star. Salah satu 

keuntungan menggunakan topologi tree ini adalah mengatasi keterbatasan topologi star 

yang memiliki keterbatasan pada titik koneksi switch. Kemudian dengan topologi ini pula 

dapat membagi seluruh jaringan menjadi bagian yang lebih mudah diatur. Apabila ingin 

melakukan perluasan jaringan juga lebih mudah menggunakan topologi ini. Namun 

topologi ini juga memerlukan kabel yang digunakan menjadi lebih banyak di kantor 

tersebut. 
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 Berikut topologi jaringan pada DPMPTSP dapat dilihat seperti gambar berikut : 

 

 

 

Gambar 4. 1 Topologi Jaringan DPMPTSP 

Gambar 4. 1 Topologi Jaringan DPMPTSP 
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Topologi bus dari susunan switch, dan topologi star dari sususan PC yang 

terhubugn ke switch. Dilihat dari strukturnya, jaringan ini memiliki lima switch yang 

saling terhubung menuju satu modem. Ada empat switch di ruangan back office, dan 

satu switch di ruangan front office. Kemudian dari setiap switch disambungkan kabel 

LAN ke setiap Personal Computer (PC) para pegawai.  

 Setiap PC pegawai yang terhubung ke masing-masing switch dibedakan menurut 

bidang kerja. Namun di ruang back office ada sebuah PC yang menggunakan Wireles 

Fidelity (Wi-Fi) PC begitu pula dengan PC di ruang Kepala DPMPTSP.  

Pada satu switch pada ruangan front office yang terhubung ke beberapa PC milik 

DPMPTSP, terhubung pula ke dua PC milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

(DISDUKCAPIL), sehingga PC antara dua dinas kepentingan yang berbeda berada di 

dalam satu jaringan yang sama. 

 Server yang menjadi tempat penyimpanan data-data keperluan DPMPTSP berada 

di ruang server gabungan yang terdapat di gedung yang berbeda dengan DPMPTSP.  

  

4.2 Perangkat Jaringan DPMPTSP 

 Tabel dibawah ini menjelaskan perangkat-perangkat jaringan yang terdapat di 

DPMPTSP berdasarkan gambar 4.1 diatas. Perangkat jaringan ini terdiri atas modem, 

beberapa switch, server, PC, dan touch screen. 

 

Tabel  4. 1 Perangkat Jaringan DPMPTSP 

No Nama Perangkat Tipe Fungsi 

1 Modem/Router 
Router Huawei Model: 

HG-8045A 
DHCP Server 

2-6 
Switch D-Link DES-1016D – 16 

Port 

Switching 

7 Server (lama) HP ProLiant ML350 Web Server 

8 Server (baru) 
Lenovo System x3650 

M5 
Web Server 

9 UPS APC 2U Rackmount Backup Server 

10 - 17 PC  Dell Optiplex 3040 PC Pegawai 

27 – 31 PC Asus ET2010PNT PC Pegawai 

32 - 33 Touch Screen eKiosk – Display Screen 
Papan Informasi, 

Mesin Antri 

38 - 39 Access Point TP-Link TL-WA901ND 
Penghubung ke 

wireless 

 

http://www.itechnews.net/2010/01/19/asus-eeetop-pc-et2010pnt-all-in-one-pc-with-ion2/
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Tabel  4. 2 Media Transmisi Jaringan DPMPTSP 

Jenis Kabel Keterangan 

Serat Optik Telkom 

UTP Cat 5e – 568B Belden  

 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diperhatikan bahwa pada ruangan back office 

terdapat sumber internet DPMPTSP dari modem Speedy milik Telkom Indonesia yang 

menggunakan modem Huawei Model: HG-8045A. Modem tersebut diberikan kapasitas 

kecepatan internet 10 Mbps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian modem disambungkan ke switch D-Link DES-1016D. Dalam switch 

pertama terhubung empat PC. Kemudian switch kedua terhubung enam buah PC pegawai. 

