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UNIVERSITAS PELITA BANGSA 

Meeting Minutes Eksternal 
FM-06-06 

Bagian Kode Bagian 

UPT-DTI 06 
 
 

Meeting Minutes 
 

Hari Senin 

Tanggal 02 September 2022 

Tempat Ruang Meeting Room, Lantai 1, Gedung B 

Waktu 14:00 - 15:15 WIB 

Notulen Julianto Saputro, S.Kom. 

 

 

 
 
I 

Agenda 

Diskusi ( PT Infotama ) dengan Struktural Universitas Pelita Bangsa 

 

 

 
 
 
II 

Peserta Rapat 

1. Mohammad Hatta Fahamsyah., S.Sy., M.Sc., C.S.A. 

2. Sisca Wulandari, S.E., M.M. 

3. Ir. Nanang Tedi, S.T., M.T. 

4. Agung Yanesa, S.I.Kom., M.M. 

5. Donny Maulana, S.Kom., M.M.S.I. 

6. Eko Budiarto, S.Kom., M.M. 

7. Rizki Eko Ardianto, S.E., M.M. 

8. Julianto Saputro, S.Kom 

9. Karyawan PT Infotama 

 

 

 
 
 
 
 
 

Hasil Pembahasan 

1. Pembahasan mengenai akses internet kampus. 
a) Bagaimana pengembangan akses internet wifi di kampus Universitas Pelita 
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III 

Bangsa? 

• Layanan internet yang di lakukan infotama yaitu support untuk bagian 
office dan support keseluruhan id wifi.  

b) Berkaitan erat dengan PKS dan berkaitan erat dengan tower 

• Tower untuk yaitu sebagai backup jadi jika FO putus bisa ambil backup 
dari tower tersebut 

• Keuntungan yang diberikan infotama masalah tower yaitu layanan office  
sinyal internet gratis 100mbps free. 

c) Apa saja yang diberikan infotama  ke kampus Universitas Pelita Bangsa 
dalam akses internet? 

• Layanan SLA 99,9% 

• Upstream yaitu 2 jalur dari Singapore dan NAP Indonesia (bandwith 
aman) 

• Menambah FO(fiber optic) baru 

• Stand by 1 minggu full 

• Internal infotama siap bantu untuk kendala internal 
Teknis : 

• Rencana backup untuk office ada 3 

• Rencana full FO(fiber optic) diseluruh lantai yaitu dari lantai 1-6 dan 
pos security 

• Stand by 21 jam 

• Wifi : Pengaturan bandwith bisa diatur tidak sesuai dengan id per 
user (bisa di upgrade ulang) 

• Upstream yaitu 2 jalur dari Singapore dan NAP Indonesia dan 
Metro ethernet baru. 

• Double wifi yang dikelola infotama dan internal kampus : jika sudah 
termanage akan dibuat 1 wifi untuk mahasiswa & staff di 
Universitas Pelita Bangsa. 

d) Tambahan dari Sisi Bisnis ( Pak Agung) 

• Tower untuk backup : point tentang pemasangan tower apakah ada di 
MOU. 

• Internet agak lemot untuk2 tahun terakhir ini keluhan sebagai 
pengguna. 

• Ruang penyimpanan alat di Ruang server oleh infotama agar di 
tuangkan sedetail-detailnya di MOU dan penggunaan listrik oleh 
infotama. 

e) Tambahan dari Pak Nanang 

• Penyediaan internet dan pemasangan tower itu kesepakatan yang 
berbeda. 

• Kerjasama tidak bisa berjalan bagus selamanya : sebaiknya 
kedepannya di pisah untuk internet dan pemasangan tower. 

• Review MOU terkait pemasangan tower. 
f) Tambahan dari Pak Donny 

Plan :  

• Kampus Universitas Pelita Bangsa kedepannya menggunakan 1 
wifi saja misal : Universitas Pelita Bangsa 

• Device bisa dipakai infotama yang ada di DTI/Kampus. 

• Perruangan kelas/staff/dosen ada Accespoint + akses untuk LAN( 1 
ruangan 1 accesspoint) 

• Akses internet untuk kelas sebaiknya ada access point untuk 
meningkatkan kualitas karena sebelumnya banyak mahasiswa 
yang tidak bisa akses wifi. 
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• Outdoor menyediakan akses wifi untuk fleksibilitas mahasiswa dan 
dosen, visi : untuk taman digital. 

• Untuk hal-hal tersebut bisa di koordinasikan dengan DTI. 

• Konsep bisa diubah jangan memakai user id untuk wifi tapi beli 
glondongan  bandwith : 1 gb/1,5gb kemudian di bagi-bagi atau di 
managed. 

• Sisa waktu 2 bulan lagi apakah penerapan bisa di implementasikan 
sebelum oktober. 
 

Jawaban/Saran Infotama : 

• 1 SSID untuk Office dan mahasiswa harusnya berbeda atau 
terpisah ditakutkan  

• Perruangan 1 Acces point ( bisa) untuk lokasi pemasangan akan di 
survey atau mapping ulang agar tidak terjadi interferensi. 

• SSId mode limit peruser 1 mahasiswa 1mb : untuk konsep bandwith 
glondongan bisa bermain di pengaturan bandwith misal 1gb 
kemudian dibagi-bagi. 

• Biaya atau cost akan di hitung kembali karena biaya = harga 
bandwith dan harga manage service jadi ada 2 tagihan. 

• Akan dilakukan survey ke lapangan dan survey alat-alat (untuk alat-
alat tidak bisa menjadi hak milik) 

• Untuk pengadaan alat DTI atau kampus tidak perlu ada pengadaan 
ke bagian keuangan semua akan di support oleh Infotama karena 
untuk alat per 2 tahun akan di manage pergantian alat. 

• Pertanggal 19 september 2022 tidak ada pemakaian wifi peruser 
tapi 1gb di loss untuk 7000 mahasiswa.jadi mahasiswa login tanpa 
menggunakan id yg sudah di daftarkan sebelumnya melainkan  1 
SSID 1 password untuk semua mahasiswa ( 1 – 2 bulan ini). 

• Selanjutnya untuk mahasiswa yang sudah lulus akan di delete di 
akses wifi kampus 

g) Infotama akan survey Hari, Tanggal : Selasa, 06 September 2022 

 

 

Telah disetujui oleh Perangkat Rapat, 

 

 

 

 

Donny Maulana., S.Kom., M.M.S.I. 

Ketua Direktorat Teknologi Informasi 

 


