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ABSTRAKSI 

 

 Penggunaan komunikasi data saat ini sangat dibutuhkan oleh banyak 

perusahaan baik di instansi pemerintah maupun swasta, dan untuk menunjang hal 

tersebut dibutuhkan topologi jaringan computer sebagai gambaran susunan 

network. Jaringan computer pada dasarnya adalah jaringanan kabel yang 

menghubungkan satu sisi dengan isi lain, dimana bentuk dan fungsi dari jaringan 

tersebut menentukan pemilihan jenis kabel, demikian juga sebaliknya, ketersediaan 

kabel dan harga menjadi pertimbangan utama untuk membangun sebuah network. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, penghubung antar computer pun 

mengalami perubahan. Mulai dari teknologi telegraf yang memanfaatkan 

gelombang radio hingga teknologi serat optic dan laser menjadi tumpuan 

perkembangan jaringan komputer. Hingga sekarang, teknologi jaringan computer 

bisa menggunakan teknologi yang menggunakan kabel coaxial hingga 

menggunakan teknologi fiber optic. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Satuan Brimob Polda Jawa Timur merupakan salah satu instansi milik 

negara menjaga keamanan negara yang dimana telah menajaga keamanan negara 

dari serangan luar maupun dalam negeri sendiri, yang dimana didalam nya juga ada 

informasi yang sangat rahasia sehingga tidak bisa dipublikasikan. 

Kemajuan teknologi telah memberikan jawaban akan kebutuhan informasi, 

komputer yang semakin canggih memungkinkan untuk memperoleh informasi 

secara cepat, tepat dan akurat. Hasil informasi yang canggih tersebut sudah mulai 

menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Penggunaan serta pemanfaatan computer 

secara optimal dapat memacu laju perkembangan pembangunan. Kesadaran tentang 

hal inilah yang menuntut pengadaan tenaga-tenaga ahli yang terampil untuk dapat 

mengelola informasi, dan pendidikan merupakan salah satu cara yang harus 

ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tenaga tersebut. 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan teknologi informasi yang maju dengan pesat mengakibatkan 

kebutuhan terhadap tenaga kerja yang menguasai bidang sistem komputerisasi 

sangat meningkat. Terbentuknya lembaga-lembaga pendidikan formal di bidang 

informasi dan computer seperti Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya 

salah satu lembaga pendidikan yang melhirkan lulusan-lulusan muda yang berpola 

piker akademik bertindak professional serta berakhlak. Selain itu juga berupaya 

melaksanakan program pendidikan yang bertujuan menghasilkan lulusan-lulusan 



2 
 

yang tidak hanya memahami ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi mampu 

mempraktekkan serta mengembangkan ilmu yang di dapat pada bangku kuliah baik 

di dunia pendidikan maupun di dunia industri. Dengan mengikuti kerja praktik ini 

mahasiswa diharapkan bisa mendapat nilai tamabahan terhadap materi kuliah yang 

di berikan serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan mahasiswa 

tentang dunia kerja sekaligus mendapatkan pengalaman kerja di suatu perusahaan 

maupun instansi serta mampu bekerjasama dengan orang lain dengan disiplin ilmu 

yang berbeda-beda. Sekaligus mencoba ilmu pengetahuan yang sudah di peroleh 

dalam perkuliahan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Dalam perumusan masalah yang ada pada kerja praktik yang dilakukan oleh 

penulis terdapat beberapa masalah yang harus diselesaikan. Adapun masalah yang 

harus diselesaikan berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara membuat topologi jaringan menggunakan alat jaringan cisco 

2. Bagaimana cara membagi bagian-bagian yang berbeda jaringan agar tetap 

terhubung dan memberikan keamanan dari pihak luar. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Melihat permasalahan yang ada, maka penulis membatasi maslaah dari 

kerja praktik, yaitu: 

a. Perancangan topologi dan desain menggunakan software Packet Tracer. 

b. Merancang jaringan Virtual Local Area Network. 
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c. Semua proses konfigurasi jaringan menggunakan program simulasi Packet 

Tracer. 

 

1.4 Tujuan 

 Tujuan umum dari kerja praktik yang dilaksanakan mahasiswa adalah agar 

mahasiswa dapat melihat serta merasakan kondisi dan keadaan real yang ada pada 

dunia kerja sehingga mendapatkan pengalaman yang lebih banyak lagi dan dapat 

memperdalam kemamapuan pada suatu bidang. Tujuan khusus adalah sebagai 

berikut: 

1. Membandingkan dan Menguji rancangan permodelan dengan menggunakan 

program simulasi Packet Tracer. 

2. Memberikan cara konfigurasi dan proses pada perancangan jaringan yang 

dibuat. 

 

1.5 Kontribusi 

 Adapun Kontribusi dari kerja praktik terhadap Satuan BRIMOB POLDA 

Jawa Timur adalah membantu menganalisa permasalahan tentang komputer dan 

membuat topologi jaringan baru pada Satuan Brimob Polda Jawa Timur. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang uraian mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, 
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kontribusi serta sistematika penulisan dalam penyusunan 

laporan kerja praktik. 

BAB II : GAMBARAN UMUM SATBRIMOB POLDA JATIM 

Bab dua berisi sejarah dan perkembangan, lokasi, jenis 

usaha, visi, misi, struktur organisasi, departemen, dan 

komitmen Satbrimob Polda Jatim sebagai tempat kerja 

praktik. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori penunjang yang digunakan 

sebagai acuan dalam kerja praktik tersebut. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang proses membuat topologi 

jaringan dan menampilkan gambar yang telah dikerjakan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan kerja praktik 

yang membahas tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil 

dari kerja praktik serta saran disesuaikan dengan hasil dan 

pembahasan pada bab-bab yang sebelumnya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM POLRI 

 

Bab dua berisi sejarah dan perkembangan, lokasi, visi, misi, struktur organisasi, dan 

komitmen POLRI dalam hal ini Satuan BRIMOB POLDA Jawa Timur sebagai 

tempat kerja praktik. 

 

2.1 Sejarah dan Perkembangan  

 Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian 

Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri 

mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin 

oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sejak 17 

April 2015, jabatan Kapolri dipegang oleh Jenderal Polisi Badrodin Haiti. 

Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan 

pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan 

kerajaan. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali 

oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi 

untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu 

itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang 

pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada 

pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan 

pada procureur generaal (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat 

bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan) , stands 

politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong 
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praja), dan lain-lain. Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian 

juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada 

dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur 

van politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi 

diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. 

Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah 

merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia 

saat ini. 

Pada masa pendudukan jepang,  Jepang membagi wilayah kepolisian 

Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, 

Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia 

Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di 

Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang 

pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang 

yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi. 

Pada periode 1945– 1950 tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat 

kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, 

sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara 

resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur Kelas I 

(Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada 

tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia 

sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan 

pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan 
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semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang 

sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya pada 

tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 

Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala 

Kepolisian Negara (KKN). Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya 

bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional 

bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 

dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara 

yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah 

yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini. Sebagai 

bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka Polri di 

samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah 

RI. Polri menyatakan dirinya “combatant” yang tidak tunduk pada Konvensi 

Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi Mobile Brigade, sebagai kesatuan khusus 

untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di 

Surabaya, di front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan 

PKI di Madiun, dan lain-lain. Pada masa kabinet presidential, pada tanggal 4 

Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1/1948 yang menetapkan bahwa 

Polri dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedudukan sebagai 

perdana menteri/wakil perdana menteri. Pada masa revolusi fisik, Kapolri Jenderal 

Polisi R.S. Soekanto telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah 

RI. Pada Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafrudin 
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Prawiranegara berkedudukan di Sumatera Tengah, Jawatan Kepolisian dipimpin 

KBP Umar Said (tanggal 22 Desember 1948). Hasil Konferensi Meja Bundar antara 

Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. 

Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto 

diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta. 

Dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS 

dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan 

perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, 

dipertanggungjawabkan pada menteri dalam negeri. Umur RIS hanya beberapa 

bulan. Sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada 

tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi 

kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia. 

Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara 

sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif, 

organisatoris. 

Pada periode 1950 – 1959 dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 

Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem 

parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang 

bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden. Waktu kedudukan Polri 

kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor digunakan bekas kantor Hoofd van de 

Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. 

Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, 

Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI 

(DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi 
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gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara. Sampai periode ini kepolisian 

berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan 

gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik 

Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak 

zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan 

nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. 

Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara 

demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante 

dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan 

perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan 

Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding 

dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB). 

Pada Masa Orde lama dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan 

Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya 

kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. 

Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada 

Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di 

mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio. Pada 

tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai 

Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 

1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan 

Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang 

memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian 

Negara). Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang 
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terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto 

menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme 

kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri 

setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karier 

Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959. 

Dengan Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas 

Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan 

Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian 

Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan 

nasional. Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 

13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur 

ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU. Dengan Keppres No. 

94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, 

Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil 

Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 

menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak). 

Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan 

Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai 

kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan 

tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut: 

1. Alat Negara Penegak Hukum. 

2. Koordinator Polsus. 

3. Ikut serta dalam pertahanan. 

4. Pembinaan Kamtibmas. 



11 
 

5. Kekaryaan. 

6. Sebagai alat revolusi. 

Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI 

disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. 

Sementara pada tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik 

NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian 

anggota ABRI dari keempat angkatan. 

 Pada Masa Orde Baru dengan pengalaman yang pahit dari peristiwa 

G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, 

maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 

132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan 

Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan 

bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU , dan AK yang 

masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas 

pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal 

Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama. Setelah Soeharto dipilih 

sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada 

Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang 

dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang 

bukan angkatan perang. Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan 

Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi 

Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. 

Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969. Pada HUT ABRI 
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tanggal 5 Oktober 1969 sebutan Panglima AD, AL, dan AU diganti menjadi Kepala 

Staf Angkatan. 

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke 

kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat 

kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di 

tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat 

kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di 

wilayah kecamatan. Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri berpangkat Jenderal Polisi, 

Sejak 16 Januari 2015, Jenderal Sutarman diberhentikan dengan hormat dan 

digantikan oleh Jenderal Pol Badrodin Haiti. 

Unsur Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan terdiri dari: 

1. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), bertugas membantu Kapolri 

dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum dan 

perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuan-satuan organsiasi 

non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri.  

2. Asisten Kapolri Bidang Operasi (As Ops), bertugas membantu Kapolri 

dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional dalam 

lingkungan Polri termasuk koordinasi dan kerjasama eksternal serta 

pemberdayaan masyarakat dan unsur-unsur pembantu Polri lainnya.  

3. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Asrena), 

bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan 
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umum dan pengembangan, termasuk pengembangan sistem organisasi dan 

manajemen serta penelitian dan pengembangan dalam lingkungan Polri.  

4. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM), bertugas 

membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang 

sumber daya manusia termasuk upaya perawatan dan peningkatan 

kesejahteraan personel dalam lingkungan Polri. 

5. Asisten Kapolri Sarana dan Prasarana (Assarpras), bertugas membantu 

Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi sarana dan prasarana dalam 

lingkungan Polri. 

6. Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Div 

Propam), adalah unsur pelaksana staf khusus bidang pertanggungjawaban 

profesi dan pengamanan internal.  

7. Divisi Hukum (Div Kum).  

8. Divisi Hubungan Masyarakat (Div Humas)  

9. Divisi Hubungan Internasional (Div Hubinter), adalah unsur pembantu 

pimpinan bidang hubungan internasional yang ada dibawah Kapolri. Bagian 

ini membawahi National Crime Bureau Interpol (NCB Interpol), untuk 

menangani kejahatan internasional.  

10. Divisi Teknologi Informasi Kepolisian (Div TI Pol), adalah unsur pembantu 

pimpinan di bidang informatika yang meliputi teknologi informasi dan 

komunikasi elektronika.  

11. Staf Pribadi Pimpinan (Spripim) 

12. Sekretariat Umum (Kasetum) 

13. Pelayanan Markas (Kayanma) 
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14. Staf Ahli Kapolri, bertugas memberikan telaahan mengenai masalah 

tertentu sesuai bidang keahliannya 

Unsur Pelaksana Tugas Pokok terdiri dari: 

1. Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam), bertugas membina dan 

menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bagi 

kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun 

guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka 

mewujudkan keamanan dalam negeri. 

2. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), bertugas membina dan 

menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, 

termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka 

penegakan hukum. Dipimpin oleh seorang Komisaris Jenderal (Komjen).  

3. Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), bertugas membina dan 

menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup 

pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban 

masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.  

4. Korps Brigade Mobil (Korbrimob), bertugas menyelenggarakan fungsi 

pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan 

gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, dalam rangka penegakan 

keamanan dalam negeri. Korps ini dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal 

(Irjen).  

5. Korps Lalu Lintas (Korlantas), bertugas membina dan menyelenggarakan 

fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, 
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pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan 

kendaraan bermotor, serta mengadakan patroli jalan raya. 

6. Biro Operasi Polri, bertugas untuk mengirimkan pasukan Brimob, Sabhara, 

Samapta, Satlantas, (Jihandak/Penjinak Bahan Peledak, bila diperlukan) 

serta sebuah tim intelijen jika ada demonstrasi, sidang pengadilan, 

pertemuan tingkat tinggi, perayaan hari besar oleh kelompok masyarakat, 

atau peresmian oleh kepala pemerintahan, kepala negara, ketua MPR, atau 

ketua DPR dengan mengirimkan surat tugas kepada Biro Operasi Polda 

setempat, Biro Operasi Polres setempat, dan Polsek setempat. 

7. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88 AT), bertugas 

menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, 

dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak 

pidana terorisme. 

Unsur Pendukung terdiri dari :  

1. Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol), bertugas merencanakan, 

mengembangkan, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan pembentukan 

dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri meliputi pendidikan 

profesi, manajerial, akademis, dan vokasi. Lemdikpol membawahi:  

a) Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (Sespimpol), adalah unsur 

pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan 

pengembangan manajemen Polri. Terdiri dari Sespinma (dahulu 

Selapa), Sespimmen (dahulu Sespim) dan Sespimti (dahulu Sespati). 

b) Akademi Kepolisian (Akpol), adalah unsur pelaksana pendidikan 

pembentukan Perwira Polri. 
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c) Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), adalah unsur pelaksana 

pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pendidikan 

tinggi dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian 

d) Sekolah Pembentukan Perwira (SETUKPA) 

e) Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan Transnasional 

(Diklatsusjatrans) 

f) Pusat Pendidikan (Pusdik)/Sekolah terdiri dari:  

1) Pusdik Intelijen (Pusdikintel) 

2) Pusdik Reserse Kriminal (Pusdikreskrim) 

3) Pusdik Lalulintas (Pusdiklantas) 

4) Pusdik Tugas Umum (Pusdikgasum) 

5) Pusdik Brigade Mobil (Pusdikbrimob) 

6) Pusdik Kepolisian Perairan (Pusdikpolair) 

7) Pusdik Administrasi (Pusdikmin) 

8) Sekolah Bahasa (Sebasa) 

9) Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) 

10) Pusdik Bina Masyarakat (PusdikBinmas) 

2. Pusat Logistik dan Perbekalan Polri dipimpin oleh seorang Brigadir 

Jenderal (Brigjen). 

3. Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes Polri) yang dipimpin oleh 

seorang Brigadir Jenderal (Brigjen), termasuk didalamnya adalah Rumah 

Sakit Pusat Polri (Rumkit Puspol) yang juga dipimpin oleh seorang Brigadir 

Jenderal (Brigjen). 
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4. Pusat Keuangan (Puskeu Polri) yang dipimpin oleh seorang Brigadir 

Jenderal (Brigjen). 

5. Pusat penelitian dan pengembangan (Puslitbang Polri) yang akan dipimpin 

oleh Brigadir Jenderal (Brigjen). 

