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BAB 1BAB 1BAB 1BAB 1        

AP ROUTERAP ROUTERAP ROUTERAP ROUTER    

“Seluas samudra “begitulah kirannya bisa 

diibaratkan ilmu pengetahuan itu, semakin 

digali maka akan semakin dalam kita 

dapatkan hal –hal menarik yang tersimpan . 

seperti hal nya buku Network IT part 1 , 

pada kali ini sayakan mengupas kembali 

dunia IT , dunia infrastruktur wifi, serta 

mengkonfigurasi dan merancang system 

jaringan dengan menggunakan akses point TL 

WA 5210G yang harganya cukup terjangkau , 

namun sudah cukup mampu untuk digunakan 

sebagai bisnis hotspot, atau warnet 

berbasis wifi, sehingga tidak menyulitkan 

kita dalam melakukan atau membangun 

jaringan dengan menggunakan kabel lokal 

area network , atau yang lebih sering 

dikenal dengan kabel UTP . 

Dalam buku Network IT part 1 saya sudah 

jelaskan mengenai dasar jaringan LAN , dan 

pengenalan TLWA5210G , sehingga saya anggap 

anda sudah mengenal 5210G, kali ini saya 

akan mengupas 5210G dengan konfigurasi AP 

router dan AP router client 5210G dalam 
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bentuk kasus –kasus hal ini saya lakukan 

agar apa yang saya tuliskan memberikan 

nilai lebih dan dapat dipraktekan secara 

langsung untuk memudahkan anda dalam 

melakukan konfigurasi secara terfokus pada 

suatu permasalahaan dan penyelesaiannya. 

Ap = akses point dan router = sebuah alat 

yang mengirimkan paket data melalui sebuah 

jaringan atau Internet menuju tujuannya, 

melalui sebuah proses. 

Sedangkan fungsi router itu adalah 

penghubung antar dua atau lebih jaringan 

untuk meneruskan data dari satu jaringan ke 

jaringan lainnya. 

Dasar pertimbangan memilih AP Router adalah 

: 1. Jaringan yang kita kelola sudah cukup 

besar sehingga diperlukan pemisahan 

antara WAN dan LAN. 2. Kebutuhan management system yang 

lebih efektif dan efisien dalam 

pengelolaanya. 
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3. Kebutuhan untuk melindungi jaringan 

induk 

Ketiga hal tersebut paling dominan untuk 

dijadikan alasan mengapa kita merancang 

kembali system jaringan dengan menggunakan 

system jaringan  AP router. 

TLWA5210G cukup memiliki kebutuhan akan 

dasar dari system jaringan berbasis AP 

router , karena di dalamnya telah tersimpan 

menu – menu yang cukup lengkap untuk 

merancang AP router yang terstruktur dan 

memberikan nilai management system yang 

cukup baik, juga mudah dalam proses 

konfigurasi sehingga tidak memakan waktu 

dan tenaga yang banyak dalam melakukan 

setting AP router tersebut. 

Tidak jauh beda dengan konfigurasi 5210G 

sebelemunya masuklah dengan menggunakkan 

browser kesukaan anda dan perhatikan pada 

menu sebelah kiri pilih menu “ Opration 

mode “ dan pilih “ AP Router ” dan ingat 

selalu untuk mengkilik  “ Save “ setelah 

melakukan konfigurasi. 
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Gambar 1.1 Oprasional Mode 

Maka secara automatis 5210G akan minta 

untuk restart, setelah restar anda tidak 

akan bisa login kembali ke dalam 5210G , 

tidak usah kawatir cukup lepaskan LAN cabel 

anda dan ubah konfigurasi IP network anda 

pada settingan automatis DHCP aktifkan wifi 

pada laptop anda maka akan muncul Hotspot 

baru koneksikan laptop anda dan login 

seperti biasa dengan menggunakan 

browser.Pada saat konfigurasi AP router 

saya sarankan agar 5210G tidak berada di 

atas tiang atau atap rumah anda, karena apa 

bila terjadi kesalahan maka anda harus 

melakukan reset secara manual pada 

perangkat. 
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Kasus 1 

Anda bekerja pada sebuah perusahan besar , 

kebetulan anda di tempatkan di salah satu 

kantor cabang anak perusahaan , karena 

strategisnya kantor anda maka tak jarang 

sering keluar masuk tamu atau karyawan di 

kantor anda  seperti tamu yang transit 1- 2 

hari menunggu jadwal keberangkatan, mau pun 

tamu dari instasi pemerintah yang akan ke 

lokasi pabrik anda. Di kantor anda hanya 

diberikan 3 akses IP yang bisa terkoneksi 

internet 2 diantara telah di pake user , 

dan anda sedangakan 1 ip biasa digunakan 

untuk keprluan tamu dengan menggunakan 

kabel LAN . semua IP disetting secara 

statis 192.168.5.15 192.168.5.16 dan 

192.168.5.17. 

Suatu hari akan di adakan rakernas dan akan 

datang tamu - tamu penting yang akan rapat 

kelokasi industri dan tamu –tamu tersebut 

memerlukan akses internet agar tetap bisa 

berkordinasi kerja , selama menunggu 

transportasi ke lokasi pabrik di kantor 

cabang anda.  
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Dari kasus 1 diatas sangat tidak mungkin 

jika anda hanya menyediakan 1 IP saja , 

maka solusi yang baik adalah memecah 1 IP 

tersebut agar bisa digunakan beberapa user 

apabila kita menggunakan 5210G dengan mode 

AP , hal ini tidak akan bisa dilakukan , 

namun ketika kita setting dengan mode AP 

Router maka hal ini adalah mungkin. 

Maka lakukan konfigurasi sebagai berikut: 

1. Masuk ke menu Network dan pilih LAN 

jika dalam keadaan default maka akan 

mendapatkan IP 192.168.1.254. 

konfigurasi ini tidak perlu dirubah. 

2. Pada menu Network masuk ke menu WAN 

pada “WAN Connection type “ pilih 

static IP, IP address di setting 

192.168.5.17 , subnet 255.255.255.0 , 

Getway 192.168.5.9 dan Primary DNS 

192.168.0.225 . (konfigurasi jaringan 

ini disesuaikan dengan jaringan anda 

ini merupakan contoh saja) . 

3. MAC Clone tidak perlu di konfigurasi 

setting pada default saja. 


