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MOTTO :  

Berproseslah dengan “baik” karena “hasil” tidak pernah 

mengkhianati “proses”, tidak ada kata “terlambat” untuk 

“meraih” sebab cita – citamu adalah tergantung “usahamu” 

meraihnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jaringan komputer bukanlah hal yang baru saat ini. Perkembangan 

jaringan komputer yang meningkat begitu pesat dari waktu ke waktu, khususnya 

pada internet yang memberikan dampak dan manfaat kepada penggunanya baik 

perorangan, kelompok, instansi pemerintah maupun swasta. Pemanfaatan 

jaringan komputer menjadi sangat meningkat dikarenakan kebutuhan akan 

teknologi informasi yang menjadi semakin tinggi. Namun permasalahan yang 

sering terjadi dalam sebuah jaringan komputer adalah proses pengiriman data 

yang lambat, rusak dan tidak sampai tujuan. Permasalahan ini muncul karena 

tidak adanya manajemen penggunaan bandwidth disebuah perusahaan. 

Manajemen bandwidth memiliki peranan penting dalam sebuah jaringan. 

Manajemen bandwidth berfungsi untuk mengatur bandwidth jaringan sehingga  

setiap pengguna jaringan memperoleh bandwidth yang adil dan merata atau 

diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan pengguna meskipun pengguna 

jaringan tersebut banyak. Bandwidth merupakan kisaran frekuensi yang 

dinyatakan dalam kilobit per detik (kbps), yang dapat melewatkan channel 

transmisi dalam sebuah jaringan. Bandwidth menentukan kecepatan pengiriman 

data melalui channel. Semakin besar bandwidth yang diberikan maka semakin 

banyak data yang dapat dikirimkan pada waktu yang sudah ditentukan. 

Manajemen bandwidth menggambarkan kebijakan yang diterapkan dalam 
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menajemen jaringan untuk memastikan performa jaringan yang baik dan 

memuaskan 

Pada BPKP Provinsi Sumatera Selatan saat ini pegawai yang berjumlah 

sekitar 77 pegawai yang menggunakan internet secara bersamaan dengan tugas 

dan fungsinya masing-masing mulai dari mengakses aplikasi-aplikasi sesuai 

bagian, rapat dengan BPKP Pusat dan rapat antar Provinsi secara live streaming, 

web browsing dan lain sebagainya. Akan tetapi selama ini, layanan internet di 

BPKP Provinsi Sumatera Selatan belum optimal, dikarenakan permasalahan 

berupa koneksi internet yang lambat dan kurang stabil.  

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan adanya manajemen 

bandwidth yang mengatur pembagian bandwidth sesuai dengan kebutuhan 

pegawai BPKP Sumatera Selatan. Sehingga dengan dilakukannya manajemen 

bandwidth di BPKP Sumatera Selatan diharapkan dapat memecahkan masalah. 

Dari permasalahan tersebut maka penulis mengangkat judul berupa 

“Perancangan Manajemen Bandwidth Pada BPKP Provinsi Sumatera 

Selatan Menggunakan Router Mikrotik” 

1.2 Ruang Lingkup PKL 

Dalam hal ini penulis akan membatasi masalah untuk lebih mengarahkan 

dan tidak menyimpang dari pembahasan yaitu perancangan manajemen 

bandwidth pada jaringan sesuai dengan kondisi aslinya di BPKP Provinsi 

Sumatera Selatan menggunakan Router Mikrotik. 

 



3 
 

1.3 Tujuan dan Manfaat PKL 

1.3.1 Tujuan 

Adapun tujuan praktek kerja lapangan yaitu: 

1. Mengatur penggunaan bandwidth agar setiap bagian memperoleh 

bandwidth sesuai kebutuhan walaupun internet digunakan secara 

bersamaan.  

2. Menciptakan akses layanan internet yang stabil dan optimal di 

BPKP Provinsi Sumatera Selatan.  

1.3.2 Manfaat 

1.3.2.1 Manfaat Bagi Mahasiswa 

Adapun manfaat praktek kerja lapangan bagi mahasiswa yaitu: 

1. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu–ilmu yang diperoleh 

selama masa perkuliahan. 

2. Mahasiswa dapat menambah pengalaman dan pengetahuan 

tentang manajemen bandwidth pada jaringan internet. 

1.3.2.2 Manfaat Bagi Instansi 

Adapun manfaat praktek kerja lapangan bagi instansi yaitu: 

1. Meningkatkan performa jaringan pada BPKP Provinsi 

Sumsel sehingga dapat meningkatkan kualitas dan 

efektifitas kinerja pegawai. 

2. Dapat memudahkan Pengelola Teknologi Informasi dan 

Layanan Informasi Publik dalam mengontrol dan 
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monitoring penggunaan jaringan di BPKP Provinsi 

Sumatera Selatan.  

1.3.2.3 Manfaat Bagi Akademik 

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan bermanfaat 

sebagai referensi bagi mahasiswa yang selanjutnya khususnya 

tentang manajemen bandwidth dan dapat mengetahui 

kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya serta 

sebagai bahan evaluasi. 

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan PKL 

1.4.1 Tempat PKL 

Lokasi kegiatan Praktek Kerja Lapangan dilakukan di Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 

Jalan Bank Raya No.2 Palembang. 

1.4.2 Waktu Pelaksanaan PKL 

Waktu pelaksanaan dalam Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan 

selama satu bulan dengan waktu jam kerja pegawai dari dari pukul 

08.00 sampai dengan pukul 15.00, hari kerja mulai dari hari Senin 

sampai dengan hari Jum’at. 

1.5 Tehnik Pengumpulan Data 

1.5.1 Observasi 

Pengumpulan data dengan metode observasi langsung atau 

pengamatan secara langsung adalah cara pengambilan data dengan 

menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk 
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keperluan tersebut. (Nazir dalam Kusumaningtyas dan Rahajeng, 

2017:93). Pengamatan dilakukan dengan mengamati langsung 

infrastruktur jaringan di BPKP Provinsi Sumatera Selatan. 

1.5.2 Wawancara 

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau 

pewawancara dengan penjawab atau responden merupakan tehnik 

dalam interview guide (panduan wawancara). (Nazir dalam 

Kusumaningtyas dan Rahajeng, 2017:93). Penulis melakukan diskusi 

dan wawancara langsung dengan Bapak Ari Mahendra selaku 

Pengelola Teknologi Informasi dan Layanan Informasi Publik di BPKP 

Provinsi Sumatera Selatan. Penulis bertanya tentang keadaan 

infrastruktur jaringan di BPKP Provinsi Sumatera Selatan dan 

kegunaan internet untuk mendukung pekerjaan bagi pegawai BPKP 

Provinsi Sumatera Selatan. 

1.5.3 Studi Pustaka 

Studi kepustakaan adalah tehnik pengumpulan data dengan 

mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literaur-literatur, 

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan 

masalah yang dipecahkan. (Nazir dalam Kusumaningtyas dan 

Rahajeng, 2017:93). Untuk mendapatkan data-data yang bersifat 

teoritis, penulis mencari referensi melalui jurnal-jurnal yang berkaitan 

dengan permasalahan yang penulis angkat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

Teori-teori yang mendukung dalam menyusun laporan Praktek Kerja 

Lapangan (PKL), merupakan kumpulan dari konsep, definisi dan proposisi 

yang sistematis, yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi 

fenomena atau fakta yang ditemukan saat PKL. 

