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PENDAHULUAN

Buku ini saya tulis bukan semata–mata untuk sesuatu yang 

luar biasa, melainkan agar apa yang pernah saya pelajari 

tersimpan di dalamnya dan sewaktu–waktu apabila saya 

lupa, buku ini bisa mengingatkan saya lagi. Beberapa 

hal yang dibahas dalam buku ini meliputi Firewall yang 

digunakan untuk mengatur dan memanajemen sistem 

jaringan terstruktur, dasar jaringan komputer, dan sedikit 

pembahasan tentang server aplikasi chatingan. Akhirnya 

buku ini saya beri judul seperti yang ada di sampul depan 

saat ini. 

Buku ini bukan sebuah argumen–argumen yang kosong 

belaka, melainkan sebuah resume atau rangkuman 

perjalanan pekerjaan saya dalam dunia IT terutama pada 

sistem jaringan komputer yang nyata, kumpulan dari 

masalah–masalah seputar jaringan dan penyelesaian 

masalah. 

Buku ini tidak menjadi racun buat kita, melainkan menjadi 

pegangan dalam menghadapi permasalahan seputar IT 

dan jaringan, yang membongkar semua trik dan teknik, 

serta referensi yang harus dimiliki seorang IT engineer. 

Mudah–mudahan buku ini bisa berguna bagi kamu yang 

masih muda dan tertarik dengan dunia IT dan jaringan.
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Beberapa hal yang harus dimiliki sorang IT administrator 

*@*7*K" E1L*LB(*%" (%+(E" L1L$%,+$)" /1L(*" *E+,&+*/"

pengguna jaringan, dengan berbagai macam alat 

komunikasi seperti HP, laptop, dan PC desktop. Mampu 

untuk memberikan atau dengan kata lain mengontrol alat–

alat tersebut sehinga user secara sadar atau tidak sadar 

alat yang mereka gunakan bisa kita kontrol, selama dalam 

jaringan yang kita rancang sendiri.

Semuanya tidak lepas dari aplikasi atau program 

pendukung yang seharusnya dimiliki, seperti:

1. Netscan,

2. <MN65"5)*&3A)*B1)O

3. sistem KerioFirewall,

4. Sistem sserver, dan

5. <,/+1L"PP,&"

Kemampuan yang harus dimiliki sebagai IT administrator.

1. Memiliki rasa ingin tau yang tinggi.

2. Melihat sebuah masalah adalah dari kacamata 

BAB 1

1.   Persiapan Aplikasi Pendukung

BAB 1
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seseorang yang adil.

3. Mampu membuat sebuah aplikasi ringan dengan 

excel.

4. Fleksibel dan tidak kaku terhadap sebuah 

peraturan.

5. Terbuka dan mau belajar dan diajar oleh orang lain 

serta menerima saran dan kritik.

1. NetScan

Beberapa aplikasi pendukung seperti netscan, sangat 

perlu Anda pahami betul dan Anda gunakan untuk 

melakukan pemeriksaan jaringan yang digunakan oleh 

user.

 

A*LQ*)" ! "M1+<3*%

Sedikit penjelasan penggunaa aplikasi ini (Range form 

,To) adalah luasan IP address yang akan dicek apakah IP 

tersebut dalam kondisi digunakan atau tidak, sehingga 

ada baiknya untuk komputer dekstop atau laptop di-
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setting dengan IP statis saja, dalam sistem jaringan, 

misalkan IP range 192.168.3.1 To 192.168.3.255, 

setelah itu tinggal klik Tab Start Scanning, maka akan 

muncul semua IP yang digunakan dalam jaringan, dan 

*B*Q,7*"&)1P*77"@*),"E$LB(+1)"(/1)"+,@*E"*E+,2"E,+*"R('*"

bisa melihat komputer name dari user tersebut, yang 

perlu anda amati betul–betul adalah MAC Address 

karena inilah kunci untuk mengontrol koneksi dari alat 

atau laptop, dekstop PC user yang terkoneksi dengan 

jaringan yang kita rancang .