6. Pusat sejarah (Pusjarah Polri) yang akan dipimpin oleh Brigadir Jenderal 

(Brigjen). 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana 

utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas 

menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang 

bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda 

(Wakapolda). 

1. Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres). 

Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A-K, Tipe A dan Tipe B. Polda Tipe A-K 

saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan 

Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal 

Polisi (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat 

Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen).  

 Setiap Polda menjaga keamanan sebuah Provinsi. 

2. Polres, membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk 

kota - kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres 

memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan 

dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk 

Polrestabes) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres)  
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 Setiap Polres menjaga keamanan sebuah Kotamadya atau 

Kabupaten. 

3. Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar 

Polisi (AKBP) (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi 

(Kompol) (untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau 

Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) 

(tipe rural). Di sejumlah daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin oleh 

Inspektur Polisi Dua (Ipda).  

 Setiap Polsek menjaga keamanan sebuah Kecamatan. 

Setiap Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki sejumlah 

Direktorat dalam menangani tugas melayani dan melindungi, yaitu: 

1. Direktorat Reserse Kriminal  

a) Subdit Kriminal Umum 

b) Subdit Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras) 

c) Subdit Remaja Anak dan Wanita 

d) Unit Inafis (Indonesia Automatic Finger Print Identification System) 

/ Identifikasi TKP (Tempat Kejadian Perkara) 

2. Direktorat Reserse Kriminal Khusus  

a) Subdit Tindak Pidana Korupsi 

b) Subdit Harta Benda Bangunan Tanah (Hardabangtah) 

c) Subdit Cyber Crime 

3. Direktorat Reserse Narkoba  

a) Subdit Narkotika 

b) Subdit Psikotropika 
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4. Direktorat Intelijen dan Keamanan 

5. Direktorat Lalu Lintas  

a) Subdit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa) 

b) Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident) 

c) Subdit Penegakan Hukum (Gakkum) 

d) Subdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) 

e) Subdit Patroli Pengawalan (Patwal) 

f) Subdit Patroli Jalan Raya (PJR) 

6. Direktorat Bimbingan Masyarakat (Bimmas, dulu Bina Mitra) 

7. Direktorat Sabhara 

8. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit) 

9. Direktorat Polisi Air (Polair) 

10. Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) 

11. Biro Operasi 

12. Biro SDM 

13. Biro Sarana Prasarana (Sarpras, dulu Logistik) 

14. Bidang Keuangan 

15. Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) 

16. Bidang Hukum 

17. Bidang Hubungan Masyarakat 

18. Bidang Kedokteran Kesehatan 

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia pada dasarnya didasarkan dan 

disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di 



20 
 

Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya, struktur komando Polri dari 

pusat ke daerah adalah: 

 

1. Pusat  

 Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) 

2. Wilayah Provinsi  

 Kepolisian Daerah (Polda) 

3. Wilayah Kabupaten dan Kota Kepolisian Resort  

a) Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) 

b) Kepolisian Resort Kota (Polresta) 

c) Kepolisian Resort Kabupaten (Polres) 

4. Tingkat kecamatan Kepolisian sektor  

a) Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) 

b) Kepolisian Sektor (Polsek) 

Wilayah hukum dari Kepolisian Wilayah (Polwil) adalah kawasan yang pada masa 

kolonial merupakan Karesidenan. Karena wilayah seperti ini umumnya hanya ada 

di Pulau Jawa, maka di luar Jawa tidak dikenal adanya satuan berupa Polwil kecuali 

untuk wilayah perkotaan seperti ibukota provinsi seperti misalnya Polwiltabes 

Makassar di Sulawesi Selatan. Mulai awal tahun 2010 seluruh Kepolisian Wilayah 

(Polwil) di Pulau Jawa sudah dihapus. Di beberapa daerah terpencil, ada pula pos-

pos polisi yang merupakan perpanjangan tangan dari Kepolisian Sektor. 

 

2.2 Logo dan Arti Logo POLRI dan Satuan BRIMOB POLDA JATIM  

2.2.1 Logo  
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Sebuah logo akan menjadi suatu Brand Images dimana dari suatu Instansi. Sudah 

banyak Instansi – Instansi yang melakukan transformasi visi dan misi melalui logo. 

Logo juga bersifat persepsi kuat terhadap perusahaan.Logo POLRI dapat dilihat 

pada Gambar 2.1  dan logo Satuan BRIMOB dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.1 Logo POLRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Logo Satuan Brimob Polda Jawa Timur 

 

2.2.2 Arti Logo  

 Arti Logo POLRI 

1. Perisai bermakna pelindung rakyat dan negara. 
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2. Tiang dan nyala obor bermakna penegasan tugas Polri, di 

samping memberi sesuluh atau penerangan juga bermakna 

penyadaran hati nurani masyarakat agar selalu sadar akan 

perlunya kondisi keamanan ketertiban masyarakat yang mantap. 

3. Pancoran obor yang berjumlah 17 dengan 8 sudut pancar 

berlapis 4 tiang dan 5 penyangga bermakna 17 Agustus 1945 

hari Proklamasi Kemerdekaan yang berarti Polri berperan 

langsung pada proses kemerdekaan dan sekaligus pernyataan 

bahwa Polri tak pernah lepas dari perjuangan bangsa dan negara. 

4. Tangkai padi dan kapas menggambarkan cita-cita bangsa 

menuju kehidupan adil dan makmur, sedangkan 29 daun kapas 

dengan 9 putik dan 45 butir padi merupakan suatu pernyataan 

tanggal pelantikan Kapolri pertama 29 September 1945 yang 

dijabat oleh Jenderal Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo. 

5. Tiga bintang di atas logo bermakna Tri Brata adalah pedoman 

hidup Polri. 

6. Warna hitam dan kuning adalah warna legendaris Polri. 

7. Warna kuning keemasan perlambang kebesaran dan keagungan 

hati nurani segenap personil Polri. 

8. Warna hitam adalah lambang keabadian dan sikap tenang 

mantap yang bermakna harapan agar Polri selalu tidak goyah 

dalam situasi dan kondisi apapun, tenang, memiliki stabilitas 

nasional yang tinggi dan prima agar dapat selalu berpikir 

jernih,bersih, dan tepat dalam mengambil keputusan. 
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Arti Logo Satuan Brimob Polda Jatim  

1. Perisai segitiga dengan warna dasar merah dan hitam yang 

melambangkan dan mempunyai arti bahwa Brimob dengan 

segala kemampuan profesionalismenya , sebagai pelindung, 

pengayom dan pelayan masyarakat , mempunyai sikap tegas 

untuk menyatakan dan menegakkan keadilan dan hukum , 

menjunjung kesetiaaan kepada Negara dan hukum Republik 

Indonesia, keteguhan hati, keberanian dalam melaksanakan , 

mengemban tugas memberantas kejahatan berintensitas 

tinggi.Gambar teratai putih bertajuk tujuh helai dan berkelopak 

empat helai melambangkan tekad dan kemampuan untuk 

merubah situasi yang keruh menjadi tenang dan bersih , dan 

mampu hidup dimanapun juga meskipun ditempat lumpur, tetapi 

bisa muncul dan mampu memberikan keharuman nama Polri. 

2. Gambar teratai putih bertajuk tujuh helai dan berkelopak empat 

helai melambangkan tekad dan kemampuan untuk merubah 

situasi yang keruh menjadi tenang dan bersih , dan mampu hidup 

dimanapun juga meskipun ditempat lumpur, tetapi bisa muncul 

dan mampu memberikan keharuman nama Polri. 
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2.3 Visi dan Misi Satuan Brimob Polda Jawa Timur  

Visi 

Terwujudnya satuan brimob polda jatim sebagai pelindung,pengayom,dan 

pelayan masyarakat, patuh hukum, mahir,dan terpujinsehingga dapat memback-up 

satuan kewilayahan dalam menciptakan situasi yang kondusif melalui operasi 

penanggulangan kejahatan yang berintensitas tinggi yang terorganisir utamanya 

menggunakan senjata api, handak dan kerusuhan massa serta tugas-tugas lain yang 

diperintahkan oleh pimpinan polri demi mewujudkan terselenggaranya kehidupan 

masyarakat yang aman, tentram, dan damai. 

