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OUTLINE

▪ Topik Workshop

▪ Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

▪ Referensi

▪ Evaluasi

▪ Tata tertib Praktek

▪ Laporan Praktek
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TOPIK WORKSHOP JARINGAN TELEPHONI

1. Pengenalan perangkat jaringan telepon

2. Subscriber Matching Unit dan Multi Frequency Receiver

3. Sistim Switching

4. Teknik Multiplexing pada Sentral Digital

5. Media Komunikasi Fisik pada Sistim telepon

6. Sistim Penomoran dan pentaripan

7. Pemrograman Penomoran Lokal PABX

8. Pemrograman Koneksi Antar PABX

9. Pemrograman untuk Sistim Outgoing Call

10. Pemrograman untuk Service Restriction Class

11. Pemrograman untuk Sistim Authorization Code
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (1)
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (2)
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (3)
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (4)
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REFERENSI

1. A. Michael Noll, “Introduction to Telephones and Telephone 
Systems”, 3rd Ed., Artech House Telecommunications Library,199

2. NEC IPS 2000 Manual Book

3. Panasonic KX TES824 Manual BookPENS



BOBOT EVALUASI

• UJIAN TEORI : 30%

• LAPORAN PRAKTEK : 30%

• POSTES : 40%

total : 100%PENS



TATA TERTIB PRAKTEK (1)

1. Datang tepat waktu, sesuai jadwal perkuliahan
2. Absensi dengan smart card/QR Code setelah dosen absen
3. Mahasiswa tidak hadir dilarang menitip absen, jika melanggar dikenai sanksi

berupa tugas mandiri
4. Mahasiswa tidak hadir saat perkuliahan :

a. Membawa surat keterangan pada perkuliahan minggu selanjutnya
b. Membawa surat dari BAAK (jika tidak hadir hanya pada perkuliahan Jartel saja) disampaikan pada

perkuliahan selanjutnya

5. Dosen berhalangan mengajar, mengontak PJ sebelum perkuliahan berlangsung
(minimal 2 jam sebelumnya)

6. Saat perkuliahan teori berlangsung, seluruh aktifitas smartphone di-non aktifkan
7. Mahasiswa berpakaian sopan dan rapi, dilarang memakai kaus oblong (tanpa

kerah), dan rok mini atau celana ketat (wanita)
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TATA TERTIB PRAKTEK (2)

8. Seluruh Materi perkuliahan Workshop Jaringan Teleponi dapat di-download pada : 
http://prima.lecturer.pens.ac.id/dastel.html

9. Mahasiswa wajib men-download dan mambaca materi perkuliahan tersebut, ada
beberapa praktik yang menggunakan Lembar Kerja, wajib didownload untuk
mengisi laporan sementara

10. Setiap saat akan ada pre-tes atau pos-tes untuk masing-masing materi, sehingga
mahasiswa diharapkan mempersiapkan diri.

11. Perkuliahan dilaksanakan dengan LCD Projector, Papan tulis dan modul praktikum
12. Model workshop dilakukan dalam 3 cara: belajar mandiri, tatap muka teori dan 

menjalankan praktik.
13. Untuk pengayaan materi perkuliahan, mahasiswa disarankan membaca topik 

yang berkaitan dengan perkuliahan dan mencari di perbagai mesin pencari 
(search engine) yang tersedia.
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PELAKSANAAN PRAKTEK

1. Dalam 1 semester ada 16 kali pertemuan praktek dan teori yang 
dilaksanakan bersamaan dalam setiap minggu, termasuk 1x Postes dan 1x 
ujian teori.

2. Setiap kelas memiliki minimal 1 penanggung jawab kelas

3. Dalam pelaksanaan praktek, mahasiswa dibagi menjadi 6 grup praktikan, 
terdiri dari maksimum 5 mahasiswa per grup

4. Setiap grup memiliki koordinator grup sebagai penanggung jawab grup
tersebut

5. Materi workshop sudah tersedia di web, sehingga saat praktik tinggal
mengikuti langkah-langkah di web.

6. Setiap grup wajib mengisi lembar pemakaian peralatan sebelum dan 
sesudah praktek.

7. Sejak awal 2020, tidak ada laporan resmi dan laporan pendahuluan pada
workshop jaringan teleponi. Setiap grup hanya membuat laporan
sementara untuk collecting data, sekaligus menganalisa data. 
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LEMBAR PEMAKAIAN PERALATAN
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LAPORAN SEMENTARA

Berisi:
a. Konfigurasi dan atau data hasil pengamatan selama workshop
b. Analisa data hasil pengukuran/pengujian
c. Jawaban tugas yang berkaitan dengan materi workshop
d. Tulis: nama masing-masing mahasiswa dan NRP (hanya yang mengikuti

praktek saat itu), hasil pengamatan (gambar, konfigurasi, penjelasan, data)
e. Setiap grup hanya membuat 1 eksemplar laporan sementara dan di-verifikasi

serta diberikan penilaian oleh dosen pengampu / PLP setelah praktikPENS



Knowledge has to be improved, exploited, and increased constantly, or it vanishes.
- Pengetahuan harus diperbarui, deksploitasi dan ditingkatkan terus menerus, atau  (jika tidak) dia  

akan lenyap

-Peter Drucker-

Contact : 

Email: prima@pens.ac.id

Phone: 081914602500
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