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ABSTRACT 

The research on analysis and determination of attenuation of optical fiber cables 

used in telecommunication system at PT. Chevron Pacific Indonesia has been done. 

Optical fiber that is used is a single mode step index type G.652. Transmitting light in 

the optical fiber is damped that is physically caused by absorption, losses on optical 

fiber, switching losses and connector losses and other physical damage. Network testing 

was done at wavelengths of λ=1310 nm and  λ=1550 nm   on  6 tracks. OTDR (Optical 

Time Domain Reflectometer) M200 series and the transmitter network of  transmitting 

optical signals were used for measurement. The method used in this measurement   is 

budget link, in order to    measure the  performance of  communication system  of the 

optical fiber cables as a result of attenuation  that occurs along the cable. From measure 

result by OTDR M200 got  highest attenuation  is  in the IT Tower link   to ACME 

Office at a distance of 1,2 km, with a total attenuation value of 11.5 dB. Attenuation 

was caused by the lack of impurities of optical fibers and the process of splicing. On the 

Rangau link to Pelita MS  there are 10 cores dropped from 18 cores are available. As for 

the other cores were in under normal circumstances of that is below the standard 

(International Telecomunication Union) No. T-REC-G-199802-1  is 0.35 dB/km for 

wavelength 1310 nm and 0.25 dB/Km for 1550 nm, indicating that of all the links that 

have been built have good performance and under normal circumstances so that it can 

be used to operate. 

 

Keywords: Fiber optic, OTDR, Fiber attenuation, Budget link. 

ABSTRAK 

Penelitian tentang analisa dan penentuan redaman kabel serat optik yang digunakan 

dalam sistem telekomunikasi   pada PT. Chevron Pacific Indonesia telah dilakukan.  

Serat optik yang digunakan   Single Mode Step Indeks tipe G.652. Transmisi cahaya di 

dalam serat optik  mengalami redaman yang secara fisik  disebabkan oleh  absorbsi, 

rugi-rugi pada serat optik, rugi-rugi penyambungan dan rugi-rugi pada konektor serta 

kerusakan fisik lainnya. Pengujian jaringan dilakukan pada panjang gelombang λ=1310 

nm dan λ=1550 nm   pada 6  jalur.  Alat bantu yang digunakan untuk pengambilan data 
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adalah OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) seri M200 dan perangkat jaringan 

transmisi yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal optik. Metode yang digunakan 

adalah  link budget yaitu  untuk mengetahui kinerja dari sistem komunikasi kabel serat 

optik akibat dari redaman yang terjadi di sepanjang kabel. Dari hasil pengukuran  

menggunakan alat OTDR M200 didapatkan bahwa redaman tertinggi berada pada jalur 

IT Tower  ke kantor  ACME  pada jarak 1,2 Km jatuh pada core 1 dengan panjang 

gelombang λ=1550 nm, dengan nilai redaman total 11,5 dB. Redaman tersebut  

diakibatkan oleh ketidak murnian bahan penyusun serat optik ketika proses 

penyambungan (splice). Pada jalur Rangau ke Pematang MS terdapat 10 core yang 

putus dari 18 core yang tersedia. Sedangkan  untuk jalur   lainnya dalam keadaan 

normal yaitu berada dibawah standar ITU (International Telecomunication Union) no. 

T-REC-G.651-199802-I yaitu 0.35 dB/km pada panjang gelombang λ=1310 nm dan 

0,25 dB/Km pada panjang gelombang λ=1550 nm yang mengindikasikan seluruh jalur 

yang telah dibangun memiliki  kinerja yang baik  dan  dalam keadaan normal sehingga 

dapat digunakan untuk beroperasi. 

 

Kata kunci: Serat optik, OTDR, Redaman serat, Link budget 

PENDAHULUAN 

 

Penerapan  dan perkembangan teknologi telekomunikasi dunia berkembang 

dengan cepat, akan mempengaruhi perkembangan sistem telekomunikasi. 

Beroperasinya Satelit Komunikasi Palapa dan Pemakaian SKSO (Sistem Komuniasi 

Serat Optik) di Indonesia merupakan bukti bahwa Indonesia juga mengikuti dan 

mempergunakan teknologi  dibidang telekomunikasi. 