Switch ketiga terhubung empat buah PC, dan switch keempat terhubung tiga buah PC 

pegawai. 

Gambar 4. 2 Modem yang digunakan di DPMPTSP 
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Pada ruangan front office terdapat satu buah switch yang terhubung ke tujuh buah 

PC. PC tersebut digunakan untuk pekerjaan kantor. Kemudian switch juga terhubung ke 

dua buah touch screen sebagai mesin antri dan papan informasi dengan spesifikasi yaitu 

eKiosk jenis Display Screen berukuran 19 inc dengan prosesor intel core i5 menggunakan 

sistem operasi windows 7. 

Pada ruang server terdapat tiga buah server milik DPMPTSP. Server lama 

menggunakan HP ProLiant ML350 dengan internal storage 16TB dan prosesor Intel 

Xeon. Kemudian terdapat server baru yang digunakan DPMPTSP yaitu Lenovo System 

x3650 M5 dengan internal storage 120TB menggunakan prosesor Intel Xeon. Selain dua 

server tersebut, DPMPTSP juga memiliki sebuah Uninterruptible Power Supply (UPS) 

yang merupakan sebuah alat untuk menyimpan daya sehingga apabila listik mati secara 

tiba-tiba maka alat yang terpasang UPS masih tetap hidup, namun hidupnya alat tersebut 

hanya untuk beberapa waktu saja. Jadi UPS disambungkan dengan server DPMPTSP agar 

menjaga server tetap hidup sementara genset hidup ketika terjadinya mati listrik. 

 

Gambar 4. 3 Switch yang digunakan di DPMPTSP 
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Kabel yang digunakan untuk menghubungkan switch dengan PC yang ada di 

kantor adalah kabel jenis Category 5 (Cat5e) tipe Belden. Kabel ini adalah kabel berjenis 

straight cable yaitu kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat yang 

berbeda. Fungsi kabel Unshielded Twisted Pair (UTP) yaitu dapat digunakan sebagai 

kabel untuk jaringan LAN pada sistem jaringan komputer, dan umumnya kabel UTP 

memiliki impedansi kurang lebih 100 ohm, dan juga dibagi menjadi kedalam beberapa 

kategori berdasarkan kemampuannya sebagai penghantar data. Kabel UTP Cat5 adalah 

suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik jika dibandingkan 

dengan kabel UTP Category 4 (Cat4) atau yang sebelumnya, didesain untuk mendukung 

komunikasi data dan komunikasi suara pada kecepatan sampai 100 megabit/detik. 

Sedangkan kabel modem yang digunakan adalah kabel jenis serat optik dari pihak 

perusahaan Telkom. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat 

dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat 

digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Karena 

kabel serat optik terbuat dari bahan kaca dan dilapisi dengan bahan kuat yang 

membuatnya tidak mudah rusak, sehingga kabel ini cocok untuk menjaga stabilitas 

jaringan di instansi atau sebuah perusahaan dengan gedung bertingkat. Dengan 

menggunakan serat optik juga memiliki kelebihan yaitu redaman transmisi yang kecil per 

kilometer yang relatif lebih kecil dibanding kabel UTP ataupun coaxial. Kemudian 

Gambar 4. 4 Server DPMPTSP pada ruang server 

https://id.wikipedia.org/wiki/Transmisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kaca
https://id.wikipedia.org/wiki/Plastik
https://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya
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kinerja transfer data yang tinggi karena menggunakan cahaya yang memiliki frekuensi 

tinggi dibandingkan menggunakan gelombang radio. Kabel serat optik memiliki diameter 

yang lebih kecil dibandingkan dengan kabel tembaga. Dengan ukuran yang kecil tersebut 

akan sangat memudahkan pengangkutan dan pemasangan di lokasi. Namun serat optik 

menjangkau harga yang mahal dibandingkan dengan kabel lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Pengaturan Alamat IP (IP Address) 

 Pada perangkat-perangkat jaringan tersebut diatas, maka diberikan pengaturan 

alamat IP oleh teknisi jaringan yang membangun jaringan LAN DPMPTSP. Untuk 

modem dipasang IP yang telah diatur dari pihak ISP yaitu Telkom. Kemudian teknisi 

mengatur IP PC untuk mendapatkan IP secara Dynamic Host Configuration Protocol atau 

yang sering disingkat DHCP merupakan protokol client-server yang digunakan untuk 

memberikan alamat IP kepada komputer client/ perangkat jaringan secara otomatis. 

