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BAB III 

PROSEDURE OPERATIONAL & MAINTENANCE PADA SENTRAL 

NEAX 61E DI STO PURWAKARTA DAN PLERED 

 

3.1 Troubleshooting 

Ada beberapa jenis gangguan yang terjadi pada Neax 61E. Di bawah ini dijelaskan 

beberapa jenis gangguan yang terjadi, diantaranya : 

a. Gangguan Hardware 

Dimana gangguan hardware ini terjadi akibat faktor umur, maksudnya masa pakai 

dari perangkat ini sudah kadaluarsa dan terjadi kerusakan pada modul. 

b. Gangguan Software 

Dimana gangguan software ini terjadi pada sistem sentralnya sendiri, gangguannya 

berupa : 

- Database corruption, 

- Terjadi kesalahan pada pengolahan database, 

- Command database error. 

 

Apabila terjadi gangguan sebelumnya ditandai dengan bunyi alarm. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Alarm Panel 

Untuk itu diperlukan operasi dan pemeliharaan pada Neax,  supaya sistem selalu 

berfungsi dengan baik dan optimal. Adapun operasi dan pemeliharaan bulanan yang 

dilakukan secara rutin, agar tidak terjadi gangguan dan performansi dari Neax 61E ini 

juga bisa mencapai degradasi waktu yang lama. 
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3.2 Operational & Maintenance Bulanan 
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Gambar 3.2 Flowchart O&M Bulanan 

 

 

START 

Pengetesan SVT & 
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Dari flowchart diatas dapat dilihat inti dari Operational & Maintenance. Mulai dari 

user akan masuk ke dalam Monitoring Database Charging (AMA) dan melakukan 

beberapa pengetesan, di dalam Operational & Maintenance terdapat dua pilihan yaitu 

jika tidak, user akan keluar dari menu pengetesan dan selesai. Jika user memilih ya, 

maka akan masuk ke dalam menu pilihan pengetesan kemudian akan melakukan proses 

sesuai dengan pilihan setelah selesai melakukan pemrosesan pengetesan user akan 

keluar dari menu pilihan. Penggantian card hanya dilakukan apabila ada yang ‘dicurigai’ 

saja, apabila tidak ada yang dicurigai maka pengetesan selesai. [6] 

 

3.2.1 Monitoring Database Charging (AMA) 

Tujuannya adalah untuk memastikan database yang terkait dengan charging untuk 

Intra Office Call sudah sesuai dengan standar Protap (Prosedure Tetap) Database Divre 

2 dan tercatat di AMA. Operational & Maintenance Bulanan ini diambil selama 1 bulan 

terhitung dari bulan Februari-Maret 2011. 

 Prosedure 

- Dump Database LOT dan MBE 

- Pastikan pada database LOT, untuk DN yang terdapat pada FKN, parameter 

CHCL bernilai 1 

- Pastikan bahwa parameter MBI yang ada di database LOT juga teregistrasi di 

database MBE 

 Penjelasan 

- Jika terdapat CHCL bernilai 0, maka harus segera diubah menjadi 1 

- Jika parameter MBI pada LOT tidak teregistrasi pada MBE, maka MBI tersebut 

harus segera diregistrasikan pada database MBE 

 

3.2.2 Pengetesan SVT 

Tujuannya untuk memeriksa service trunk yang tersedia (PBOR, MFCR & MFCS) 

agar selalu berfungsi dengan baik. 

 Prosedure 

- Pengetesan PBOR 

a) Gunakan STC (System Test Console) 

b) Pilih STC menu nomor 57 (PBREC) 

c) Setelah muncul menu PBREC TEST, lakukan pengetesan PBOR. 

 CIRCUIT No : PBORxxxx (Ex = PBOR0011) 

 SIGNAL : 123456789ABCD 

 MARGINAL : XX,XX (Ex = 80, 80) 
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d) Tekan F12 dua kali 

e) Dengarkan signal yang ditest melalui MONADP (Monitor Adaptor) dan 

signal hasil test muncul dilayar monitor 

 

- Pengetesan MFCR 

a) Gunakan STC (System Test Console) 

b) Pilih STC menu nomor 56 (MFCIR) 

c) Setelah muncul menu MFCIR TEST, lakukan pengetesan MFCR : 

CIRCUIT No : MFCRxxxx (Ex = MFCR0045) 

SIGNAL : 123456789ABCDEF 

d) Tekan F12 dua kali 

e) Dengarkan signal yang ditest melalui MONADP dan signal hasil test 

muncul dilayar monitor. 

 

- Pengetesan MFCS 

a) Gunakan STC (System Test Console) 

b) Pilih STC menu nomor 51 (MFCOS) 

c) Setelah muncul menu MFCOS TEST, lakukan pengetesan MFCS 

CIRCUIT No : MFCRxxxx (Ex = MFCS0045) 

SIGNAL : 123456789ABCDEF 

d) Tekan F12 dua kali 

e) Dengarkan signal yang ditest melalui MONADP (Monitor Adaptor) dan 

signal hasil test muncul dilayar monitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



26 

 

Tabel 3.2.2 Daftar Tone dan Nomor Sirkitnya 

 

Keterangan : Isian angka dalam format menunjukkan sirkit dalam satu SVT. 