 Sistem komunikasi serat optik telah berkembang cepat, berupa komunikasi 

suara, video dan data, sesuai dengan kemajuan teknologi.  Pemamfaatan serat optik 

pada sistem komunikasi data akan memberikan nilai tambah dari suatu teknologi berupa 

pengiriman data  berkapasitas   besar, kecepatan tinggi karena menggunakan kecepatan 

cahaya, penerimaan data yang lebih akurat karena lossnya kecil, teliti, dapat dipercaya 

dan terjamin kerahasiaannya karena tidak dapat disadap. 

 Komunikasi data yang berkembang dengan pesat ini membutuhkan transmisi 

data yang cepat dan redaman yang rendah. Hal ini sesuai dengan kemajuan teknologi 

dalam bidang telekomunikasi dunia serta pengaruh pada era globalisasi dan arus 

informasi yang sangat diperlukan oleh masyarakat  khususnya Perusahaan Migas 

bertaraf internasional   yaitu  PT. Chevron Pacifik indonesia. Kemajuan perekonomian 

serta majunya teknologi telekomunikasi merupakan titik tolak dan potensi besar untuk 

dapat meningkatkan dan mewujudkan berbagai jenis pelayanan komunikasi yang lebih 

untuk komunikasi suara, video dan data. 

Keunggulan serat optik sebagai media transmisi adalah mampu mentransfer data dengan 

kecepatan tinggi (Mbit/s) dan mampu mentransfer data lebih lebih akurat. Hampir tidak 

ada gangguan/intervensi, absorbsi dan penurunan energi dalam jarak tertentu. 

Seperti halnya sistem elektronik, serat optik juga mengalami redaman yang tidak 

dapat dihindari. Untuk mengantisifasi redaman dalam serat optik, mekanisme terjadinya 
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redaman adalah sangat penting untuk diteliti. Hal ini didahulukan dengan mengukur 

perbedaan power in dan power out sinar disetiap titik pada sistem jaringan serat optik. 

Transmisi cahaya di dalam serat optik juga mengalami redaman yang secara 

fisik  disebabkan oleh hamburan dan absorbsi akibat dari lekukan, patahan dan 

gulungan serta kerusakan fisik lainnya. Kerusakan-kerusakan fisik  dari transmisi data 

melalui serat optik ini dapat dilihat dari pemantulan cahaya yang disebabkannya.  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari Penelitian  ini adalah untuk mengukur 

dan  menganalisa besarnya  redaman yang diperoleh   pada sistem telekomunikasi serat 

optik dalam skala dB/Km pada beberapa tempat tertentu dan dengan jarak tertentu  

kemudian dibandingkan hasil pengukuran dengan hasil secara teori dengan 

menggunakan metode Link Budget. Penelitian dan pengambilan data dilakukan di 

lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia Distrik Duri Service Area Transmission 

Operation Sumatra North Information Technology Telecomunication & Network 

(SATO-Sumatera North, IT-TELNET) dan Dumai sekitarnya. 

 

METODE  PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan secara eksperimen di lingkungan PT. Chevron pada 

Service Area Transmission Operation Sumatra North Information Technology 

Telecomunication & Network (SATO-Sumatera North, IT-TELNET).  

Peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah OTDR, alat ini 

digunakan untuk mengukur karakteristik kabel serat optik seperti menentukan panjang 

kabel. OTDR dapat menganalisis  jarak akan insertion loss, reflection, dan loss yang 

muncul pada setiap titik, serta dapat menampilkan informasi  pada layar tampilan. 

Dalam penelitian ini digunakan seri M200, sarung tangan. Kabel serat optik digunakan 

sebagai media  untuk menyalurkan data dari suatu titik ketitik lain (single mode).  

Pigtail, sambungan yang digunakan untuk menyambungkan antara alat ukur dengan 

kabel serat optik atau perangkat. Patch cord, yaitu kabel serat optik yang kedua sisi ada 

konektor, digunakan untuk menghubungkan device atau dikenal juga optik jumper. 

OTB (Optical termination Box) yaitu terminasi serat optik yang ada pada rak atau boks. 