Misi 

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan dimaksud, selanjutnya 

dijabarkan dalam misi Satuan Brimob Polda Jawa Timur yang mencerminkan 

koridor tugas sebagai berikut: 

1. Mengelola sumber daya manusia dilingkungan Satuan Brimob 

Polda Jawa Timur agar mampu menjadi anggota polri sebagai 

pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat guna terciptanya 

situasi kamtibmas yang aman dan terkendali. 

2. Membentuk anggota brimob sebagai insan polri yang patuh 

hukum, mahir dan terpuji dalam rangka penegakan hukum guna 

mencegah perilaku anggota yang dapat mengurangi simpati, 

partisipasi, dan kepercayaan masyarakat terutama terhadap 

terjadinya penyimpangan dan penegakan hukum dan 

pelaksanaan kode etik profesi kepolisian secara objektif dan 

bertanggung jawab menuju terciptanya supremasi hukum. 
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3. Menyiapkan bantuan taktis opsnal Satuan Brimob Polda Jawa 

Timur untuk memback-up satuan kewilayahan dalam rangka 

menanggulangi kejahatan konfensional kejahatan trans nasional, 

dan kendaraan yang berimplikasi kontijensi. 

4. Mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan perorangan dan 

satuan untuk mendukung satuan wilayah dalam upaya 

memelihara keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan 

kegiatan demokrasi yang dilaksanakan di wilayah polda jatim. 

5. Mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan perorangan dan 

satuan dalam rangka menghadapi tugas-tugas pengamanan 

VVIP/VIP atau pejabat-pejabat dari Negara asing yang berada di 

jawa timur. 

6. Mendukung dan melaksanakan kebijakan pimpinan polri di jawa 

timur dalam rangka menjamin kelancaran dan keamanan 

dinamika perekonomian masyarakat. 

7. Memback-up satuan kewilayahan dalam upaya menjamin 

kehidupan masyarakat agar terbebas dari rasa khawatir dan takut 

dengan meningkatkan kehadiran brimob di tengah-tengah 

masyarakat melalui kegiatan patroli. 

8. Memback-up kewilayahan dalam rangka pengamanan pesta 

demokrasi pilkada Tk I dan pilkades. 

9. Memelihara dan meningkatkan hubungan yang baik dengan 

TNI, Pemda, instansi swasta, dan masyarakat dalam rangka 

kelancaran tugas menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. 
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10. Mendukung kesatuan kewilayahan menjaga obyek vital dan 

proyek vital dalam rangka menjamin terselenggaranya segala 

aspek kehidupan masyarakat. 

11. Memberikan penghargaan kepada anggota yang berprestasi 

dalam melaksanakan tugas dan memberikan sangsi/tindakan 

kepada anggota yang melakukan pelanggaran disiplin maupun 

norma/hukum secara konsisten. 

12. Meningkatkan pemeliharaan dan perawatan alut, alsus dan 

perlengkapan perorangan /kesatuan dalam rangka 

memperpanjang usia pakai. 

13. Menjamin kesiapan alut, alsus, dan perlengkapan lainnya dalam 

mendukung kelancaran tugas operasional brimob maupun satuan 

kewilayahan. 

 

2.4 Struktur Organisasi 

Pada tempat kerja praktik terdapat stuktur organasasi yang terdiri atas 

beberapa bagian yaitu sebagai berikut : 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Satuan Brimob Polda Jawa Timur 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab tiga penulis menjelaskan tentang teori penunjang kerja praktik yang telah 

di kerjakan. 

 

3.1  PACKET TRACER 

 Packet Tracer adalah sebuah perangkat lunak (software) simulasi jaringan 

yang dikembangkan oleh Cisco, di mana perangkat tersebut berfungsi untuk 

membuat suatu simulator jaringan komputer yang sebelumnya telah didesain dan 

dikonfigurasi oleh pengguna. Packet Tracer memungkinkan para pengguna untuk 

melakukan simulasi berbagai macam protokol dengan mudah yang digunakan pada 

jaringan, baik secara realtime maupun dengan mode simulasi. 

Dalam perangkat ini telah tersedia beberapa komponen atau alat-alat yang 

sering dipakai atau digunakan dalam jaringan sistem tersebut, antar lain seperti 

kabel LAN (cross over, straight, console, dll), Hub, Switches, Router, dan 

sebagainya. Ketika simulasi difungsikan, kita dapat mengetahui cara kerja pada 

tiap-tiap alat tersebut dan cara pengiriman sebuah pesan (packet data) dari komputer 

satu ke komputer lainnya dan dapat digunakan pula untuk simulasi dari desain, 

konfigurasi hingga pemecahan masalah (troubleshooting). Pengguna dapat secara 

langsung mengatur dan mengkonfigurasi jaringan yang akan di desainnya.  
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3.2 TRANSMISI 

 Transmisi merupakan proses membawa informasi antar end points di dalam 

sistem ataupun jaringan. Dalam Suatu jaringan telekomunikasi, sistem transmisi 

digunakan untuk saling menghubungkan sentral (router). Keseluruhan sistem 

transmisi atau jaringan transport atau juga transport network. Terdapat Definisi 

Transmisi menurut definisi ANSI, yaitu: 

1. Simplex 

2. Half-duplex 

3. Full-duplex 

 

3.2.1 MEDIA TRANSMISI 

Transmission Media Total Data Rate Bandwith Repeater Spacing 

Twisted Pair 4 Mbps 3 MHz 2 sampai 10 km 

Coaxial Cable 500 Mbps 350 MHz 1 sampai 10 km 

Optical Fiber 2 Gbps 2 GHz 10 sampai 100 km 

Tabel 3.1 Media Transmisi 

3.2.1.1 Twisted Pair 

 Kabel Twisted Pair terdiri dari dua buah konduktor yang digabungkan 

dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan interferensi elektromagnetik 

dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel Unshielded twisted-pair (UTP), 

dan Crosstalk yang terjadi di antara kabel yang berdekatan. 
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Gambar 3.1 Twisted Pair 

Ada dua macam Twisted Pair Cable, yaitu kabel STP dan UTP. Kabel STP 

(Shielded Twisted Pair) merupakan salah satu jenis kabel yang digunakan dalam 

jaringan computer. Kabel ini berisi dua pasang kabel (empat kabel) yang setiap 

pasang dipilin (twisted). Kabel STP lebih tahan terhadap gangguan yang 

disebabkan posisi kabel tertekuk. 

 

Gambar 3.2 Kabel STP dan UTP 
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Pada Kabel STP attenuasi akan meningkat pada frekuensi tinggi sehingga 

menimbulkan crosstalk dan sinyal noise Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) 

banyak digunakan dalam instalasi jaringan computer dan Kabel ini tidak 

dilengkapi dengan pelindung (Unshielded). 

 

3.2.1.2 COAXIAL CABLE 

 Kabel Coaxial merupakan suatu jenis kabel yang menggunakan dua buah 

konduktor. Kabel ini banyak digunakan untuk mentransmisikan sinyal frekuensi 

tinggi mulai 300 kHz keatas. Karena kemampuannya dalam menyalurkan 

frekuensi tinggi tersebut, maka sistem transmisi dengan menggunakan kabel 

coaxial memiliki kapasitas kanal yang cukup besar. Ada beberapa jenis kabel 

koaksial, yaitu Thick Coaxial Cable (mempunyai diameter besar) dan Thin Coaxial 

Cable (mempunyai diameter klebih kecil). 

 

Gambar 3.3 Kabel Coaxial 

Keunggulan kabel coaxial adalah dapat digunakan untuk menyalurkan informasi 

samapai dengan 900 kanal telepon, dapat ditanam di dalam tanah sehingga biaya 

perawatan lebih rendah, karena menggunakan penutup isolasi maka kecil 
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kemungkinan terjadi interferensi dengan sistem lain. Kelemahan kabel coaxial 

adalah mempunyai redaman yang relative besar sehingga untuk hubungan jarak 

jauh harus dipasang beberapa repeater. Jika kabel dipasang diatas tanah, rawan 

terhadap gangguan-gangguan fisik yang dapat berakibat putusnya hubungan. 