 

3.2.3 Pengetesan Tone 

Tujuannya adalah untuk memeriksa semua tone yang tesedia agar selalu 

berfungsi dengan baik. 

 Prosedure 

- Gunakan STC (System Test Console) 

- Pilih STC menu nomor 61 (Tone) 

- Setelah muncul menu TONE TEST, lakukan pengetesan tone sesuai tone 

yang akan ditest 

 

 

 

 

 

 

SVT 

CP 01 CP 02 

PBOR MFCR MFCS PBOR MFCR     MFCS 

 

SVT 0 

01 – 08 01 – 04 01 – 04 49 – 56 25 – 28 25 – 28 

09 – 16 05 – 08 05 – 08 57 – 64 29 – 32 29 – 32 

 

SVT 1 

17 – 24 09 – 12 09 – 12 65 – 72 33 – 36 33 – 36 

25 – 32 13 – 16 13 – 16 73 – 80 37 – 40 37 – 40 

 

SVT 2 

33 – 40 17 – 20 17 – 20 81 – 88 41 – 44 41 – 44 

41 – 48 21 – 24 21 - 24 89 - 96 45 – 48 45 - 48 

 

SVT 3 

 

TONE 

DT BTTT  

TONE 

DT     BTTT 

RBTA OFR RBTA      OFR 

RBTB WTT RBTB      WTT 

RBTC CWT RBTC      CWT 

RBTD SDT RBTD      SDT 

RBTE SIT RBTE       SIT 
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SPCE NO : Nomor SPCE satu persatu 

TONE NAME : 

DT  Dial Tone 

  RBTA  Ring Back Tone A  

 RBTB  Ring Back Tone B 

 RBTC Ring Back Tone C 

RBTD Ring Back Tone D 

RBTE Ring Back Tone E 

BTTT Busy Tone 

OFR Offering Tone 

WTT Waiting Tone 

CWT Call Waiting Tone 

SDT Special Dial Tone 

SIT Special Information Tone 

- Dengar Tone yang ditest melalui MONADP (Monitor Adaptor). 

 

Contoh : 

Pengetesan DT (Dial Tone) pada SPCE NO : 00 

a) Tekan F1 (Main Menu) 

b) Pilih No 4 (STC) 

c) Pada STC Menu, pilih nomor 61 (Tone) 

d) Pada Tone Test menu, 

SPCE NO : 00 

TONE NAME : DT (Dial Tone)  

e) Tekan F12 (Test Ready) 

f) Tekan F12 (Start) 

g) Dengar Dial Tone lewat MONADP (Monitor Adaptor) 

 

 Penjelasan 

SPCE NO mulai 00 s/d XX (Sesuai Network yang ada), misalnya untuk sentral 

Palembang SPCE NO : 00, 01, 02, 03, 04. 
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3.2.4 Pembersihan / Pengecekan Head & Path MT 

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perangkat MTU (Magnetic Tape Unit) 

dalam kondisi bersih dari debu maupun kotoran. 

 Prosedure 

- Persiapkan cairan pembersih (Solvent) yang sesuai untuk pembersihan MTU. 

- Pastikan MTU (Magnetic Tape Unit) dalam posisi tidak sedang aktif / bekerja. 

- Bersihkan bagian-bagian sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.5 dengan 

menggunakan kain cotton. 

 

Bagian-bagian MTU (Magnetic Tape Unit) yang perlu dibersihkan 

 

Gambar 3.2.4 Bagian-bagian MTU yang perlu dibersihkan 
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 Penjelasan 

- Saat ini terdapat 3 tipe MTU (Magnetic Tape Unit) yaitu : MT-1001N, 

DMT2730EV dan DMT2820C2. 

- Bagian-bagian yang perlu dibersihkan adalah sama untuk ketiganya, 

perbedaan hanya pada cara membuka cover DMT yang harus ditarik ke 

atas. 

 

3.2.5 Penggantian Card 

 

 

Gambar 3.2.5 Card Neax 61E 

 

Tujuannya adalah untuk melakukan penggantian card / package pada sentral Neax 

61E, dengan asumsi bahwa sebelumnya telah dilakukan pekerjaan Diagnosis 

berdasarkan Fault Information. 

 Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum penggantian card 

- Selalu gunakan Electric Static Discharge (ESD) / Wrist Strap selama 

menangani card. Hubungkan kabel ground ESD pada frame (Frame juga 

berfungsi sebagai ground). 

- Sebelum memasukkan card ke slotnya, bersihkan konektornya dengan kain 

lembut yang dibasahi dengan alkohol murni 95%. 