Kamera Digital sebagai dokumentasi dilapangan. Fucion Splicer adalah suatu teknologi 

penyambungan serat dimana dalam proses penyambungan alat tersebut bekerja secara 

otomatis. Dalam hal ini digunakan  Seri FSM-60S Fujikura. Plastik Coating Stripper 

digunakan untuk mengupas coating. Tissue beralkohol digunakan untuk membersihkan 

serat setelah dikupas coatingnya. Cleaver digunakan untuk memotong serat setelah 

dibersihkan. Disamping itu juga dapat menentukan besarnya redaman penyambungan < 

0,2 dB. Alat sambung ini sudah bekerja secara otomatis dimana apabila kabel serat 

optik yang disambung itu cacat maka tidak aka ada pancaran laser untuk 

penyambungan. Teknik penyambungan serat optik untuk menyambung dua serat secara 

permanen dan untuk mendapatkan hasil dengan rugi-rugi yang kecil dapat dilakukan 

dengan menggunakan cara fusion, dimana alat yang digunakan disebut fusion splicer 

Cahaya laser yang dipancarkan oleh  OTDR dimasukkan kedalam serat optik 

kemudian cahaya tersebut akan sampai pada ujung kabel serat optik, karena ujung serat 

optik dalam posisi terbuka maka sinyal pantul akan kembali pada alat ukur OTDR. 

Sinyal pantul tersebut oleh OTDR diterjemahkan sebagai satuan panjang yang 

menentukan redaman atau panjang kabel serat optik. Alat ukur ini bekerja berdasarkan 
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domain waktu yang merupakan tangkapan dari sinar pantul ketika sinar laser ditembak 

kedalam kabel serat optik untuk mengidentifikasi inti karakteristik dari serat optik. 

Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam  proses pengambilan data loss serat optik 

menggunakan OTDR adalah seperti ditunjukkan  pada Gambar 1. 

 

 

Flowchart langkah-langkah pengukuran dan perhitungan  digunakan untuk mengetahui 

hasil penelitian dan pengamatan dengan parameter yang ada seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 1.  Analisa perhitungan rugi-rugi serat  optik berdasarkan nilai data yang 

diperoleh dari hasil pengukuran dibandingkan dengan hasil  perhitungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Flowchart metode  penelitian dan pengambilan data 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian merupakan data yang diperoleh dari pengukuran redaman 

menggunakan OTDR M200,  redaman total dari setiap jalur pengukuran dan jarak dari 

setiap jalur pengukuran,  serta hasil perhitungan secara teori. Jenis cahaya  yang 

digunakan adalah laser dengan panjang gelombang yang di pakai 1310 nm dan 1550 

nm.  

Pengukuran dilakukan pada enam  jalur  dengan  menggunakan alat ukur OTDR  

jenis  M200 yang tersebar  di wilayah kerja PT. Chevron Pacific Indonesia distrik Duri 

dan Dumai. Hasil pengukuran diperoleh  dengan 2  panjang gelombang yang berbeda 

yaitu  pada panjang gelombang  1310 nm dan 1550 nm. Pengukuran redaman dilakukan 

pada tiap nomor port pada link yang digunakan, Core yang digunakan pada jalur IT 

Tower Duri-TS Lab berjumlah 22, jalur  IT Tower Duri-ACME Office berjumlah 24 

core, jalur  IT  TELNET Office Dumai-IT Tower Dumai berjumlah 15 core, jalur IT 

TELNET Office Dumai-Bukit Jin berjumlah 24 core, jalur Jurong-Pelita berjumlah 2 

core, dan jalur Rangau Main  Sub Station-Pematang Main Sub Station berjumlah 18 

core. Total seluruh core adalah 105 core, core yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan pemilihan dari beberapa core yang terpasang di OTB (Optikal termination 

Box). Core yang digunakan pada jalur IT Tower Duri-ACME Pokok Jengkol  dan IT 

TELNET Office Dumai-Bukit Jin adalah pemasangan baru sedangkan jalur IT Tower 

Duri-TS Lab, IT  TELNET Office Dumai-IT Tower Dumai, Jurong-Pelita, Rangau 

Main  Sub Station-Pematang Main Sub Station adalah core yang kosong untuk bahan 

evaluasi ketika sedang dilakukan perbaikan dimana  sewaktu-waktu apabila diperlukan 

core ini siap untuk dipasang.  Pengukuran redaman dilakukan sebanyak  105 kali 

sehingga diperoleh total redaman dan jarak  masing-masing core. Hasil data pengukuran 

kemudian dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari perhitungan.  