 

3.2.1.3 FIBER OPTIC 

 Fiber Optic atau Serat Optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca 

atau plastic yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu 

tempat ke tempat lain. Berdasarkan mode transmisi yang digunakan serat optic 

terdiri atas Multimode Step Index, Multimode Graded Index, dan Singlemode Step 

Index. 

 

Gambar 3.4 Kabel Fiber Optic 

Keuntungan serat optic adalah lebih murah, bentuknya lebih ramping, kapasitas 

transmisi yang lebih besar, sedikit sinyal yang hilang data diubah menjadi sinyal 

cahaya sehingga lebih cepat, tenaga yang dibutuhkan sedikit dan tidak mudah 

terbakar. Kelemahan serat optic antara lain biaya yang mahal untuk peralatannya, 

memerlukan konversui data listrik ke cahaya dan sebaliknya yang rumit, 

memerlukan peralatan khusus dalam prosedur pemakaian dan pemasangannya, 
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serta untuk perbaikannya yang kompleks membutuhkan tenaga yang ahli dibidang 

ini. Selain merupakan keuntungan, sifatnya yang tidak menghantarkan listrik juga 

merupakan kelemahannya karena memerlukan alat pembangkit listrik eksternal. 

 

3.2.2 KARAKTERISTIK TRANSMISI 

a. Digunakan untuk komunikasi broadcast, contoh : Sistem ALOHA di 

Hawaii. 

b. Repeater dipakai pada sistem untuk setiap radius kira-kira 500km. 

c. Seperti pada satelit, frekuensi transmisi dan penerima berbeda. 

d. Transmisi dalam bentuk paket-paket. 

e. Untuk komunikasi data digital dipakai data rate yang rendah dengan 

frekuensi dalam kilo bit daripada dalam mega bit atas dasar pertimbangan 

efek attenuation. 

 

3.3 KONSEP DASAR JARINGAN KOMPUTER 

 Jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang saling dihubungkan 

dengan menggunakan suatu protokol komunikasi sehingga antara satu komputer 

dengan komputer yang lainnya dapat berbagi data atau berbagi sumber daya 

(Sharing resource), saling bertukar informasi, program-program dan berkomunikasi 

melalui media jaringan tersebut. Sistem pemasangan jaringan dapat di bedakan 

menjadi dua macam, yaitu:  

1. Jaringan Terpusat 

Adalah jaringan yang terdiri dari beberapa node (workstation) yang 

terhubung dengan sebuah komputer pusat atau disebut Server. Pada jaringan 
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ini sistem kerja workstation tergantung dari komputer pusat. Dan komputer 

pusat tugasnya melayani permintaan akses dari workstation. 

2. Jaringan Peer-to-Peer 

Adalah jaringan yang terdiri dari beberapa komputer yang saling  

berhubungan antara satu dengan lainnya tanpa komputer pusat 

(serverbase).Pada masing-masing komputer workstation terdapat media 

penyimpanan (hard disk) yang berfungsi sebagai server 

individu. Secara umum jaringan komputer terdiri atas lima jenis yaitu:  

a) Local Area Network (LAN) 

Merupakan jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup 

wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, kantor, gedung, 

sekolah, dalam rumah, atau yang lebih kecil. Saat ini kebanyakan 

LAN berbasis pada teknologi IEEE 802.3 Ethernet menggunakan 

perangkat switch, yang mempunyai kecepatan transfer  data 10, 100, 

atau 1000 Mbit/s. Selain teknologi Ethernet, saat ini teknologi 

802.11b (atau biasa disebut Wi-fi) juga sering digunakan untuk 

membentuk LAN. Tempat-tempat yang menyediakan koneksi LAN 

dengan teknologi Wi-fi biasa disebut hotspot. Pada sebuah LAN, 

setiap node atau komputer mempunyai daya komputasi sendiri, 

berbeda dengan konsep dump terminal. Setiap komputer juga dapat 

mengakses sumber daya yang ada di LAN sesuai dengan hak akses 

yang telah diatur.Sumber daya tersebut dapat berupa data atau 

perangkat seperti printer. Pada LAN, seorang pengguna juga dapat 
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berkomunikasi dengan pengguna yang lain dengan menggunakan 

aplikasi yang sesuai. 

b) Metropolitan Area Network (MAN) 

MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, area yang 

digunakan adalah dalam sebuah negara.Dalam hal ini jaringan 

komputer menghubungkan beberapa buah jaringan-jaringan LAN ke 

dalam lingkungan area yang lebih besar, sebagai contoh yaitu: 

jaringan pada Bank (Sistem Online Perbankan). Setiap bank 

tentunya memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Di setiap kantor 

baik kantor cabang maupun kantor pusat tentunya memiliki LAN, 

penggabungan LAN – LAN di setiap kantor ini akan membentuk 

sebuah MAN. MAN biasanya mampu menunjang data teks dan 

suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel atau 

gelombang radio.  

c) Wide Area Network (WAN) 

Merupakan jaringan (network) komputer yang luas secara geografik. 

WANadalah kumpulan dari LAN atau Workgroup yang 

dihubungkan dengan menggunakan alat komunikasi modem dan 

jaringan Internet, dari/ke kantor pusat dan kantor cabang, maupun 

antar kantor cabang. Dengan sistem jaringan ini, pertukaran data 

antar kantor dapat dilakukan dengan cepat serta dengan biaya yang 

relatif murah. Sistem jaringan ini dapat menggunakan jaringan 

Internet yang sudah ada, untuk menghubungkan antara kantor pusat 
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dan kantor cabang atau dengan PC Stand Alone/Notebook yang 

berada di lain kota ataupun negara.  

d) Internet 

Internet berasal dari kata interconnected-networking.Internet 

merupakan jaringan global yang menghubungkan suatu jaringan 

(network) dengan jaringan lainnya di seluruh dunia.Media yang 

menghubungkan bisa berupa kabel, kanal satelit maupun frekuensi 

radio.Jaringan internet bekerja bekerja berdasarkan suatu protokol 

(aturan).TCP/IP yaitu Transmission Control Protocol Internet 

Protocol adalah protokol standar yang digunakan untuk 

menghubungkan jaringan-jaringan di dalam internet sehingga data 

dapat dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya.Setiap 

komputer diberikan suatu nomor unik yang disebut dengan alamat 

IP. 

e) Wireless (Jaringan Nirkabel) 

Jaringan nirkabel atau jaringan wireless pada prinsipnya sama 

dengan jaringan komputer biasa menggunakan kabel. Yang 

membedakan antara keduanya hanyalah media yang digunakan. 

Jaringan nirkabel/wireless menggunakan media udara (gelombang 

radio) sebagai jalur lintas data.Ada beberapa hal yang mendorong 

terjadinya pengembangan teknologi wireless untuk komputer, antara 

lain : 

a. Munculnya perangkat-perangkat berbasis gelombang radio, 

seperti walkie talkie, remote control, handphone, gadget, 
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dan peralatan radio lainnya yang menandai dimulainya 

proses komunkikasi tanpa kabel ini. 

b. Adanya kebutuhan untuk menjadikan computer sebagai 

barang yang mudah dibawah (mobile) dan mudah 

dihubungkan dengan jaringan yang sudah ada. 

 

3.4 TOPOLOGI 

 Topologi menggambarkan struktur dari suatu jaringan atau bagaimana 

sebuah jaringan didesain.Dalam definisi topologi terbagi menjadi dua, yaitu 

topologi fisik(physical topology) yang menunjukan posisi pemasangan kabel secara 

fisik dan topologi logika (logical topology) yang menunjukan bagaimana suatu 

media diakses oleh host. 

 

3.4.1 TOPOLOGI BUS 

 Topologi ini menggunakan satu segment ( panjang kabel ) backbone, yaitu 

yang menyambungkan semua host secara langsung. Apabila komunikasinya dua 

arah di sepanjang ring, maka jarak maksimum antara dua simpul pada ring dengan 

n simpul adalah n/2.Topologi ini cocok untuk jumlah prosesor yang relatif sedikit 

dengan komunikasi data minimal. 