2.1.1 Jaringan Komputer 

Jaringan Komputer menurut Ontoseno, Haqqi dan Hatta (2017:125), 

interkoneksi antar dua komputer atau lebih yang saling terhubung dengan 

sebuah media transmisi yaitu menggunakan kabel atau tanpa kabel 

wireless. Arti dari interkoneksi ialah dua unit komputer yang saling 

berkoneksi, dikatakan berkoneksi jika keduannya saling bertukar data atau 

informasi, berbagi resource yang dimiliki, seperti file, printer, media 

penyimpanan. Dalam jaringan komputer, komputer dapat memberikan 

layanan atau meminta layanan. Komputer yang memberikan 

layanan/service dinamakan komputer server, sedangkan komputer yang 

meminta layanan dinamakan komputer client. 

2.1.2 Klasifikasi Jaringan Komputer  

Jaringan komputer dibangun dalam bentuk dan ukuran yang berbeda-

beda, tergantung kondisi dan kebutuhan individu yang menyelenggarakan. 

Industri networking berkembang sedemikian pesat sehingga ditemukan 
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beragam tipe dan desain. Inilah yang disebut dengan terminologi jaringan 

komputer. 

Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan jangkauan menurut Ontoseno, 

Haqqi dan Hatta  (2017:126) :  

1. Local Area Network (LAN) adalah Jaringan komputer yang 

jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan 

komputer kampus, sekolah, gedung, kantor, dalam rumah atau lebih 

kecil.    

2. Metropolitan Area Network (MAN) adalah jaringan dalam suatu 

kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan 

berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan dan 

perusahaan dalam satu kota. Memiliki jangkauan antara 10-50 KM.    

3. Wide Area Network (WAN) adalah jaringan komputer yang 

mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer 

antar wilayah , kota atau bahkan Negara. 

2.1.3 Topologi Jaringan  

Menurut Ontoseno, Haqqi dan Hatta (2017:126), Topologi jaringan 

adalah suatu cara atau konsep untuk menghubungkan beberapa atau 

banyak komputer sekaligus menjadi suatu jaringan yang saling terkoneksi. 

Dan setiap macam topologi jaringan komputer akan berbeda dari segi 

kecepatan pengiriman data, biaya pembuatan, serta kemudahan dalam 

proses maintenancenya. Berikut beberapa jenis topologi jaringan : 
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1. Topologi Bus 

Menurut Ontoseno, Haqqi dan Hatta (2017:126), topologi bus 

adalah topologi pertama kali digunakan untuk menghubungkan 

komputer. Dalam topologi ini masing-masing komputer akan 

terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal, dan pada 

akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Topologi ini 

sudah sangat jarang digunakan didalam membangun jaringan 

komputer karena memiliki beberapa kekurangan diantaranya 

kemungkinan terjadinya tabrakan aliran data , jika salah satu perangkat 

putus atau terjadi kerusakan pada satu bagian komputer maka jaringan 

langsung tidak akan berfungsi sebelum kerusakan tersebut di atasi. 

Topologi Bus dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

Sumber : Ontoseno, Haqqi dan Hatta (2017:126) 

Gambar 2.1 Topologi Bus 

2. Topologi Star 

Menurut Ontoseno, Haqqi dan Hatta (2017:126), Topologi ini 

membentuk seperti bintang karena semua komputer dihubungkan ke 

sebuah hub atau switch dengan kabel UTP, sehingga hub/switch lah 
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pusat dari jaringan dan bertugas untuk mengontrol lalu lintas data. 

Topologi star dapat dilihat pada gambar 2.2. 

 

Sumber : Ontoseno, Haqqi dan Hatta (2017:127) 

Gambar 2.2 Topologi Star 

3. Topologi Ring 

Menurut Ontoseno, Haqqi dan Hatta (2017:127), pada topologi 

ring setiap komputer dihubungkan dengan komputer lain dan 

seterusnya sampai kembali lagi ke komputer pertama, dan membentuk 

lingkaran sehingga disebut ring, topologi ini berkomunikasi 

menggunakan data token untuk mengontrol hak akses komputer untuk 

menerima data, misalnya komputer 1 akan mengirim file ke komputer 

4, maka data akan melewati komputer 2 dan 3 sampai diterima oleh 

komputer 4, jadi sebuah komputer akan melanjutkan pengiriman data 

jika yang dituju bukan IP Address dia. Topologi Ring dapat dilihat 

pada gambar 2.3. 
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Sumber : Ontoseno, Haqqi dan Hatta (2017:127) 

Gambar 2.3 Topologi Ring 

4. Topologi Tree 

Menurut Muzawi (2018:85), topologi jaringan ini disebut juga 

sebagai topologi jaringan bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan 

untuk interkoneksi antar sentral dengan hirarki yang berbeda. Untuk 

hirarki yang lebih rendah digambarkan pada lokasi yang rendah dan 

semakin keatas mempunyai hirarki semakin tinggi. Topologi jaringan 

jenis ini cocok digunakan pada sistem jaringan komputer. Topologi 

tree dapat dilihat pada gambar 2.4. 

 

Sumber : Chelara dan Hermanto (2014:39) 

Gambar 2.4 Topologi Tree 
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5. Topologi Mesh 

Menurut Muzawi (2018:85), topologi jala atau Topologi mesh 

adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat dimana setiap 

perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di 

dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh setiap perangkat 

dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. 

Topologi mesh dapat dilihat pada gambar 2.5. 

 

Sumber : Chelara dan Hermanto (2014:40) 

Gambar 2.5 Topologi Mesh 

2.1.4 Komponen Jaringan 

2.1.4.1 Kabel 

Menurut Muzawi (2018:80), kabel mempunyai kemampuan 

dan spesifikasi yang berbeda. Jenis kabel yang menjadi standar 

dalam penggunaan untuk komunikasi data dalam jaringan 

komputer adalah kabel Twisted Pair. Ethernet juga dapat 

menggunakan jenis kabel UTP (Unshielded Twisted Pair). Kabel 

UTP yang umum dipakai adalah kabel yang terdiri dari 4 pasang 

kabel. Kabel UTP dapat dilihat pada gambar 2.6. 



12 
 

 

Sumber : Muzawi (2018:81) 

Gambar 2.6 Kabel UTP dan Konektor RJ-45 

2.1.4.2 Kartu Ethernet 

Menurut Muzawi (2018:81), ethernet card atau lan card 

berfungsi sebagai media penghubung antara komputer dengan 

jaringan. Ada beberapa jenis port koneksi yang dapat digunakan. 

Jika didesain untuk jenis kabel coaxial maka konektor yang dipakai 

adalah konektor BNC (Bareel Nut Connector).Sementara jika di 

desain untuk kabel twisted pair maka konektor yang di pakai adalah 

konektor RJ-45. Kartu Ethernet (Ethernet card) dapat dilihat pada 

gambar 2.7. 

 

Sumber : Muzawi (2018:81) 

Gambar 2.7 Ethernet Card 
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2.1.4.3 Hub dan Switch 

Menurut Muzawi (2018:82), hub atau switch adalah perangkat 

untuk menyatukan kabel-kabel jaringan dari tiap workstation, 

server, atau perangkat lainnya. Hub biasa dipakai pada topologi 

star. Hub dan switch umumnya mempunyai port RJ-45 sebagai port 

tempat menghubungkan komputer. Perbedaannya, switch 

merupakan konsentrator yang memiliki kemampuan manajemen 

traffic data lebih baik dibandingkan hub, Hub dan switch dapat 

dilihat pada gambar 2.8. 