- Jangan memaksa atau menekuk card. 

- Jangan sampai terbalik memasang card, dan juga jangan salah slot. 

- Jika mengambil dari atau memasukkan card yang mempunyai switch Dual In 

Line Package (DIP) ke slotnya, jangan sampai switchnya menyentuh kabel 

atau komponen lainnya. Hal ini untuk menghindari berubahnya setting DIP 

switch tersebut. 

- Jangan memuntir kabel flat terlalu kuat untuk menghindari putusnya 

konduktor. 

- Jika card yang ‘dicurigai’ memiliki switch, set switch pada card pengganti 

sesuai dengan switch pada card yang diganti. 
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 Persiapan 

- Untuk langkah lengkap, yang berkaitan dengan Card Replecement Prosedure. 

Nomor TSK yang dimaksud adalah yang ditunjukkan oleh Diagnostic Manual 

atau Trouble Locating Manual. 

- Secara umum, tahap persiapan ini terdiri dari 2 langkah : 

Langkah 1 : 

1. Yakinkan bahwa card tersebut perlu diganti, dan penggantian tersebut tidak 

akan mengganggu operasi rutin. 

2. Juga lakukan pengecekan berikut : 

- Lakukan visual check atas card, baik yang akan diganti maupun pengganti, 

apakah karatan, kontak belakang melengkung, retak atau perkawatan di 

belakangnya putus atau ada konektor yang hilang. 

- Lakukan visual check atas modul, apakah ada pin belakang yang rusak, rel 

card rusak, perkawatan belakang rusak. 

Langkah 2 : 

1. Pengisolasian card dari lingkungannya 

 

 Pengetesan Fungsi 

Langkah 1 : 

1. Lakukan pengetesan fungsi, baik dengan STC (System Test Console) biasanya 

untuk peripheral, atau perintah dengan DGT. 

2. Jika hasilnya baik, teruskanlah ke langkah selanjutnya (langkah kedua). Jika 

tidak, kembali ke langkah sebelumnya yaitu langkah pertama (mengganti 

dengan card yang lain lagi) atau mencari kemungkinan lain (Trouble Locating). 

Langkah 2 : 

- Normalkan operasi card tersebut. Misalnya mengidlekan kembali sirkit trunk 

yang diblock atau menginservicekan card tertentu lainnya. 

Langkah 3 : 

- Diagnosis untuk melihat apakah sistem bekerja normal. 

Langkah keempat : 

- Kembalikan sistem ke operasi normal secara penuh. 

 

 

 

 

 

  



31 

 

3.2.6 Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum penggantian card 

- Selalu gunakan Electric Static Dischange (ESD) / Wrist Straps selama menangani 

card. Hubungkan kabel ground ESD pada frame (Frame juga berfungsi sebagai 

ground).   

 

 

 

 

- Sebelum memasukkan card ke slotnya, bersihkan konektornya dengan kain 

lembut yang dibasahi dengan alkohol murni 95% 

 

 

 

- Jangan memaksa atau menekuk card. 

 

 

 

 

 

- Jangan sampai terbalik memasang card, dan juga jangan salah slot. 

- Jika mengambil atau memasukkan card yang mempunyai switch Dual In-Line 

Package (DIP) ke slotnya, jangan sampai switchnya menyentuh kabel atau 

komponen lainnya. Hal ini untuk menghindari berubahnya setting DIP switch 

tersebut. 

 

 

 

 

- Jangan memutir kabel flat terlalu kuat untuk menghindari putusnya konduktor. 

- Jika card yang ‘dicurigai’ memiliki switch, set switch pada card pengganti sesuai 

dengan card yang diganti. 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Keterangan : Yakinkan bahwa card tersebut memang perlu diganti, dan penggantian 

tersebut tidak akan mengganggu operasi rutin. 

 

Juga lakukan pengecekan berikut : 

- Lakukan visual check atas card, baik yang akan diganti maupun pengganti apakah 

karatan, kontak belakang melengkung, retak atau perkawatan di belakangnya putus, 

atau ada konektornya yang hilang. 

- Lakukan visual check atas modul apakah ada pin belakang yang rusak, rel card rusak, 

perkawatan belakang rusak. 

 

3.3 Pengetesan Fungsi 

- Lakukan pengetesan fungsi, baik dengan STC (System Test Console). 

- Jika hasilnya baik, maka teruskanlah. Jika tidak kembali mengganti dengan card yang 

lain lagi atau mencari kemungkinan lain (trouble shooting).  

- Normalkan operasi card tersebut, misalnya meng-idlekan sirkit trunk yang di block 

atau menginservicekan card tertentu lainnya. 

- Diagnosis untuk melihat apakah sistem bekerja normal. 

- Kembalikan sistem ke operasi normal secara penuh. 

 

 

Gambar 4.5 Diagnostic Test Report Pengetesan Fungsi 

 

Gambar 4.6 Change status dari Diagnostic Test Report 
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