
LIST KEBUTUHAN MAGANG PT. JABARTEL 

PT. Jabartel membuka program magang dengan ketentuan sebagai 

berkut :  

 Jangka Waktu pelaksanaan : 3 bulan 

 Batas pendaftaran  : 30 September 2020 

 Benefit    : Uang makan (1x/hari) 

 Link Pendaftaran  : https://bit.ly/MAGANG_CDC 

No. Posisi Tugas 
Pengetahuan dan Keterampilan 

Dasar : 

1. System Administrator 
 
Keperluan : 1 orang 

- Membuat desain jaringan 
local (LAN) 

- Melakukan backup dan 
restore basis data 
pengguna 

- Mendukung  perangkat 
lunak system 

- Memonitor dan 
mengadministrasi 
keamanan system 

- Menginstall dan 
memelihara pembuktian 
keaslian (authentication) 

- Menentukan strategi 
perawatan dan 
melaksanakan prosedur 
perawatan 

- Menentukan dan 
menyelesaikan masalah 
komputasi pada klien 

- Mengelola keamanan 
system 

- Merawat perangkat keras 
dan perangkat lunak 
system jaringan supaya 
tetap beroperasi 

- Menjamin privacy 
(kerahasiaan) pengguna 
 

- Pengetahuan 
administrator jaringan 

- Pengetahuan tentang 
keamanan jaringan 

- Pengetahuan tentang 
desain jaringan local 
(LAN) 

- Menganalisa dan 
memperbaiki kerusakan 
serta memberbaiki 
kerusakan, kesalahan 
pada  sistem jaringan 

- Pengetahuan tentang 
perangkat lunak jaringan 

- Membuat desain 
jaringan lokal 

- Melakukan Backup dan 
restore basis data 
pengguna 

- Menganalisa dan 
memberbaiki kerusakan, 
kesalahan pada  sistem 
jaringan 

- Mendokumentasikan 
permasalahan-
permasalahan yang 
terjadi didalam jaringan 
untuk referensi dimasa 
yang akan dating 

- Mengatur protocol 
untuk pencadangan ( 
BackUp) atau restorasi 
didalam system 



2. Network Administrator 
 
Keperluan : 1 orang 

- Melaksanakan pekerjaan 
secara tim 

- Membuat desain jaringan 
berbasis luas (WAN) 

- Mendesain sistem 
keamanan jaringan 

- Menginstall dan 
mengkonfigurasi static 
routing pada router 

- Mengkonfigurasi dynamic 
routing pada router 

- Mengkonfigurasi TCP/IP 
statis pada workstation 
yang terhubung pada 
jaringan 

- Mengkonfigurasi TCP/IP 
dinamis pada workstation 
yang terhubung pada 
jaringan 

- Memonitor dan 
mengadministrasi 
keamanan jaringan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Memiliki pengetahuan 
Dasar Sistem Jaringan 
computer 

- Memiliki pengetahuan 
Dasar Sistem Operasi 
Jaringan 

- Memiliki pengetahuan 
Dasar Arsitektur jaringan  
dan Protokol jaringan, 
konsep bisnis dan 
struktur organisasi 
perusahaan 

- Mengoperasikan sistem 
operasi jaringan 

- Mengoperasikan sistem 
computer 

- Mampu berkomunikasi 
dengan orang lain 



3. Admin 
 
Keperluan : 2 orang 

- Melaksanakan pekerjaan 
yang bersifat clerical dan 
pekerjaan administratif 
(contoh : mengetik surat, 
laporan dan dokumen-
dokumen bisnis, dsb) 

- Cakap dengan proses 
administrasi 
perkantoran, seperti 
meyusun & merapikan 
file perusahaan 

- Mampu mengoperasikan 
Microsoft office (word 
processing, spreadsheet, 
data entry) 

- Mampu membuat draft 
korespondensi dan 
dokumen lain 

- Mampu berkomunikasi 
dengan baik dan 
memiliki interpersonal 
skill yang baik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