 

Sumber : Muzawi (2018:82) 

Gambar 2.8 Hub dan Switch 

2.1.4.4 Router 

Menurut Muzawi (2018:82), router merupakan perangkat 

yang dikhususkan untuk menangani koneksi antara dua atau lebih 

jaringan yang terhubung melalui packet switching.Router bekerja 

dengan melihat alamat asal dan alamat tujuan dari paket yang 

melewatinya dan memutuskan rute yang akan dilewati paket 

tersebut untuk sampai ke tujuan. Router mengetahui alamat 

masing-masing komputer di lingkungan jaringan lokal, mengetahui 
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alamat bridge, dan router lainnya. Router dapat dilihat pada gambar 

2.9. 

 

Sumber : Muzawi (2018:82) 

Gambar 2.9  Router 

2.1.5 Router Mikrotik 

Menurut Ontoseno, Haqqi dan Hatta (2017:127), Mikrotik adalah 

adalah sistem operasi komputer dan perangkat lunak komputer yang 

digunakan untuk menjadikan komputer biasa menjadi router, mikrotik 

dibedakan menjadi dua yaitu Mikrotik RouterOS dan Mikrotik Router 

Board, untuk Mikrotik Router Board tidak memerlukan komputer dalam 

menjalankannya cukup menggunakan board yang sudah include dengan 

Mikrotik RouterOS dapat dilihat pada gambar 2.10.  

 

Sumber : Ontoseno, Haqqi dan Hatta (2017:127) 

Gambar 2.10  Mikrotik RouterOS 
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Sumber : Ontoseno, Haqqi dan Hatta (2017:127) 

Gambar 2.11 Mikrotik Router Board 

2.1.6 Bandwidth 

Menurut Silitonga dan Morina (2014:20), Bandwidth merupakan 

kisaran frekuensi yang dinyatakan dalam kilobit per detik (kbps), yang 

dapat melewatkan channel transmisi dalam sebuah jaringan.  Bandwidth 

menentukan kecepatan pengiriman data melalui channel. Semakin besar 

bandwidth yang diberikan, semakin banyak data yang dapat dikirimkan 

pada waktu yang sudah ditentukan. 

Menurut Fitriastuti dan Utomo (2014), Bandwidth (lebar pita) 

merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan berapa banyak 

informasi dapat dikirim melalui koneksi jaringan komputer. Ini biasanya 

dilambangkan sebagai bit per second (bps), atau dengan beberapa 

denominasi bit yang lebih besar, seperti Megabits per second (Mbps) atau 

Kilobits per second (Kbps). 
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Jadi, kesimpulannya bandwidth adalah suatu nilai konsumsi transfer 

data yang dihitung dalam bit/detik atau yang biasanya disebut dengan bit 

per second (bps), antara server dan client dalam waktu tertentu.  

2.1.7 Manajemen Bandwidth 

Menurut Ontoseno, Haqqi dan Hatta (2017:127), Manajemen 

Bandwidth adalah pengalokasian yang tepat dari suatu bandwidth untuk 

mendukung kebutuahan atau keperluan aplikasi atau suatu layanan 

jaringan. Pengalokasian bandwidth yang tepat dapat menjadi salah satu 

metode dalam memberikan jaminan kualitas suatu layanan jaringan 

Quality of Service (QoS). 

Menurut Puspitasari dan Dahlan (2017:64), Quality of Service (QoS) 

merupakan metode pengukuran tentang seberapa baik jaringan dan 

merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat dari 

satu servis. Quality of Service digunakan untuk mengukur sekumpulan 

atribut kinerja yang telah dispesifikasikan dan diasosiasikan dengan suatu 

servis. Parameter-parameter Quality of Service terdiri dari Throughput, 

Packet Loss, Delay (Latency) dan Jitter. 

Menurut Puspitasari dan Dahlan (2017:64), Throughput yaitu 

kecepatan (rate) transfer data efektif, yang diukur dalam bps (bit per 

second). Throughput adalah jumlah total kedatangan paket yang sukses 

yang diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi 

interval waktu tersebut. 



17 
 

Menurut Puspitasari dan Dahlan (2017:65),  Packet Loss merupakan 

suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan 

jumlah total paket yang hilang dapat terjadi karena collision (tabrakan) dan 

congestion (hambatan) pada jaringan. 

Menurut Puspitasari dan Dahlan (2017:65), Delay (Latency) 

merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal 

ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, hambatan atau 

juga waktu proses yang lama. 

Menurut Puspitasari dan Dahlan (2017:65), Jitter atau Variasi 

Kedatangan Paket diakibatkan oleh variasi-variasi dalam panjang antrian, 

dalam waktu pengolahan data, dan juga dalam waktu penghimpunan ulang 

paket-paket diakhir perjalanan jitter. Jitter lazimnya disebut variasi delay, 

berhubungan erat dengan latency, yang menunjukkan banyaknya variasi 

delay pada transmisi data di jaringan. 

2.2 Gambaran Umum BPKP Provinsi Sumatera Selatan 

2.2.1 Sejarah BPKP  

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah lembaga 

pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan dengan besluit nomor 44 

tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan 

Akuntan Negara bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari 

perusahaan negara atau jawatan tertentu. Dengan demikian, Djawatan 

Akuntan Negara (DAN) adalah aparat pengawasan pertama di indonesia 
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yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara dibawah 

Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan. 

Pada akhir 2014, sekaligus awal pemerintahan Jokowi, peran BPKP 

ditegaskan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 

tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP berada 

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan 

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan 

keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional. 

Selain itu Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik 

Indonesia Nomor  9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem 

Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan 

Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan 

menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan 

penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran 

pengeluaran negara/ daerah. 

2.2.2 Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  

Provinsi Sumatera Selatan 

 Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan merupakan instansi 

vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada kepala BPKP yang di pimpin oleh seorang Kepala Berdasarkan 

Keputusan Kepala BPKP nomor : Kep-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 
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Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, 

sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Keputusan Kepada 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. KEP–713/K/2002, 

Perwakilan BPKP melaksanakan pengawasan keuangan dan 

pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Kepala BPKP 

tersebut merupakan bagian dari rangkaian reorganisasi BPKP, maka 

sebagai instansi vertikal BPKP di daerah. 

 

2.2.3 Visi dan Misi BPKP  

Adapun visi, misi, nilai dan moto dari BPKP Provinsi Sumsel, yaitu :  

2.2.3.1 Visi BPKP  

Visi BPKP dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu : 

Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk 

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan 

Pembangunan Nasional. 

2.2.3.2 Misi BPKP  

BPKP memiliki 3 misi dalam menjalankan tugas dan 

wewenang nya, yaitu : 

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna 
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mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih 

dan efektif. 

2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah yang efektif, dan 

3. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah 

yang profesional dan kompeten. 

