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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

 Setelah penulis melakukan praktek kerja dengan mengamati dan 

mewawancara pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pelaksanaan proses produksi 

pembangunan BTS (Base Transceiver Station) Tower pada Divisi Jaringan 

Telekomunikasi Selular PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Bandung 

yang hasilnya telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Proses Produksi Pembangunan BTS (Base Transceiver Station) 

Tower pada Divisi Jaringan Telekomunikasi Selular (JTS) PT. INTI (Persero) 

Bandung, termasuk proses produksi yang terputus-putus (intermittent processes) 

karena untuk memproduksi pembangunan BTS (Base Transceiver Station) Tower 

tersebut dapat dilakukan apabila Divisi JTS mendapat pesanan dari para 

pelanggannya atau para operator telepon selular GSM di Indonesia, yaitu 

Telkomsel, Indosat, Excelcomindo, dan Natrindo. 

2. Pada dasarnya kendala yang dihadapi oleh Divisi JTS PT. INTI (Persero) 

Bandung adalah kebutuhan pembelian dilaksanakan dengan cara atau sistem 

tender, perubahan harga bahan baku di pasaran, CAPEX Investor, adanya 

provokasi dari pihak luar, kecemburuan sosial terhadap pemilik lahan yang 

menerima sewa lahan untuk penempatan tower, permintaan warga dari segi 

kompensasi yang terlalu tinggi tidak sesuai budget yang diberikan oleh 

perusahaan. 

3. Utuk mengatasi kendala yang dihadapi perusahaan berusaha untuk mengadakan 

kontrak payung dan membuat MOU (Memorandum of Understanding) dengan 

para kompetitor (pesaing) untuk menciptakan persaingan yang sehat, apabila ada 

provokasi dari pihak luar tentang adanya radiasi, tim SITAC yang bertugas 

meyakinkan warga bahwa PT. INTI hanya sebatas pembangun dan perizinan 

yang diberikan kepercayaan oleh pihak pemilik infrastruktur. 
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5.2. Saran-saran 

 Berdasarkan dari hasil dari kerja Praktek Kerja Lapangan (PKL) mengenai 

pelaksanaan proses produksi pembangunan BTS (Base Transceiver Station) Tower 

pada Divisi Jaringan Telekomunikasi Selular PT. Industri Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Bandung yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan 

menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan 

pertimbangan baik pada masa sekarang atau pun di masa yang akan datang. Adapun 

saran-saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. PT. INTI (Persero) hendaknya dapat melakukan pelaksanaan proses produksi 

pembangunan BTS (Base Transceiver Station) tower dengan baik sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. 

2.  Lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas produk jasa yang dihasilkan agar 

dapat mempertahankan pelanggan (customer). 

3. PT. INTI (Perseo) hendaknya dapat memenuhi keinginan warga yang berada 

disekitar pembangunan BTS (Base Transceiver Station) tower agar tidak terjadi 

pertentangan antar warga dan PT. INTI (Persero) Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 
  
   
 