Pada analisa redaman, pengukuran redaman dilakukan secara Original ke End, 

dikarenakan pada penelitian ini hanya diberi perijinan untuk pengambilan data secara 

Origin ke End. Dari hasil pengukuran di OTDR didapatkan hasil redaman total disetiap 

core, untuk melakukan perbandingan hasil pengukuran redaman dengan hasil 

perhitungan redaman secara teoritis, maka redaman total dari pengukuran maupun 

perhitungan secara teoritis diambil pada jarak maksimum hingga berakhir pada titik 

ukur end. Data perbandingan hasil pengukuran dan perhitungan secara teori dapat di 

lihat pada Tabel 2 sampai dengan Tabel 3 dari setiap jalur. Pengambilan data ini 

dilakukan dengan menggunakan 6 lokasi dalam satu kali pengukuran mempergunakan 

serat optik dengan spesifikasi yang dditunjukkan pada tabel 1. 

 

Tabel 1.  Data  spesifikasi dan redaman serat optik 

Parameter Nilai 

Type 

Diameter core  

Diameter cladding 

Max Atenuasi pada 1310 nm 

Max Atenuasi pada 1550 nm 

Max loss sambungan 

Loss konektor   

Single Mode 

8.3 µm  

125 µm 

0.35 dB/km 

0.25 dB/km 

0.05 dB 

0.05 dB 
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Tabel 2  Data   Perbandingan Rata-rata  Total Redaman  Secara Teori dan Praktek Dari  

Semua  Jalur  Lokasi  Penelitian pada panjang gelombang 1310 nm dan 1550 nm. 

 

No Lokasi Link 
Jarak 

(Km) 

Pengukuran 

Redaman (dB) 

Perhitungan 

Redaman (dB) 

λ λ 

1310 nm 1550 nm 1310 nm 1550 nm 

1 IT Tower 

Duri 

1. Technology 

Support   0.689 0.195 0.245 0.54 0.4722 

    Labolatory 
     

  

2. ACME 

office 1.207 0.3862 0.7637 0.722 0.6017 

2 IT Dumai 3. IT Tower 

Dumai 3.234 1.0733 0.5533 1.4319 1.0085 

    4. Bukit Jin 3.526 1.07 0.62 1.5341 1.1815 

3 Jurong 5. Pelita Main 6.534 2.05 2.35 2.5869 1.9335 

    Sub Station 
     

4 Rangau 

6. Pematang 

Main 9.8684 3.11 1.95 4.4567 3.4699 

    Sub Station           

 

Tabel 3.  Data   Perbandingan  Redaman/Km  Secara Teori dan Praktek Dari Semua 

Jalur  Lokasi  Penelitian pada panjang gelombang λ=1310 nm dan λ=1550 nm. 

 

No Lokasi Link 
Jarak 
(Km) 

Pengukuran 
Redaman (dB) 

Perhitungan 
Redaman (dB) 

( λ) 
1310 

(λ) 
1550 

(λ) 
1310 

(λ) 
1550 

1 IT Tower 

Duri 

1. Technology 

Support   0.689 0.7854 0.6854 0.2837 0.3561 

    Labolatory 
     

  

2. ACME office 1.207 0.5985 0.4985 0.3198 0.6324 

 

2 IT Dumai 

3. IT Tower 

Dumai 3.234 0.3321 0.1712 0.4427 0.3118 

    4. Bukit Jin 3.526 0.3034 0.1759 0.4350 0.3350 

3 Jurong 5. Pelita Main 6.534 0.3927 0.2959 0.3138 0.4403 

    Sub Station 
     

4 Rangau 

6. Pematang 

Main 9,8684 0.4105 0.3105 0.3410 0.2040 

    Sub Station 
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Dari hasil perhitungan tersebut, analisa redaman di sepanjang kabel serat optik 

dibandingkan dengan hasil redaman dari alat ukur. Dari hasil perbandingan tersebut 

diperoleh, hasil dari pengukuran di lapangan lebih kecil dari pada hasil perhitungan 

secara teoritis, hal ini menunjukkan bahwa instalansi jaringan serat optik di PT. 