2.2.3.3 Nilai-nilai BPKP Provinsi Sumatera Selatan 

Nilai-nilai yang diusung BPKP yaitu : 

1. Profesional  

2. Integritas 

3. Orientasi Pengguna  

4. Nurani dan Akal Sehat 

5. Independen 

6. Responsibel 

2.2.3.4 Motto BPKP Provinsi Sumatera Selatan 

“Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan”  

2.2.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas dan Wewenang 

2.2.4.1 Struktur Organisasi BPKP Provinsi Sumatera Selatan  

Dalam menjalankan fungsinya, BPKP memiliki susunan 

organisasi sebagaimana terlihat dalam bagan Struktur Organisasi 

dapat dilihat pada gambar 2.12. 
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Sumber : BPKP Provinsi Sumatera Selatan 

Gambar 2.12 Struktur BPKP Provinsi Sumatera Selatan 

 

2.2.4.2 Uraian Tugas dan Wewenang  

2.2.4.2.1 Tugas BPKP 

Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur berdasarkan Peraturan 

Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP menggantikan 

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 beserta 

perubahannya. Dalam melaksanakan tugasnya BPKP memiliki unit 

mandiri yang dituangkan dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor 

KEP-06.00.00-286/K/2001 sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, bahwa 

Perwakilan BPKP bertugas: 
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1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas 

keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat 

lintas sektoral; 

2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum 

negara; 

3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari 

Presiden dan atau permintaan Kepala Daerah; 

4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah 

kerjanya; dan 

5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di 

bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2.2.4.2.2 Wewenang BPKP   

Dalam menyelenggarakan fungsinya, BPKP mempunyai 

kewenangan: 

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang 

pengawasan keuangan dan pembangunan; 

2. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan 

pembangunan untuk mendukung pembangunan secara makro; 

3. Penetapan sistem informasi di bidang pengawasan keuangan 

dan pembangunan; 
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4. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi 

daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, 

pelatihan, arahan dan supervisi di bidang pengawasan 

keuangan dan pembangunan; 

5. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan 

sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di 

bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; 

6. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yaitu: 

a. Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, 

tempat-tempat penimbunan dan sebagainya. 

b. Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku 

perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat 

direksi/komisaris/panitia dan sejenisnya, hasil survey 

laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang 

di perlukan dalam pengawasan; 

c. Melakukan pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang 

persediaan, dan lain-lainnya; 

d. Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan 

baik hasil pengawasan BPKP sendiri, maupun hasil 

pengawasan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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2.2.4.3 Uraian Kegiatan  

1.  Kepala Perwakilan  

Kepala perwakilan mempunyai tugas melaukan 

kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang 

badan pengawasan keuangan dan pembangunan. untuk 

melaksanakan tugas tersebut, kepala perwakilan mempunyai 

fungsi, yaitu : 

a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk 

merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaaah 

penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja. 

b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan badan 

pengawasan keuangan dan pembangunan. 

c. Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan 

kegiatan di bidang tata usaha umum, kepegawaian, 

perlengkapan, dan keuangan. 

d. Pengkoordinasian yang meliputi segala gerak yang 

berhubungan dengan peningkatan badan pengawasa keuangan 

dan pembangunan. 

e. Pengawasan yang meliputi segala usah dan kegiatan untuk 

melaksanakan pengamanan teknis atau pelaksanaan yang di 

tetapkan oleh Presiden serta perUndang- Udang yang berlaku. 
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2. Kabag Tata Usaha 

Bagian tata usaha sebagai unit pendukung kegiatan pengawasan, 

mempunyai tugas pokok yaitu : 

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan. 

b. urusan kepegawaian 

c. urusan keuangan 

d. urusan persuratan. 

e. urusan dalam perlengkapan rumah tangga, 

f. pengelolaan perpustakaan dan pelaporan hasil pengawasan. 

3. Kasubbag PROLAP (Program dan Laporan) 

Sub Bagian Program dan Pelaporan, mendukung kegiatan 

pengawasan melalui kegiatan: 

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 

pengawasan serta penyusunan laporan berkala hasil 

pengawasan. 

b.  Implementasi system informasi perencanaan untuk memonitor 

realisasi Rencana Kerja Tahunan. 

c. Monitoring pelaporan hasil Pengawasan melalui Sistem 

Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP). 

d. Melakukan Review Persiapan Penugasan. 

e. Melakukan Mionitoring Pelaksanaan Penugasan. 

f. Implementasi SIM-HP untuk monitoring tindak lanjut hasil 

pengawasan. 
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g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan triwulanan kegiatan 

kehumasa. 

h. Menyiapkan bahan dan menyusun buletin triwulanan. 

4. Kasubbag Keuangan 

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Di pimpin oleh Edi 

Setiawan,  Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok 

merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, 

dan  mengontrol  urusan administrasi keuangan pada Badan 

Pengawasan keuangan dan Pembangunan. Sub Bagian Keuangan, 

mendukung kegiatan pengawasan melalui kegiatan: 

a. Perencanaan anggaran melalui Anggaran Berbasis Kinerja. 

b. Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 

c. Pengelolaan Keuangan dengan mengimplementasikan Sistem 

Akuntansi Pemerintah (SAP). 

d. Pembuatan Daftar Gaji. 

e. Pengadministrasian dan penerbitan Surat Perintah Perjalanan 

Dinas 

Dalam meyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di 

atas, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: 

a. Perencanaan kegiatan administrasi keuangan BPKP 

b. Pelaksanaan administrasi keuangan pada BPKP 
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c. Pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pada 

BPKP 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana tersebut di atas, 

Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun Rencana Kerja administrasi keuangan dan barang 

pada BPKP 

b. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat 

Penatausahaan Keuangan di lingkup badan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

c. Menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi 

penerimaan kas, akuntansi pengeluaraan kas, akuntansi aset 

tetap dan akuntansi selain kas. 

d. Menyusun laporan realisasi anggaran BPKP, setiap bulan, 

triwulan. 

e. Menyusun laporan neraca badan setiap triwulan dan akhir tahun. 

f. Menyusun catatan atas laporan keuangan. 

g. Melaksanakan pengelolaan gaji dan  tunjangan Pegawai Negeri 

Sipil di lingkup Badan. 

h. Melaksanakan dokumentasi kepemilikan selain kendaraan, 

tanah dan bangunan. 
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i. Melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik badan 

pengawasan keuangan dan penyusunan Buku Inventaris dan 

Buku Induk Inventaris barang milik pemerintah badan 

pengawasan keuangan dan pembangunan. 

j. Menyusun bahan pengajuan  penetapan status untuk penguasaan 

dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban 

APBD dan perolehan lainnya yang sah. 

5. Kasubbag Umum  

Sub Bagian Umum, mendukung kegiatan pengawasan melalui 

kegiatan: 

a. Menangani persuratan, penggandaan dokumen, perlengkapan, 

urusan dalam, rumah tangga dan pengelolaan perpustakaan. 

b. Implementasi system informasi perencanaan untuk memonitor 

realisasi Rencana Kerja Tahunan. 

c. Pengelolaan Inventaris Kantor dengan implementasi Sistem 

Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). 

d. Melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan Sarana 

dan prasarana kantor. 