2. SNMPT  Traffic Grahper

5)*2&3"A)*KB1)"@*),"F1$%,@"N,EK*,7$=O"71Q,K"@*),"3(E(B"

(%+(E" L1%''*LQ*)E*%" ')*&EO" @$P%7$*@" @*+*" @*%"

upload data yang melalui router cisco 2600 series, 

penggunanaya cukup mudah tinggal masukan aja 

06" *@@)1//" )$(+1)" *%@*" B*@*" /1++,%'*%" @*7*L" +)*2&3"

grahper ini.

A*LQ*)" !-"<MN65

:*7*L"+)*2&3"A)*KB1)O"@,'*LQ*)E*%"@(*"E$%@,/,O"8*,+("

')*&E" K,R*(" 8*%'"L17*LQ*%'E*%" @$P%7$*@" @*+*O" @*%"

')*&E"Q,)("8*%'"L17*LQ*%'E*%"(B7$*@"@*+*!
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3. Kerio Firewall 

Tidak mudah untuk mengatur banyak user dengan 

berbagai macam keperluan. Yang mempersulit bukanlah 

banyaknya keperluan, namun banyaknya keinginan dari 

banyak user terkadang membuat jaringan kita kalang 

kabut.

Salah satu sistem jaringan yang berperan penting untuk 

mengontrol dan mengendalikan sistem jaringan lokal 

*@*7*K" &)1P*77!" <,/+1L" R*),%'*%" 8*%'" +,@*E" L1L,7,E,"

/,/+1L"&)1P*77"*E*%")1%+*%"+1)K*@*B"E1R*K*+*%",%+1)%1+O"

dan kemungkinan bisa mengakibatkan kerugian yang 

besar berupa kehilangan data, virus, ataupun gangguan 

sistem komputer.

?@*" Q1)Q*'*," L*3*L" /,/+1L" &)1P*77" 8*%'" *@*" @,"

internet, salah satunya yang mudah untuk dioperasikan 

dan cukup andal adalah aplikasi program Firewall 

KerioFirewall. Aplikasi KerioFirewall ini multifungsi, 

seperti pembatasan hak akses internet, berdasarkan 

IP, Time, atau juga konten yang diperbolehkan saja. 

Instalasi mudah under windows, dan pengoperasiannya 

mudah.

Sistem kerio Firewall sangat cocok dipergunakan untuk 

Anda yang ingin dan perlu benar-benar mengatur kendali 

B1%(K"*+*/"*E/1/"(/1)O"3$3$E"(%+(E"/L*77"$2&31O"P*)%1+O"

perhotelan, atau digunakan untuk lingkup keluarga 

dengan harapan anak–anak Anda bisa terhindar dari 

pengaruh–pengaruh konten dan site yang negatif, yang 
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bisa merusak sikap dan perilaku anak–anak.

Untuk diterapkan di perkantoran atau perhotelan, 

bandwitch manager menjadi nilai plus dalam penggunan 

kerio ini sehingga semua user dapat merasakan 

kenyamanan layanan internet.

Sedangkan untuk perkantoran maka Timer manager 

yang akan menajadi nilai plus dalam menggunakan 

kerio, karyawan yang bekerja semata–mata tidak hanya 

terpaku pada keseringan berinternet tapi bisa diatur 

kapan waktu berinternet atau kapan waktu bekerja.

Selain hal yang sudah saya sebutkan di atas, dalam 

implementasinya Anda tidak perlu membeli alat 

tambahan yang membuat kantong kering, cukup 

@1%'*%"  " (%,+" E$LB(+1)" 8*%'" @,L$@,&E*/," @1%'*%"

menggunakan 2 atau lebih LAN card, Anda sudah bisa 

menyeting dan mengatur beratus–ratus user client 

pengguna internet. 

N$@(7" E*7," ,%," L1LQ*K*/" 3*)*" E$%&'()*/," R*),%'*%"

LAN dengan menggunakan kabel UTP straight. Untuk 

perkantoran dan warnet yg memiliki cover area kurang 

lebih 30-50 meter, sebelum melakukan atau membuat 

suatu sistem jaringan maka hal yang harus Anda lakukan 

adalah memahami jenis jaringan apa yg akan dibangun.

2.   Dasar RJ45