Chevron distrik Duri dalam keadaan normal. 

 Pada jalur IT Tower Duri link ke Technology Support Labolatory layak untuk 

dioperasikan. Pada tabel 2 didapatkan hasil nilai redaman terbesar di sepanjang kabel 

serat optik  sebesar 0,5 dB pada panjang gelombang 1550 nm dengan jarak 0,689 Km, 

besarnya loss ini disebabkan oleh alat ukur dan ketidakmurnian serat optik yang 

digunakan.  

Pada jalur IT Tower Duri link ke ACME Office Pokok Jengkol didapatkan hasil 

pengukuran redaman tertinggi terdapat pada core 1 pada panjang gelombang 1550 nm 

sebesar 11,5 dB  pada jarak 1.207 Km,  sedangkan pada core yang sama pada panjang 

gelombang 1310 nm menunjukkan keadaan yang normal hal ini disebabkan oleh  

Absorbsi sehingga pada panjang gelombang 1550 nm terjadi penyerapan yang besar,  

kemudian dilanjutkan  pada core 2 sebesar 0,5 dB disebabkan oleh sambungan, core  15  

sebesar 1,2 dB dengan jarak 1.207 Km pada panjang gelombang 1550 nm  disebabkan 

oleh absorbsi.   Pada core 15 untuk panjang Gelombang 1310 nm  sebesar 0,5 dB 

disebabkan oleh Konektor dan alat ukur OTDR.  Perbedaan loss ini dapat dilihat pada 

grafik 4.2. Dari hasil analisis ini, instalansi serat optik pada jalaur ini layak untuk 

dioperasikan kecuali   pada core 1 dan core 15 sehingga  perlu dilakukan penyambungan 

ulang untuk mendapatkan nilai redaman yang kecil. 

 Pada jalur IT TELNET Office Dumai jalur ke IT Tower Dumai, didapatkan 

hasil nilai redaman total. Redaman  berada pada core 4 sebesar 1,2 dB, core  6 sebesar 

1.3 dB, core  7  sebesar 1.3 dB, core 10 sebesar 1,2 dB dan core 13 sebesar 1,2 dB 

dengan  panjang gelombang 1310 nm, redaman ini masih dalam batas normal yaitu 

dibawah  perhitungan secara teori. Selanjutnya pada core 1 sampai dengan core 15 pada 

panjang gelombang 1550 nm dalam kondisi bagus yaitu kecil dari 0,25 dB/Km. 

Pengukuran yang dilakukan di IT Telnet office Dumai link ke IT Tower mempunyai 

nilai redaman yang kecil dibandingkan perhitungan secara teoritis, dengan demikian 

instalansi jaringan kabel serat optik layak untuk dioperasikan. 

Data pengukuran yang diambil di IT TELNET Office Dumai link ke bukit Jin 

menunjukkan adanya perbedaan loss pada core 4 sebesar 1,6 dB pada panjang 

gelombang 1310 nm seperti tampak pada Tabel 3. Redaman kabel yang terbaca dari 

data menyatakan bahwa redaman kabel tidak melebihi   dari hasil perhitungan secara 

teori, dengan demikian instalansi jaringan kabel serat optik layak untuk dioperasikan. 

Pengukuran yang dilakukan di Jalur Jurong link ke pelita menunjukkan adanya 

perbedaan loss yang besar yaitu pada core 2 sebesar 3.6 dB pada jarak 6,534 Km 

dengan panjang gelombang 1550 nm.  Redaman ini melebihi dari hasil perhitungan, 

sehingga hasil pengukuran lebih besar dari pada nilai hasil perhitungan. Hal ini 

disebabkan oleh absorpsi bahan pada panjang gelombang 1550 nm sedangkan pada 

panjang gelombang 1310 nm dalam batas normal. Solusi untuk mengurangi redaman ini 

adalah disambung (splice) ulang.  Hasil perhitungan, pengukuran  dan perbandingan 

