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1. Challenges in Managing the Network 

 

Tantangan utama dalam mengelola suatu jaringan : 

 Tetap mengikuti kemajuan pesat teknologi, pada trade jurnal, info produk 

penjual dan percakapan dengan rekan-rekan 

Seiring pesatnya perkembangan teknologi dalam mengelola suatu jaringan 

maka akan dibutuhkan keseimbangan antara sumber-sumber informasi yang 

mendukung dalam pengelolaan suatu jaringan. Hal ini yang menyebabkan 

informasi seperti trade jurnal, info produk penjual dan percakapan dengan 

rekan-rekan merupakan sesuatu yang dapat mendukung keputusan bagaimana 

mengelola jaringan itu sendiri 

 

 Menganalisis masalah yang membutuhkan intuisi dan keterampilan 

Selama berjalannya pengelolaan suatu jaringan kegagalan dapat terjadi 

kapan saja. Kegagalan adalah situasi dimana komponen/sistem jaringan tidak 

berjalan seperti yang telah direncanakan. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor 

usia, berkuranganya kemampuan komponen jaringan, kesalahan manusia atau 

bencana alam. 

Dalam hal menganalisis masalah dibutuhkan intuisi dan keterampilan yang 

memadai agar suatu masalah yang terjadi dapat diatasi secara tepat. Pemecahan 

masalah ini adalah tanggung jawab bagi manager atau desainer dalam 

mengatasinya. Oleh karena itu dalam hal menganalisa masalah yang terjadi 

membutuhkan orang-orang yang terampil agar kinerja dari suatu jaringan 

memberikan hasil baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. 

 

 Mengantisipasi kebutuhan customers 

Menyediakan pengelolaan jaringan yang terbaik untuk customers 

merupakan antisipasi utama yang harus dilakukan oleh pengelola jaringan. 

Antisipasi tersebut dapat berupa pengawasan terhadap kinerja jaringan dan 

pengambilan tindakan untuk mengendalikan aliran trafik agar diperoleh 

kapasitas jaringan dengan pengoperasian yang maksimum pada berbagai 



situasi. Sehingga customers yang memakai akan merasakan bahwa kebutuhan 

yang dibutuhkan telah terpenuhi oleh  pengelola jaringan. 

 

 Memperoleh resources 

Memperoleh sumber memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan 

mengelola sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan user. Informasi ini berguna bagi pihak internal maupun eksternal. 

 

 Jaringan yang scaleable dan maintainable (memiliki thick Ethernet tiga 

tahun lalu, sekarang hub dengan twisted pair) 

Pengelolaan suatu jaringan haruslah dapat scaleable dan maintainable agar 

dapat bertahan lebih lama dan dapat mentransmisikan dengan baik. Karena 

saat ini jaringan sangat kompleks, dinamik dan terdiri atas komponen yang 

tidak dapat diandalkan 100%, peralatan yang baik diperlukan untuk 

mengelola jaringan sehingga didapatkan hasil yang diinginkan oleh 

customers. 

 

 Pengelolaan client/lingkungan server  

Sistem client-server harus dikelola dengan benar dan dengan tepat karna 

cakupan lingkungan client-server begitu kompleks dan membutuhkan 

monitoring yang jelas dalam lingkungan ini. 

Contoh pengelolaan client-server ini dapat berupa kemampuan dalam 

memberikan pelayanan komputer untuk meminta request data dan menjawab 

request data kepada komputer lain. 

 

 Jaringan dengan teknologi baru sebagai bagian dari pendidikan kelanjutan 

Salah satu studi lanjut tentang jaringan komputer yang terkonsentrasi pada 

konsep dan pengetahuan mengenai pengelolaan sumber daya jaringan 

komputer dan implementasinya dalam kehidupan dunia nyata yang berbasis 

pada protocol TCP/IP. 



Studi kasus tersebut merupakan satu dari studi lanjutan jaringan yang 

memperhatikan bagaimana pentingnya teknologi baru akan menjadi bagian 

dari pendidikan kelanjutan di ilmu komputer. 

 

 Penelitian kolaboratif antara lembaga akademik dan industri 

Penelitian kolaboratif merupakan hal wajib yang akan dilakukan dalam 

pengelolaan suatu jaringan dikarenakan penelitian ini dapat memberikan efek 

tidak langsung dalam perkembangan pengelolaan jaringan. Hal ini 

dikarenakan penelitian kolaboratif antara lembaga akademik dan industri 

akan memberikan informasi dalam perkembangan pengelolaan jaringan 

sehingga  dapat membuat pelayanan pada customer menjadi lebih baik lagi. 

 

 Kehandalan maintaining 

Kehandalan dalam maintaining suatu jaringan merupakan hal yang 

menjadi tantangan selanjutnya dalam pengelolaan suatu jaringan. Maintaining 

tidak hanya mempertahankan suatu aplikasi yang telah ada tetapi maintaining  

melakukan perubahan berupa upgrade uatu informasi tanpa mengganggu 

kualitas jaringan. 

 

 Mendiagnosa masalah atau outages secara tidak mengganggu(tanpa 

mempengaruhi pengguna lain pada jaringan) 

Mendiagnosa masalah bertujuan agar dapat menggetahui masalah yang 

terjadi suatu jaringan. Hal ini bertujuan agar customer merasa diperlakukan 

dengan baik oleh pengelola jaringan. 

Saat jaringan terjadi masalah atau outages maka cara dari penyelesaian 

suatu masalah harus segera diselesaikan  sebelum mempengaruhi pengguna 

lain pada suatu jaringan tersebut. Keahlian diperlukan oleh manager dalam 

hal mendiagnosa setiap masalah atau outages yang timbul. 

 

 

 

 



 Memperkirakan nilai teransisi teknologi 

Kualitas dari pengelolaan suatu jaringan dapat dilihat bagaimana cara 

manager atau desiner dapat memperkirakan nilai transisi yang akan 

digunakan agar mendapatkan manfaat atau benefit  yang besar. 

Sebagai contoh memperkiraan pengguna untuk beralih 10 MB Ethernet ke 

desktop atau mengharuskan pengelola jaringan meng-upgrade link ISP dari 

384K ke 768K atau TI penuh. Perkiraan yang menjadi acuan adalah 

bagaimana pengelola bisa menerapkan kosep bisnis dalam perkiraan tersebut. 

 

 Mempertahankan firewall yang aman antara jaringan internal dan internet 

hingga mendapatkan informasi dan layanan yang tersedia dari internet 

Firewall adalah perangkat yang berguna untuk mengontrol akses jaringan 

yang memiliki akses terhadap jaringan privat dari pihak luar. 

Mempertahankan firewall yang aman antara jaringan internal dan internet 

berfungsi agar suatu instasi dapat melindungi aset yang dimilikinya dari 

serangan pihak luar 

 

 Menentukan tanggung jawab outages ke WAN 

Tanggung jawab outages ke WAN harus dapat ditentukan sebagai langkah 

untuk memperbaiki masalah yang terjadi. Permasalahan dalam layanan-

layanan tersebut harus cepat diatasi agar dapat memberikan pelayanan yang 

terbaik bagi customer dengan cara koordinasi ke WAN yang telah tersedia. 

 

 Menjaga topologi sesederhana untuk mengurangi biaya administratif dan 

kesalahan 

Topologi sederhana merupakan tantangan bagi para pengelola suatu 

jaringan dimana dapat memenuhi kebutuhan customer dengan biaya 

administasi yang kecil. 

 