6. Kasubbag Kepegawaian 

Sub bagian kepegawaian adalah seluruh aktivitas atau kegiatan 

yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai (tenaga kerja) 

untuk mencapai tujuan. Sedangkan administrator bertujuan untuk 

menyusun dan mengendalikan seluruh aktivitas untuk memelihara, 
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mengembangkan, mendapatkan maupun menggunakan para 

pegawai sesuai dengan beban kerja untuk mencapai tujuan 

organisasi atau perusahaan yang telah di tentukan sebelumnya. Sub 

Bagian Kepegawaian, mendukung kegiatan pengawasan melalui 

kegiatan: 

a. Peningkatan kemampuan SDM dengan mengirimkan pegawai 

ke Pusdiklatwas BPKP Pengelolaan administrasi kepegawaian. 

b. Pengelolaan data kepegewaian menggunakan Sistem Informasi 

Manajemen Kepegawaian (SIMPeg). 

c. Sosialisasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) 

Aparat Pengawasan Fungsional Intern Pemerintah. 

d. Mengadakan Diklat dan Ujian Sertifikasi JFA bagi APIP. 

e. Memfasilitasi Diklat Sertifikasi Mandiri dan Ujian Sertifikasi 

JFA di lingkungan Inspektorat Daerah. 

7. Kabid IPP (Instansi Pemerintahan Pusat) 

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) dalam 

melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan 

pengawasan instansi pemerintah pusat dan pinjaman/ bantuan luar 

negeri yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan 

penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan 

evaluasi pengawasan dibantu oleh  para audit madya.  
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8. Kabid APD (Akuntabilitas Pemda) 

Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah ( APD ) Kepala 

Bidang APD dalam melaksanakan penyusunan rencana, program 

dan pengawasan instansi pemerintah daerah atas permintaan daerah 

serta pelaksanaan penyelenggaraan akuntablitas pemerintah daerah 

dan evaluasi.  Kabid Bagian APD  mendukung kegiatan pengawasan 

melalui kegiatan: 

a. SIMDA Keuangan 

Ruang lingkup layanan adalah transfer of knowledge 

penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan. 

Manfaat dari layanan ini adalah proses lebih cepat, hasil lebih 

tertib dan akuntabel, dapat digunakan sebagai alat pengendalian. 

b. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah 

Ruang lingkup layanan adalah transfer of knowledge 

peningkatan PAD melalui pajak daerah untuk perhotelan, 

hiburan, parkir dan restoran. 

Manfaat layanan adalah meningkatnya PAD dan pengenalan 

potensi PAD. 

c. Layanan Konsultasi Pengadaan Barang Dan Jasa 

Ruang lingkup layanan adalah konsultasi dalam pengadaan 

barang/jasa di instansi pemerintah. Manfaat layanan adalah 

meminimalisir penyimpangan dalam proses pengadaan 

barang/jasa dan efisiensi anggaran. 
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9. Kabid Investigasi 

Kepala Bidang Investigasi dalam melaksanakan penyusunan 

rencana, program dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi 

penyimpangan yang merugikan negara, Badan Usaha Milik Negara 

dan badan – badan lain yang terdapat kepentingan pemerintah, 

pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan 

pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi 

pemerintah. 

a. Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan. 

Ruang lingkup layanan adalah untuk menyatakan pendapat 

mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu 

kasus penyimpangan yang digunakan untuk mendukung 

tindakan ligitasi. 

b. Audit  Investigatif 

Ruang lingkup layanan adalah mengumpulkan dan menguji 

bukti-bukti terkait dengan kasus penyimpangan yang 

berindikasi merugikan keuangan negara dan/ atau 

perekonomian negara untuk memperoleh simpulan yang 

mendukung tindakan ligitasi dan/ atau tindakan korektif 

manajemen.  

c. Audit Eskalasi Harga 

Ruang lingkup layanan adalah mengumpulkan dan menguji 

bukti-bukti terkait dengan permintaan penyesuaian harga pada 
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suatu kegiatan untuk memperoleh simpulan sebagai bahan 

pertimbangan bagi obyek penugasan untuk mengambil 

keputusan penyesuaian harga. 

d. Audit Investigatif Hambatan Kelancaran Pembangunan 

(HKP) 

Ruang lingkup layanan adalah mengumpulkan dan menguji 

bukti-bukti terkait dengan permasalahan hambatan kelancaran 

pembangunan untuk memperoleh simpulan yag mendukung 

tindakan mediasi dalam penyelesaian permasalahan. 

e. Audit Klaim 

Ruang lingkup layanan adalah mengumpulkan dan menguji 

bukti-bukti terkait dengan klaim/tuntutan pihak ketiga untuk 

memperoleh simpulan sebagai bahan pertimbangan bagi obyek 

penugasan untuk mengambil keputusan penyelesaian klaim/ 

tuntutan. 

f. Fraud Control Plan 

Ruang lingkup layanan adalah pengendalian yang dirancang 

secara spesifik untuk mencegah, menangkal dan memudahkan 

pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi 

merugikan keuangan negara. FCP terdiri dari atribut-atribut 

spesifik yang memperkuat sistem pengendalianintern pada 

setiap obyek penugasan. 
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10. Kabid AN (Akuntan Negara)  

Kepala Bidang AN dalam melaksanakan penyusunan rencana, 

program dan pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan 

Good Corporate Governance dan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, Cabang Usaha Pertamina, 

Kontraktor Bagi Hasil dan Kontrak kerjasama, Badan – badan lain 

yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah dan Badan Usaha 

Milik Daerah atas permintaan daerah serta evaluasi hasil 

pengawasan.   

Produk Layanan Bidang Akuntan Negara (AN) meliputi: 

a. Audit Umum atas Laporan Keuangan 

Audit terhadap laporan keuangan badan usaha dengan tujuan 

untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan 

keuangan 

b. Audit atas Laporan Kinerja Badan Usaha 

Audit untuk menilai pencapaian kinerja badan usaha dan 

memberikan rekomendasi perbaikan dalam  upaya peningkatan 

kinerja. 

c. Asistensi dan Evaluasi Corporate Governance 

Jasa asistensi dan evaluasi dalam penyusunan infrastruktur 

Corporate Governance yang dilaksanakan atas permintaan 

badan usaha, terkait dengan upaya pengembangan dan 

penciptaan Good Corporate Governance 
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d. Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD/BLU 

Jasa Asistensi pengelolaan keuanganyang tertib, transparan dan 

dapat dipertanggungjawabkan pada Badan Layanan Umum, 

termasuk manajemen risiko. 
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2.2.5 Uraian Kegiatan PKL 

Tabel kegiatan praktek kerja lapangan pada Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.  

Tabel 2.1 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.  

No. Tanggal Hari Laporan Kegiatan 

1 1 Agustus 2017 Selasa Pengenalan BPKP, struktur 

organisasi, pegawai dan jaringan di 

BPKP Sumsel. 

2 2 Agustus 2017 Rabu Pengenalan terhadap pengelola 

jaringan BPKP sumsel dan perangkat 

jaringan yang digunakan. 

3 3 Agustus 2017 Kamis Membantu admin jaringan 

merapihkan kabel jaringan yang 

tidak rapi. 

4 4 Agustus 2017 Jum’at Membersihkan ruangan server. 

7 7 Agustus 2017 Senin Membantu admin jaringan dalam 

menyiapkan kegiatan rapat dan 

dokumentasi kegiatan. 

8 8 Agustus 2017 Selasa Membantu admin jaringan dalam 

update informasi di web BPKP 

Sumsel 
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9 9 Agustus 2017 Rabu Membantu admin jaringan dalam 

memperbaiki kabel LAN yang rusak 

di ruang Bagian Umum. 

10 10 Agustus 2017 Kamis Membantu admin jaringan dalam 

update informasi di web BPKP 

Sumsel. 

14 14 Agustus 2017 Senin Wawancara seputar infrastruktur 

jaringan dan kendala jaringan di 

BPKP Sumsel. 