loss kabel (dB) dapat dilihat pada tabel 3. Sebelum dilakukan perbaikan, jalur kabel 

pada core 2 ini tidak layak untuk dioperasikan. 
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Pengukuran yang dilakukan di Jalur Rangau link ke Pematang Main Sub Station 

menunjukkan keadaan yang normal yaitu tidak melebihi hasil perhitungan secara teori 

kecuali pada core 12 yaitu melebihi perhitungan secara teori. Hasil perhitungan dan 

pengukuran diperoleh nilai, hasil perhitungan  lebih besar dari pada nilai hasil 

pengukuran. Redaman rata-ratanya sebesar  0,3451 dB/km pada panjang gelombang 

1310 nm sedangkan pada panjang gelombang 1550 nm sebesar 0.2068 dB/km  sehingga 

instalansi pada jalur ini layak untuk dioperasikan, sedangkan pada core 3 sampai dengan 

12 menunjukkan penurunan total loss yang  besar   pada panjang gelombang 1310 nm 

maupun pada panjang gelombang 1550 nm. Hal ini disebabkan oleh adanya kabel yang 

putus pada jarak 2,340 km. selanjutnya pada core 12 mengalami redaman yang melebihi 

hasil perhitungan secara teori, hal ini disebabkan oleh sambungan.  Solusi untuk 

kejadian ini adalah disambung (splice) ulang. Pada core selanjutnya yaitu core 13 

sampai dengan 18 kembali normal, tidak ada kabel yang putus. Untuk Menghitung total 

loss link membutuhkan beberapa parameter diantaranya, loss dari setiap kabel/km,  

jumlah sambungan (number of splices ) dan Konektor ( connectors ). 

Dengan menggunakan persamaan di bawah, maka perhitungan  rugi-rugi secara 

teori  dapat    diketahui. Adapun parameter yang dicari seperti  total redaman 

ditunjukkan pada persamaan 1. 

Redaman : Rugi-rugi dalam satuan dB 

αf  (dB)   : Redaman serat x Panjang kabel (Km) 

αs  (dB)  : Redaman sambungan ×  jumlah sambungan 

αc  (dB)  : Redaman konektor ×  jumlah konektor (dB) 

Loss/Km (dB) : 
)(

)(

KmJarak

dBLoss
 

∑ Loss  = (αf  + αs + αc )      ( 1) 

Total Loss Link = [Redaman  serat   ×  panjang serat (km) ] + 

            [Redaman sambungan ×  jumlah sambungan] +  

            [Redaman konektor ×  jumlah konektor] 

 

KESIMPULAN 

 

 Berdasarkan pengukuran dan analisa data, dapat disimpulkan bahwa untuk 

analisis redaman kabel serat optik menggunakan 2 sumber panjang gelombang yaitu: 

1310 nm dan 1550 nm, redaman terkecil berada pada panjang gelombang 1550 nm yaitu 

0,25 dB/Km dan pada panjang gelombang 1310 nm yaitu 0,35 dB/Km. Berdasarkan 

lonjakan-lonjakan loss pada setiap jalur, redaman terbesar diakibatkan oleh sambungan. 

Ditinjau dari nilai loss setiap jalur,  perbandingan nilai redaman yang dihasilkan dari 

pengukuran  yang dilakukan  di lapangan dengan perhitungan secara teoritis pada semua 

jalur diketahui adanya selisih data. Hal ini diakibatkan beberapa faktor diantaranya 

adanya redaman pada konektor, redaman pada serat optik dan redaman  saat 

penyambungan berlangsung, sehingga kemurnian dari serat berkurang yang 

mengakibatkan terjadinya absorbsi yang  besar pada panjang gelombang 1550 nm.   

Pada hasil perbandingan pengukuran di lapangan serta perhitungan secara teoritis 

mengalami selisih nilai, hasil yang didapatkan nilai dari pengukuran lebih kecil jika 

dibandingkan dengan hasil perhitungan, dari hasil tersebut  dapat disimpulkan bahwa 
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intalansi jaringan  kabel serat optik  di lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia dalam 

keadaan normal dan dapat digunakan untuk beroperasi. 
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