 

Gambar 3.5 Topologi Bus 
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Keuntungan Topologi Bus: 

1. Hemat kabel. 

2. Layout kabel sederhana. 

3. Mudah dikembangkan. 

Kerugian Topologi Bus : 

1. Deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil. 

2. Kepadatan lalu lintas. 

3. Bila salah satu client rusak, maka jaringan tidak bisa berfungsi. 

4. Diperlukan repeater untuk jarak jauh. 

 

3.4.2 TOPOLOGI RING 

 Topologi ini menghubungkan satu host ke host setelah dan sebelumnya. 

Secara fisik jaringan ini berbentuk ring (lingkaran). 

 

Gambar 3.6 Topologi Ring 

Topologi cincin juga merupakan topologi jaringan dimana setiap titik terkoneksi ke 

dua titik lainnya, membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Pada topologi 

cincin, komunikasi data dapat terganggu jika satu titik mengalami gangguan. 
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Jaringan FDDi mengantisipasi kelemahan ini dengan mengirim data searah jarum 

jam dan berlawanan dengan arah jarum jam secara bersamaan. 

     Keuntungan Topologi Ring : 

1. Hemat Kabel. 

2. Tidak terjadi tabrakan saat pengiriman data. 

Kerugian Topologi Ring : 

1. Peka kesalahan. 

2. Pengembangan jaringan lebih kaku. 

 

3.4.3 TOPOLOGI STAR 

 Menghubungkan semua kabel pada host ke satu titik utama. Titik ini 

biasanya menggunakan Hub atau Switch. Topologi bintang merupakan bentuk 

topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau 

pengguna.Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya 

menengah. 

 

Gambar 3.7 Topologi Star 
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Keuntungan Topologi Star : 

1. Kerusakan pada satu saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada 

saluran tersebut dan station yang terpaut. 

2. Tingkat Keamanan termasuk tinggi. 

3. Tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. 

4. Penambahan dan pengurangan station dapat dilakukan dengan mudah. 

Kerugian Topologi Star : 

1. Jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan 

terhenti. 

2. Penggunaan kabel terlalu boros. 

(http://kardiasa.wordpress.com/topologi-jaringan/)  

 

3.4.4 FAKTOR PERTIMBANGAN DALAM PEMILIHAN TOPOLOGI  

1. Biaya : Sistem apa yang paling efisien yang dibutuhkan dalam organisasi. 

2. Kecepatan : Sampai sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan dalam sistem. 

3. Lingkungan : Contohnya Listrik atau factor – factor lingkungan yang lain, 

yang berpengaruh pada jenis perangkat keras yang digunakan. 

4. Ukuran : Sampai seberapa besar ukuran jaringan. Apakah jaringan 

memerlukan file server atau sejumlah server khusus. 

5. Konektivitas : Apakah pemakai yang lain yang menggunakan computer 

laptop perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi. 
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3.5 TIPE JARINGAN 

 Secara garis besar tipe jaringan dibagi menjadi dua macam, yaitu tipe 

jaringan Peer-to-Peer dan Client-Server.  

 

3.5.1 JARINGAN PEER-TO-PEER 

 Pada jaringan tipe ini, setiap komputer yang terhubung dalam jaringan dapat 

saling berkomunikasi dengan komputer lainnya secara langsung tanpa perantara 

.Bukan hanya komunikasi langsung tetapi juga sumber daya komputer dapat 

digunakan oleh komputer lainnya tanpa ada pengendali dan pembagian hak akses. 

Setiap komputer dalam jaringan Peer to Peer mampu berdiri sendiri sekalipun 

komputer yang tidak bekerja atau beroperasi.Masing-masing komputer tidak terikat 

dan tidak tergantung pada komputer yang lainnya. Komputer yang digunakan pun 

bisa beragam dan tidak harus setara, karena fungsi komputer dan keamanannya 

diatur  dan dikelola sendiri oleh masing-masing komputer.    

 

Gambar 3.8 Jaringan Peer To Peer. 

Keunggulan Jaringan Peer To Peer : 

1. Antar Komputer dalam jaringan dapat saling berbagi-pakai fasilitas yang 

dimilikinya serperti: harddisk, drive, fax/modem, printer. 

2. Biaya operasional relatif lebih murah dibandingkan dengan tipe jaringan 

client-sercer, salah satunya karena tidak memerlukan adanya server yang 
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memiliki kemampuan khusus untuk mengorganisasikan dan menyediakan 

fasilitas jaringan. 

3. Kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung pada satu server. Sehingga 

bila salah satu computer / peer mati atau rusak, jaringan secara keseluruhan 

tidak akan mengalami gangguan. 

Kelemahan Jaringan Peer To Peer : 

1. Troubleshooting jaringan relatif lebih sulit, karena pada jaringan tipe peer 

to peer  setiap computer dimungkinkan untuk terlibat dalam komunikasi 

yang ada. Di jaringan client-server, komunikasi adalah anatara server 

dengan workstation. 

2. Unjuk kerja lebih rendah dibandingkan dengan jaringan client-server, 

karena setiap computer / peer disamping harus mengelola pemakaian 

fasilitas jaringan juga harus mengelola pekerjaan atau aplikasi sendiri. 

3. Sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user dengan 

mengatur masing-masing fasilitas yang dimiliki. 

(http://www.amazinglight.info/tipe-jaringan-komputer.html)  

 

3.5.2 JARINGAN CLIENT-SERVER 

 Sesuai dengan namanya, jaringan komputer tipe ini memerlikan sebuah 

(atau lebih) komputer yang difungsikan sebagai pusat pelayanan dala jaringan yang 

disebut server. Komputer-komputer lain disebut sebagai Client atau Workstation. 

Sesuai sebutannya , komputer server bertugas melayani semua kebutuhan komputer 

lain yang berada dalam jaringan. Semua fungsi jaringan dikendalikan dan diatur 
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oleh komputer server, termasuk masalah keamanan jaringan seperti hak akses data, 

waktuakses, sumber daya dan sebagainya. 

 

Gambar 3.9 Jaringan Client-Server 

Keunggulan Jaringan Client-Server : 

1. Memberikan keamanan yang lebih baik. 

2. Lebih mudah pengaturannya bila networknya besar karena administrasinya 

di sentralkan. 

3. Semua data dapat di backup pada satu lokasi sentral. 

Kelemahan Jaringan Clien-Server : 

1. Membutuhkan hardware yang lebih tinggi dan mahal untuk mesin server. 

2. Mempunyai satu titik lemah jika menggunakan satu server, data user 

menjadi tidak ada jika server mati. 

(http://www.amazinglight.info/tipe-jaringan-komputer.html)  

 

3.5.3 PROTOKOL JARINGAN 

 Protokol adalah  serangkaian aturan yang mengatur unit fungsional agar 

komunikasi bisa terlaksana. Misalnya mengirim pesan , data, dan informasi. 

Protokol juga berfungsi untuk memungkinkan dua atau lebih komputer dapat 

berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Secara umum fungsi dari protocol adalah 
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untuk menghubungkan sisi pengirim dan penerima dalam berkomunikasi serta 

dalam bertukar informasi agar dapat berjalan dengan baik dan benar dengan 

kehandalan  

yang tinggi.  