15 15 Agustus 2017 Selasa Mengamati keadaan infrastruktur 

jaringan BPKP Provinsi Sumsel. 

16 16 Agustus 2017 Rabu Mempersiapkan Upacara HUT RI 

dan membersihkan ruangan server 

24 24 Agustus 2017 Kamis Membantu admin jaringan 

merapikan perangkat jaringan yang 

tidak terpakai.  

25 25 Agustus 2017 Jum’at Konsultasi dan bertanya seputar 

jaringan. 

28 28 Agustus 2017 Senin Membantu admin jaringan update 

informasi di web BPKP Sumsel. 

29 29 Agustus 2017 Selasa Membantu admin jaringan dalam 

memperbaiki jaringan yang tidak 

terkoneksi di lantai 3. 
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30 30 Agustus 2017 Rabu Pendataan mahasiswa magang di 

ruang kepegawaian. 

31 31 Agustus 2017 Kamis Pelepasan magang di BPKP Sumsel 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Pengamatan 

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan pada BPKP 

Provinsi Sumatera Selatan, ISP Internet disini menggunakan ISP dari Indihome 

dengan kapasitas kecepatan 10Mbps, tetapi kecepatan internet di BPKP 

Provinsi Sumatera Selatan terkadang lambat dan proses pengiriman surat ke 

divisi lain yang jauh masih dilakukan melalui email dan lampiran-lampiran 

yang kapasitasnya besar terkadang lambat hingga mengalami kegagalan. Hal 

ini dianggap penulis sebagai kelemahan dikarenakan, apabila ada data atau 

surat penting yang ingin cepat di sampaikan ke pimpinan maupun bagian lain. 

Dan surat atau lampiran itu lambat dalam pemprosesan pengirim, maka surat 

dan lampiran ditakutkan akan mengurangi kinerja instansi yang sedang 

berjalan yang bisa berakibat kerugian dan penilaian buruk pada BPKP Provinsi 

Sumatera Selatan. 

3.1.1. Topologi Jaringan 

Setelah penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan, penulis hanya 

menemukan topologi jaringan yang sederhana yang digunakan pada BPKP 

Provinsi Sumatera Selatan, pegawai menggunakan internet untuk melakukan 

transfer data langsung melalui kabel LAN dan belum adanya pengatur 

bandwidth sehingga pemakaian akses internet tidak teratur. Maka penulis 

merekomendasikan perancangan manajemen bandwidth dan user manager 
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dengan media mikrotik pada BPKP Provinsi Sumatera Selatan agar dapat 

mengatasi masalah tersebut. Topologi Jaringan pada BPKP Sumatera Selatan 

dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

Sumber : Diolah Sendiri 

Gambar 3.1. Topologi Jaringan pada BPKP Provinsi Sumatera Selatan 

Alur dari topologi jaringan pada BPKP Provinsi Sumatera Selatan 

1. Internet terhubung langsung menggunakan Modem Huawei dari 

Indihome. 

2. Pengguna mengakses Internet melalui kabel jaringan LAN. 

3.1.2. Teknologi Jaringan 

Penulis melihat kondisi komponen jaringan pada kantor BPKP Provinsi 

Sumatera Selatan belum mempunyai topologi jaringan yang baik dan masih 

sederhana. Untuk koneksi jaringan internet pada kantor BPKP Provinsi 

Sumatera Selatan  menggunakan modem Indihome wireless yang terhubung ke 
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switch, lalu  dari switch barulah terhubung langsung ke masing-masing pc 

pegawai melalui kabel LAN. Berikut spesifikasi dari modem dan pc pegawai. 

Spesifikasi Modem Indihome pada BPKP Provinsi Sumatera Selatan : 

Modem indihome Fiber Optic Huawei Gpon ONT HG-8245A WiFi + 

USB triple play dapat dilihat pada gambar 3.2. 

 

                  Sumber : BPKP Provinsi Sumatera Selatan  

Gambar 3.2. Modem Huawei Gpon ONT HG-8245A 

 

          Spesifikasi komputer pegawai pada BPKP Provinsi Sumatera Selatan 

ialah Lenovo all in one, Processor Intel i7 7700t, Ram 4GB ddr3, Harddisk 

1TB. Komputer pada BPKP Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada 

gambar 3.3. 
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Sumber : BPKP Provinsi Sumatera Selatan 

Gambar 3.3. Komputer pada BPKP Provinsi Sumatera Selatan 

 

3.2. Evaluasi dan Pembahasan 

3.2.1. Evaluasi 

Permasalahan yang terjadi di kantor BPKP Provinsi Sumatera Selatan 

adalah belum adanya manajemen bandwidth untuk mengatur pembagian akses 

internet pada masing-masing komputer disana, sehingga membuat lalu lintas 

data yang tidak beraturan dan dapat memperlambat kinerja pengiriman surat 

elektronik maupun data penting lainnya. Pegawai di kantor mengeluh ketika 

mengirim file ke bagian lain, file yang berukuran kecil saja memakan waktu 

yang sangat lama dan terkadang mengalami kegagalan saat mengirim file 

tersebut. Serta belum adanya manajemen jaringan untuk mengatur penggunaan 

bandwidth dan user secara baik, sehingga sering terjadi lost bandwidth saat 

digunakan user secara bersamaan yang menyebabkan melambatnya jaringan 

internet pada kantor BPKP Provinsi Sumatera Selatan. 
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Dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di kantor BPKP Provinsi 

Sumatera Selatan, penulis mempunyai solusi penyelesaian masalah yang 

sedang terjadi pada kantor BPKP Provinsi Sumatera Selatan dengan membuat 

jaringan komputer yang baru agar setiap komputer pegawai, masing-masing 

bisa saling terhubung dan tidak ada lagi akses internet yang tidak teratur. 

Jaringan komputer dibuat dengan menggunakan beberapa hardware 

pendukung, akan tetapi penulis masih menemukan beberapa kendala seperti 

tidak tersedianya perangkat pengatur bandwidth pada jaringan BPKP Provinsi 

Sumatera Selatan. 

3.2.2. Pembahasan 

3.2.2.1. Topologi Yang Diusulkan 

Pada BPKP Provinsi Sumatera Selatan terdapat topologi jaringan 

star, dengan  hal ini dikarenakan pada topologi star banyak memiliki 

kemudahan. Untuk mengubah dan menambah komputer kedalam 

jaringan yang menggunakan topologi star, kita tanpa harus menggangu 

aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Apabila satu komputer yang 

mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer yang tidak 

mengalami kerusakan dalam jaringan tidak akan mati dan tidak 

mengganggu seluruh jaringan dari topologi star. Dengan topologi star 

kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel didalam jaringan yang sama 

dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. 
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Tetapi dibalik beberapa keuntungan, topologi star juga masih 

mempunyai kekurangan. Topologi star memiliki satu titik kesalahan 

yang terletak pada hub, jika hub pusat mengalami kegagalan atau 

kerusakan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Selain itu 

juga membutuhkan kabel yang lebih banyak karena semua kabel jaringan 

harus ditarik ke satu central point, jadi lebih banyak membutuhkan  kabel 

dari pada topologi-topologi jaringan lainnya. Kekurangan lainnya ada 

pada jumlah terminal yang terbatas, tergantung dari port yang ada pada 

hub. Lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja 

lebih lambat.  Topologi yang diusulkan dapat dilihat pada gambar 3.4. 