Alasan mengapa banyak yang menerapkan DHCP adalah kemudahannya dalam 

pemberian alamat IP kepada komputer client atau perangkat jaringan (walau dalam 

jumlah yang banyak) secara otomatis. Jadi tidak perlu memberi alamat IP secara manual 

kepada setiap komputer satu per satu. DHCP server tidak hanya memberikan alamat IP 

saja, tetapi juga memberikan netmask, host name, domain name, DNS, dan alamat 

Gambar 4. 5 Kabel UTP 
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gatewaynya juga. Selain itu, DHCP server juga dapat memberikan parameter lain seperti 

time server dan lain sebagainya. Dengan begini, seorang admin server tidak perlu lagi 

bersusah payah memberikan alamat IP kepada setiap komputer client yang ingin 

terhubung dengan jaringan. Untuk PC di back office IP didapatkan dari pengaturan 

DHCP. Sedangkan PC yang berada di front office IP diatur secara statik (manual). 

 Pengecekan IP modem dapat dilakukan dengan melakukan perintah “tracert” pada 

Command Prompt di Windows. Maka akan ditampilkan jalur dari jaringan DPMPTSP ke 

jaringan tujuan yang diinginkan. Pada kasus ini, penulis melakukan tracert pada DNS 

google.com yaitu masukkan perintah pada cmd “tracert 8.8.8.8”. Kemudian akan tampak 

hasil yang dimulai dari IP 192.168.1.1 yang merupakan IP modem yang diberikan oleh 

pihak Telkom saat pemasangan IndieHome untuk jaringan LAN milik DPMPTSP. IP ini 

biasa dipasang secara otomatis oleh Telkom, sehingga setiap PC yang terhubung ke 

perangkat akan mendapatkan IP DHCP tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut tabel dibawah ini menunjukkan pengaturan alamat IP yang digunakan 

pada jaringan DPMPTSP. Terdapat alamat IP yang digunakan modem, kemudian IP 

server DPMPTSP, juga IP statik yang digunakan untuk beberapa PC pegawai dan touch 

screen pada DPMPTSP. 

 

Tabel  4. 3 Pengaturan Alamat IP 

Perangkat IP Address 
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Modem 192.168.1.1 

Server 192.168.1.99 

PC 27 192.168.1.2 

PC 28 192.168.1.6 

PC 29 192.168.1.3 

PC 30 192.168.1.4 

PC 31 192.168.1.5 

PC 33 192.168.1.10 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan dari hasil pengamatan selama pelaksanaan Kuliah Kerja Praktik di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, maka 

dapat disiimpulkan sebagai berikut: 

1. Topologi jaringan yang digunakan di kantor DPMPTSP menggunakan model 

topologi tree. 

2. Perangkat jaringan yang terdapat di kantor DPMPTSP yaitu satu buah modem, 

lima buah switch, dua puluh enam PC, dua buah server dan menggunakan media 

transmisi yaitu serat optik dan kabel UTP Cat 5e. 

3. Alamat IP yang digunakan oleh DPMPTSP pada PC di back office diatur dengan 

DHCP IP, sedangkan IP di front office diatur secara statik. 

 

5.2 Saran 

 

1. Jaringan DPMPTSP sebaiknya dipisah dari jaringan DISDUKCAPIL, sehingga 

jaringan dapat digunakan lebih efisien oleh DPMPTSP. 

2. Menambahkan router pada jaringan untuk membantu efektifitas koneksi internet. 
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LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Saat berkunjung ke ruang server 

Menggambar topologi jaringan DPMPTSP menggunakan 

Microsoft Visio 2013 