 

3.5.4 IP ADDRESS 

 Alamat IP (Internet Protocol Address atau sering disingkat IP) adalah 

deretan angka biner antara 32-bit sampai 128-bit yang dipakai sebagai alamat 

identifikasi untuk tiap komputer host yang berada dalam jaringan internet. Panjang 

dari angka ini adalah 32-bit (untuk IP versi 4) dan 128-bit (untuk IP versi 6) yang 

menunjukkan alamat dari komputer  tersebut pada jaringan internet berbasis 

TCP/IP. IP address yang terdiri dari bilangan biner 32-bit tersebut dipisahkan oleh 

tanda titik pada setiap 8 bitnya. Tiap 8 bit ini disebut sebagai oktet, bentuk IP 

address dapat dituliskan sebagai berikut:  

xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx jadi IP address ini mempunyai 

range dari 00000000.00000000.00000000.00000000. sampai 

11111111.11111111.11111111.11111111. Notasi IP address dengan bilangan 

seperti ini susah untuk digunakan, sehingga sering ditulis dalam 4 bilangan decimal 

yang masing-masing dipisahkan 4 buah titik yang lebih dikenal dengan “notasi 

desimal bertitik”. Setiap bilangan desimal merupakan nilai dari satu oktet IP 

address. Contoh hubungan suatu IP address dalam format biner dan desimal :  

Desimal 254 192 168 99 

Biner 11111110 11000000 10101000 01100011 

Tabel 3.2 Tabel Kelas IP address. 
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 Kelas-kelas IP Address 

IP address dapat dipisahkan menjadi 2 bagian , yakni bagian network (net ID) dan 

bagian host (host ID). Net ID berperan dalam identifikasi  suatu network dari 

network yang lain, sedangkan host ID berperan untuk identifikasi host dalam suatu 

network. 

1. Bit pertama IP address kelas A adalah 0, dengan panjang net ID 8 bit dan 

panjang host ID 24 bit. Jadi byte pertama IP address kelas A mempunyai 

range dari 0-127. Jadi pada kelas A terdapat 127 network dengan tiap 

network dapat menampung sekitar 16 juta host (255x255x255x255). 

2. Dua bit IP address kelas B selalu diset 10 sehingga byte pertamanya selalu 

bernilai antara 128-191. Network ID adalah 16 bit pertama dan 16 bit 

sisanya adalah host ID sehingga kalau ada komputer mempunyai IP address 

192.168.26.161, net ID = 192.168 dan host ID = 26.161. Pada IP address 

kelas B ini mempunyai range IP dari 128.0.xxx.xxx sampai 

191.155.xxx.xxx yakni berjumlah 65.255 network dengan jumlah host tiap 

network 255x255 host atau sekitar 65 ribu host.  

3. IP address kelas C mulanya digunakan untuk jaringan berukuran kecil 

seperti LAN. Tiga bit pertama IP address kelas C selalu diset 111. Network 

ID terdiri dari 24 bit dan host ID 8 bit sisanya sehingga dapat terbentuk 

sekitar 2 juta network dengan masing-masing network memiliki 256 host. 

 

3.5.5 OSI LAYER 

 OSI merupakan kepanjangan dari Open System Interconnection, Di tahun 

1984 ISO (Internasional Standarization Organization) mengelurakan solusi untuk 
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memberikan standarisasi kompabilitas jaringan-jaringan sehingga tidak membatasi 

komunikasi antar produk maupun teknologi dari vendor yang berbeda. Dan 

faktanya OSI merupakan referensi yang telah digunakan  dan disederhanakan 

menjadi TCP/IP. Protokol OSI terdiri dari 7 layer yang mana masing-masing dari 

layer tersebut memiliki fingsinya sendiri – sendiri. 

(http://idisastra.blogspot.com/2009/03/pengertian-osi-layer-dan-sejarahnya.html) 

 

Gambar 3.10 OSI Layer 

Layer 7 : Application 

Fungsi : Layer yang mendefinisikan pelayanan komunikasi jaringan dalam 

bentuk aplikasi seperti : Telnet, FTP, HTTP, SSH. 

Layer 6 : Presentation 

Fungsi : Layer yang mendefinisikan format data seperti ASCII, HTML, JPG 

dan lainnya yang dikirimkan ke jaringan yang dapat dimanipulasi sehingga 

bisa di mengerti oleh penerima. 

Layer 5 : Session 

Fungsi : Layer yang mendefinisikan bagaimana memulai mengontrol dan 

menghentikan sebuah conversation / komunikasi antar mesin. Contohnya : 

Kita mengambil uang di mesin ATM dari memasukkan pin sampai dengan 
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mengambil uang yang sebelumnya mesin berkomunikasi dengan server 

dahulu tentang saldo rekening anda dan jumlah yang anda minta. 

Layer 4 : Transport 

Fungsi : Layer yang mendefinisikan management dari virtual circuit antar 

host dalam jaringan yang mengandung rangkaian protocol dan permasalah 

transportasi data. 

Layer 3 : Network 

Fungsi : Layer yang Mendefinisikan akhir pengiriman paket data dimana 

computer mengidentifikasi logical address seperti IP Address bagaimana 

meneruskan / routing (oleh router) untuk siapa pengiriman paket data. 

Layer 2 : Data Link 

Fungsi : Layer ini lebih menspesifikan pada bagaimana paket data 

didistribusikan / ditransfer data melalui media particular atau lebih yang kita 

kenal seperti Ethernet, hub, dan Switches. 

Layer 1 : Physical 

Fungsi : Layer terendah ini mendefinisikan media fisik dari transmisi paket 

data dimana protocol digunakan Ethernet pinout, kabel UTP (RJ45, RJ48, 

dsb) kita bisa perkirakaan layer ini tentang kabel dan konektornya. 

 

3.6 PROTOKOL TCP/IP 

 TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protocol) merupakan 

standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses 

tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. 

Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri , karena memang protokol ini berupa 
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kumpulan protokol (protocol suite). Protokol ini juga merupakan protokol yang 

paling banyak digunakan saat ini.Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk 

perangkat lunak (Software) di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada 

peragkat lunak ini adalah TCP/IP stack.  

Protokol TCP/IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an 

sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan 

jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas (WAN). TCP/IP merupakan 

sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme 

transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. 

Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang disebut 

sebagai alamat IP (IP Address) yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta 

komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lainnya di Internet. Protokol 

ini juga bersifat routable yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan 

sistem-sistem berbeda (seperti Microsoft Windows dan keluarga UNIX) untuk 

membentuk jaringan yang heterogen. 

 

3.6.1 DNS (Domain Name System) 

 Domain Name System (DNS) adalah distribute database system yang 

digunakan untuk pencarian nama komputer (name resolution) di jaringan yang 

mengunakan TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). DNS biasa 

digunakan pada aplikasi yang terhubung ke Internet seperti web browser atau e-

mail, dimana DNS membantu memetakan host name sebuah komputer ke IP 

address.  
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Selain digunakan di Internet, DNS juga dapat di implementasikan ke private 

network atau intranet dimana DNS memiliki keunggulan seperti:   

1. Mudah, DNS sangat mudah karena user tidak lagi direpotkan untuk 

mengingat IP Address sebuah computer cukup host name (Nama 

Komputer). 

2. Konsisten, IP address sebuah computer bisa berubah tapi hostname tidak 

berubah. 

3. Simple, user hanya menggunakan satu nama domain untuk mencari baik di 

Internet maupun di Intranet. 

DNS dapat disamakan fungsinya dengan buku telepon. Dimana setiap komputer di 

jaringan Internet memiliki host name (nama komputer) dan Internet Protocol (IP) 

address. Secara umum, setiap client yang akan mengkoneksikan komputer yang 

satu ke komputer yang lain, akan menggunakan host name. Lalu komputer anda 

akan menghubungi DNS server untuk mencek host name yang anda minta tersebut 

berapa IP address-nya. IP address ini yang digunakan untuk mengkoneksikan 

komputer anda dengan komputer lainnya. (http://www.meriam-

sijagur.com/learning/39-computer-and-internet/450-dns.html). 

 

3.6.2 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

 Dynamic Host Configuration Protocol (DCHP) adalah protokol yang 

berbasis arsitektur client/server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian 

alamat IP dalam satu jaringan.Sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan 

DHCP harus memberikan alamat IP kepada semua komputer secara manual. Jika 

DHCP dipasang di jaringan lokal, maka semua komputer yang tersambung di 
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jaringan akan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari server DHCP. Selain 

alamat IP, banyak parameter jaringan yang dapat diberikan oleh DHCP, seperti 

default gateway dan DNS server. 