 

                Sumber : Diolah Sendiri  

Gambar 3.4. Topologi yang diusulkan                
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3.2.2.2. Teknologi Yang Diusulkan 

Untuk membantu proses pembuatan jaringan pada BPKP Provinsi 

Sumatera Selatan, penulis memerlukan beberapa hardware pendukung 

yang berhubungan dengan jaringan. Hardware tersebut nantinya akan 

digunakan sebagai penghubung antar server ke client sehingga 

membentuk sebuah jaringan komputer yang saling terhubung. 

A. Kabel UTP 

Penulis menggunakan jenis kabel UTP yaitu RG58A 

Dan menggunakan konektor RJ-45, pada saat ini penggunaan 

kabel UTP merupakan pilihan yang paling efisien dan banyak 

dipakai dalam pengembangan jaringan komputer berkecepatan 

tinggi yaitu antara 10 Mbps s/d 100 Mbps. 

Hal yang harus dilakukan untuk menginstalasi kabel 

UTP adalah menyusun urutan warna kabel sehingga menjadi 

kabel straight. Kabel UTP dapat dilihat pada gambar 3.5. 

 

              

                    Gambar 3.5. Kabel UTP 
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B. SwitchHub 

Disini penulis menggunakan switch unmanageble 

dengan merek CISCO dengan jumlah 24 port, kecepatan 

hingga 100Mbps. Switch yang diusulkan dapat dilihat pada 

gambar 3.6. 

 

               Gambar 3.6. Switch TP-Link 

 

Dikarenakan switch di BPKP Provinsi Sumatera 

Selatan tidak tertata dengan rapi, sehingga dalam membuat 

jaringan komputer di BPKP Provinsi Sumatera Selatan 

tersebut penulis harus meminta pembimbing lapangan untuk 

memberikan izin kepada penulis untuk merapikan kabel dan 

hardware jaringan yang digunakan di BPKP Provinsi 

Sumatera Selatan.  

C. Routerboard  

Router yang digunakan untuk mengatur bandwidth di 

kantor BPKP Provinsi Sumatera Selatan, disini penulis 
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menggunakan ROUTERBOARD MIKROTIK seri RB951Ui-

2nD dengan 5port dapat dilihat pada gambar 3.7. 

             

       Gambar 3.7. Routerboard Mikrotik 

3.2.2.3. Konfigurasi Jaringan 

Penulis menggunakan Routerboard Miktorik seri RB951Ui-2nD 

dan mengakses Router Menggunakan aplikasi winbox, aplikasi ini sudah 

tersedia dari Router jenis ini dan menkonfigurasi IP untuk perangkat LAN 

Penulis memberikan ip address untuk interface local = 192.168.1.1/24 

lalu untuk interface internet diberikan ip address = 192.168.100.2/24. 

Konfigurasi IP Address Router dapat dilihat pada gambar 3.8. 
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    Gambar 3.8. Konfigurasi IP Address Router 

[admin@MikroTik] ip address> add address=192.168.1.1/24 

interface=lokal 

[admin@MikroTik] ip address> add address=192.168.100.2/24 

interface=internet 

Setelah itu penulis menkonfigurasi firewall bertujuan untuk jalur 

internet dan lokal dari jaringan router, penulis menambahkan NAT lalu 

untuk chain penulis memilih srcnat, serta untuk outer interface diberikan 

AP (karena AP adalah Access Point perangkat keras untuk wireless), 

berikutnya pada menu action penulis menggunakan masquerade. 

Konfigurasi firewall router dapat dilihat pada gambar 3.9.  
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               Gambar 3.9. Konfigurasi firewall router 

/ip firewall nat add chain=srcnat action=masquerade out-

interface=Internet 

 

Penulis memilih Chain = srcnat karena ini digunakan untuk lalu 

lintas data, dan Out.Interface = lokal karena lokal ialah nama dari Eth2 

yang terhubung untuk switch. Penulis menggunakan Action = 

masquerade karena ini berfungsi menyamarkan IP asli dari ISP / IP 

Public. Tahap selanjutnya mengonfigurasi DNS yang berada di menu IP,  

DNS  disini penulis menggunakan DNS google yaitu 8.8.8.8 dan 8.8.4.4 

karena umum di gunakan. Konfigurasi DNS dapat dilihat pada gambar 

DNS dapat dilihat pada gambar 3.10. 
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                    Gambar 3.10. Konfigurasi DNS 

ip dns> set servers=8.8.8.8, 8.8.4.4 allow-remote-requests=yes 

 

Setelah mengkonfigurasi DNS, langkah selanjutnya yaitu 

mengkonfigurasi hotspot agar pegawai dapat menggunakan internet 

dengan perangkat selain Komputer seperti smartphone dan laptop. 

Konfigurasi hotspot dapat dilihat pada gambar 3.11.  

                   

 Gambar 3.11. Konfigurasi Hotspot 
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[admin@MikroTik] /ip hotspot> setup  

Select interface to run HotSpot on  

hotspot interface: Lokal 

Set HotSpot address for interface  

 

local address of network: 192.168.1.1/24 

masquerade network: yes 

Set pool for HotSpot addresses  

 

address pool of network: 192.168.1.2-192.168.1.254 

Select hotspot SSL certificate  

select certificate: none 

Select SMTP server  

 

ip address of smtp server: 0.0.0.0 

Setup DNS configuration  

 

dns servers: 8.8.8.8 

DNS name of local hotspot server  

 

dns name:  

Create local hotspot user  

 

name of local hotspot user: admin 

password for the user:  

[admin@MikroTik] /ip hotspot> 

Disaat setup hotspot penulis memilih Hotspot interface = Lokal 

dikarenakan Ethernet yang akan digunakan menjadi hotspot adalah Eth2 

dengan nama lokal, Local Address of Network = 192.168.1.1 karena ip 

ini untuk Akses Point, Address Pool Of Network = 192.168.1.2-
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192.168.1.255 karena IP range ini yang akan didapat oleh client, Name 

Of Local Hotspot dan password for the user = admin untuk username dan 

admin untuk password. Sedangkan untuk DNS server menggunakan 

8.8.8.8. Route list dapat dilihat pada gambar 3.12. 

                   

              Gambar 3.12. Melihat Route List 

Route list merupakan tampilan di mikrotik yang dimana 

maksudnya adalah agar IP address dapat terhubung satu sama lain. 

3.2.2.4. Konfigurasi UserManager 

Setelah server hotspot sudah dibuat di mikrotik, maka selanjutnya 

penulis melakukan konfigurasi usermanager. Dimana usermanager 

berfungsi untuk mengatur atau membatasi limit transfer rate user, 

pembatasan quota user serta pengatur atau tempat mengelola user yang 

dapat terhubung ke hotspot yang sudah dibuat tadi. Pertama yang 

dilakukan adalah login ke halaman usermanager. Tampilan halaman 

login dapat dilihat pada gambar 3.13. 
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                Gambar 3.13. Halaman login user manager 

Setelah itu penulis mengatur limit pada user. Pengaturan limit ini 

berfungsi untuk membagi kebutuhan bandwidth sesuai dengan 

kebutuhan user di setiap bidangnya masing – masing. Pengaturan limit  

dapat dilihat pada gambar 3.14 dan 3.15. 

 

             

            Gambar 3.14. Limit Pegawai 
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Gambar 3.15. Limit Keuangan 

Penulis membagi user berdasarkan bagian-bagian nya. Di tiap 

bagian memiliki kebutuhan bandwidth yang berbeda – beda. Maka 

dibuatlah user berdasarkan bagian. Pembagian bandwidth dijelaskan 

pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Tabel pembagian bandwidth perbagian pada Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. 

 

 

 

Nama Profile Upload  Download  

Kepegawaian 512Kbps 1Mbps 

Tata Usaha 512Kbps 1Mbps 

APD 512Kbps 1Mbps 

Prolap 512Kbps 1Mbps 

IPP 512Kbps 1Mbps 
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Selanjutnya penulis mengatur profile untuk pegawai dimana user 

pegawai dan keuangan, nantinya akan menggunakan profile ini. Untuk 

profile pegawai akan menggunakan limit pegawai dan untuk profil 

keuangan akan menggunakan limit keuangan yang dapat dilihat pada 

gambar 3.16 dan 3.17. 

 

                 Gambar 3.16. Profile Pegawai 

Arsiparis 512Kbps 1Mbps 

Bagian umum 512Kbps 1Mbps 

Perpustakaan 512Kbps 1Mbps 

Akuntan negara 512Kbps 1Mbps 

Bidang investigasi 512Kbps 1Mbps 

Lab komputer 512kbps 1Mbps 

Keuangan 2Mbps 2Mbps 

Kepala perwakilan 2Mbps 2Mbps 
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        Gambar 3.17. Profile Keuangan 

Pada pembuatan user di user details, username pegawai adalah 

nama pegawai di bagian kepegawaian. Username keuangan adalah nama 

pegawai di bagian keuangan. Begitupun seterusnya, pembuatan nama 

user merujuk sesuai dengan bagian masing – masing pegawai berada. 

Berikutnya contoh user untuk bagian pegawai dan keuangan seperti 

gambar 3.18 dan 3.19. 

 

    Gambar 3.18. User Pegawai 
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   Gambar 3.19. User Keuangan 

Berikut ini adalah tampilan halaman login hotspot BPKP Provinsi 

Sumatera Selatan. 

  

Gambar 3.20. Halaman Login 

3.2.2.5. Pengujian 

Ketika semua hardware dan software sudah dipasang dan di-

instal, langkah terakhir dalam membuat suatu jaringan komputer ialah 
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melakukan konfigurasi jaringan. Tahap-tahap konfigurasi jaringan yang 

dilakukan oleh penulis hanyalah melakukan konfigurasi ip address di 

router mikrotik dan modem  untuk merouting  jaringan internet 

Berdasarkan literatur yang penulis gunakan, pemilihan kelas ip 

address yang akan digunakan disesuaikan dengan jumlah jaringan yang 

akan dibuat dan jumlah host per jaringan. Karena itulah ip address yang 

cocok untuk digunakan pada BPKP Provinsi Sumatera Selatan adalah 

kelas C. Hal ini dikarenakan jumlah host yang akan di terapkan di 

ruangan tidaklah banyak, sedangkan jumlah host pada ip address kelas C 

berjumlah 254 host. Apabila penulis memakai ip address kelas B, maka 

host yang tersedia terlalu banyak yaitu 65.534. Oleh karena itu kelas C 

adalah ip address yang cocok digunakan.  

Setiap komputer setidaknya harus mempunyai sebuah alamat IP 

untuk mengidentifikasikan komputer tersebut terhadap komputer yang 

lainnya. Penulis memakai ip address kelas C dalam tiap-tiap ruangan 

pada BPKP Provinsi Sumatera Selatan yaitu 192.168.1.1 untuk lokal di 

mikrotik yang dihubungkan ke switch dan 255.255.255.0 sebagai 

subnetmasknya. 192.168.1.2 - 192.168.1.254 sebagai ip address 

komputer client, 255.255.255.0 sebagai subnetmask dan 192.168.1.1 

sebagai default gatewaynya. Lalu membatasi Download dan Upload, 

berikut tampilan topologi sesudah konfigurasi dapat dilihat pada gambar 

3.21. 
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Gambar 3.21. Topologi Sesudah Konfigurasi 

 

Untuk pengujian perangkat jaringan apakah komputer, laptop dan 

handphone dapat menghubungkan ke hotspot. Pengujian ini dilakukan 

dengan menghubungkan koneksi switch dengan perangkat wireless yang 

ada di laptop maupun perangkat mobile dengan memasukan username 

yang sudah di config pada router tadi dilanjutkan membuka situs internet 

apakah terkoneksi atau tidak, selanjutnya salah satu perangkat 

melakukan download, dan yang lainya beraktivitas seperti biasa, hal ini 

berguna untuk menguji bandwidth manager yang sudah dikonfigurasi 

pada router.  

Berikut hasil pengujian yang penulis lakukan menggunakan 

speedtest, dapat dilihat dari gambar 3.22. 
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          Gambar 3.22. Hasil Pengujian Pada Pegawai 

 

Berikut ini adalah tabel hasil pengujian internet di bagian kepegawaian 

Tabel 3.2 Tabel pengujian kecepatan internet bagian kepegawaian pada Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. 

Username Upload Download 

Pegawai 1 50Kbps 98Kbps 

Pegawai 2 51Kbps 100 Kbps 

Pegawai 3 49Kbps 97Kbps 

Pegawai 4 47Kbps 95Kbps 

Pegawai 5 50Kbps 98Kbps 
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Berikut ini adalah tabel hasil pengujian internet di bagian keuangan 

Tabel 3.3 Tabel pengujian kecepatan internet bagian keuangan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 

Username Upload Download 

Keuangan 1 188Kbps 190Kbps 

Keuangan  2 195Kbps 198Kbps 

Keuangan 3 181Kbps 183Kbps 

Keuangan 4 190Kbps 192Kbps 

Keuangan 5 186Kbps 188Kbps 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Kesimpulan dari laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan 

ini antara lain : 

1. Laporan ini berupa perencanaan atau rancangan manajemen bandwidth 

pada BPKP Provinsi Sumatera Selatan.  

2. Penulis menyimpulkan, manajemen bandwidth adalah salah satu solusi 

agar bandwidth dapat dimanfaatkan lebih optimal dengan cara mengelola 

bandwidth yang tersedia pada jaringan BPKP Provinsi Sumatera Selatan 

dengan mengkonfigurasi manajemen bandwidth dan user dengan 

perancangan manajemen bandwidth pada router mikrotik. 

4.2 Saran 

Setelah pengamatan jaringan yang penulis amati pada jaringan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan, 

penulis memiliki saran untuk masalah yang ada pada jaringan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan, 

antara lain : 

1. Penambahan atau peningkatan kuota bandwidth dari sebelumnya 10Mbps 

menjadi 15Mbps atau 20Mbps. 
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2. Terlalu banyak switch (konsentrator) pada jaringan di BPKP Provinsi 

Sumatera Selatan menjadi masalah, sehingga perlunya evaluasi pada 

infrastruktur jaringan terutama pada switch yang harusnya bisa 

dimaksimalkan penempatan dan fungsinya agar lebih efektif dan efisien 

untuk mengakomodir PC client pada jaringan tersebut.  

3. Untuk penelitian selanjutnya, perlu adanya penambahan firewall untuk 

meningkatkan keamanan jaringan pada jaringan BPKP Provinsi Sumatera 

Selatan. 
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