 

3.6.3 NAT (Network Address Translation) 

Translasi alamat jaringan (NAT) adalah suatu metode untuk 

menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan 

menggunakan satu alamat IP. Banyaknya penggunaan metode ini disebabkan 

karena ketersediaan alamat IP yang terbatas, kebutuhan akan keamanan (security), 

dan kemudahan serta fleksibilitas dalam administrasi jaringan. Dengan NAT, suatu 

jaringan yang besar dapat dipecah-pecah menjadi jaringan yang lebih kecil. Bagian-

bagian kecil tersebut masing-masing memiliki satu alamat IP, sehingga dapat 

menambahkan atau mengurangi jumlah komputer tanpa memengaruhi jaringan 

secara keseluruhan.Selain itu, pada gateway NAT modern terdapat server DHCP 

yang dapat mengkonfigurasi komputer client secara otomatis. Hal ini sangat 

menguntungkan bagi admin jaringan karena untuk mengubah konfigurasi jaringan, 

admin hanya perlu mengubah pada komputer server dan perubahan ini akan terjadi 

pada semua komputer client. Selain itu gateway NAT mampu membatasi akses ke 

internet, juga mampu mencatat semua traffic, dari dan ke internet. Secara 

keseluruhan, dengan segala kelebihan gateway NAT tersebut, admin jaringan akan 

sangat terbantu dalam melakukan tugas - tugasnya.  
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3.7 PROTOKOL – PROTOKOL APLIKASI 

 Protokol-protokol aplikasi tersebut merupakan suatu aplikasi yang 

berhubungan dan digunakan dalam protokol seperti halnya: 

 

3.7.1 FTP (File Transfer Protocol) 

 Protokol transfer berkas (File transfer Protocol) adalah sebuah protokol 

Internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk 

pentransferan berkas (file) komputer antar mesin-mesin dalam sebuah 

Antarjaringan.  

FTP merupakan salah satu protokol Internet yang paling awal dikembangkan, dan 

masih digunakan hingga saat ini untuk melakukan pengunduhan (download) dan 

penggugahan (upload) berkas-berkas komputer antara klien FTP dan server FTP. 

Sebuah Klien FTP merupakan aplikasi yang dapat mengeluarkan perintah-perintah 

FTP ke sebuah server FTP, sementara server FTP adalah sebuah Windows Service 

atau daemon yang berjalan di atas sebuah komputer yang merespons perintah-

perintah dari sebuah klien FTP. Perintah-perintah FTP dapat digunakan untuk 

mengubah direktori, mengubah modus transfer antara biner dan ASCII, menggugah 

berkas komputer ke server FTP, serta mengunduh berkas dari server FTP.  

 

3.7.2 TELNET (Terminal Network) 

Telnet (Terminal network) adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan 

pada Internet atau Local Area Network untuk menyediakan fasilitas komunikasi 

berbasis teks interaksi dua arah yang menggunakan koneksi virtual 

terminal.TELNET dikembangkan pada 1969 dan distandarisasi sebagai IETF STD 



51 
 

8, salah satu standar Internet pertama.TELNET memiliki beberapa keterbatasan 

yang dianggap sebagai risiko keamanan.Telnet ini juga disebut sebagai general-

purpose client atau server application program.  

 

3.7.3 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 

 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) merupakan salah satu protokol yang 

umum digunakan untuk pengiriman surat elektronik di Internet. Protokol ini 

dipergunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim surat elektronik ke 

server surat elektronik penerima. Protokol ini timbul karena desain sistem surat 

elektronik yang mengharuskan adanya server surat elektronik yang menampung 

sementara sampai surat elektronik diambil oleh penerima yang berhak.  

 

3.8 NETWORK DEVICE 

3.8.1 SWITCH 

Switch tidak digunakan untuk membuat internetwork tapi digunakan untuk 

memaksimalkan jaringan LAN. Tugas utama dari switch adalah membuat LAN 

bekerja dengan lebih baik dengan mengoptimalkan unjuk kerja (performance), 

menyediakan lebih banyak bandwidth untuk penggunaan LAN. Switch tidak seperti 

router, switch tidak meneruskan paket ke jaringan lain. Switch hanya menghubung-

hubungkan frame dari satu port ke port yang lainnya di jaringan mana dia berada.  

Secara default, switch memisahkan collision domain. Istilah collision 

domain adalah istilah di dalam Ethernet yang menggambarkan sebuah kondisi 

network dimana sebuah alat mengirimkan paket pada sebuah segment network, 

kemudian memaksa semua alat yang lain di segment tersebut untuk memperhatikan 



52 
 

paketnya. Pada saat yang bersamaan, alat yang berbeda mencoba mengirimkan 

paket yang lain, yang mengakibatkan terjadinya collision. Paket yang dikirim 

menjadi rusak akibatnya semua alat harus melakukan pengiriman ulang paket, 

sehingga seperti ini menjadi tidak efisien.  

 Switch dapat dikatakan sebagai multi-port brigde karena mempunyai 

collision domain dan broadcast domain tersendiri, dapat mengatur lalu lintas paket 

yang melalui switch jaringan. Cara menghubungkan komputer ke switch sangat 

mirip dengan cara menghubungkan komputer atau router ke hub. Switch dapat 

digunakan langsung untuk menggantikan hub yang sudah terpasang pada jaringan.  

 

Gambar 3.11 Switch 

3.8.2 HUB 

 Hub biasanya titik koneksi pertama antara sebuah titik koneksi jaringan dan 

sebuah LAN.Variasi hub sangat luas dalam fungsi dan kapabilitasnya. Hub yang 

paling sederhana tidak lebih dari koneksi pemasangan terpusat pada titik tunggal 

dan biasanya dinamakan Wiring Concentrator. 

  Jaringan hub sesuai dengan perkembangan teknik mutakhir lebih tidak dapat 

bekerja sama dengan fungsi routing, bridges dan switching. Hubs untuk token ring 

LAN lebih sophisticated dari hub untuk tipe LAN karena mereka harus mengerate 

sebuah token ketika jaringan dimulai atau jika token asli hilang dan sekitar jalur 

transmisi ulang terputus atau gagal terhubung. Jalur transmisi yang dihubungkan ke 

sebuah NIU atau jaringan hub dengan standar konektor. Konektor RJ-45 seperti 
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konektor telepon RJ-11 kecuali lebih besar dan menghubungkan 8 kabel, ada 

beberapa standar untuk konektor fiber optic termasuk ST,SC,LT and MT-RJ. 

Standar MT-RJ telah mendukung peralatan vendor termasuk Cisco dan 3com.  

 

Gambar 3.12 Hub 

3.8.3 ROUTER 

 Router sering digunakan untuk menghubungkan beberapa network. Baik 

network yang sama maupun berbeda dari segi teknologinya. Seperti 

menghubungkan network yang menggunakan topologi Bus, Star dan Ring. Router 

juga digunakan untuk membagi network besar menjadi beberapa buah subnetwork 

(network-network kecil). Setiap subnetwork seolah-olah “terisolir” dari network 

lain. Hal ini dapat membagi-bagi traffic yang akan berdampak positif pada 

performa network.  

Sebuah router memiliki kemampuan routing. Artinya router  secara cerdas 

dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi (yang disebut packet) akan 

dilewatkan. Apakah ditujukan untuk host lain yang satu network ataukah berbeda 

network. Jika paket-paket ditujukan untuk host pada network  lain maka router  akan 

menghalangi paket-paket keluar, sehingga paket-paket tersebut tidak “membanjiri” 

network yang lain.  

Pada diagram atau bagan jaringan, sebuah router  seringkali dinyatakan 

dengan symbol khusus. Berikut disajikan simbol yang digunakan untuk 

menggambarkan router.  
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Gambar 3.13 Router 

3.8.4 SERVER 

 Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan 

tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung dengan prosesor yang 

bersifat scalable dan RAM yang besar, juga dilengkapi dengan sistem operasi 

khusus, yang disebut sebagai sistem operasi jaringan atau network operating 

system. Server juga menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol 

akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya, seperti halnya 

berkas atau alat penectak (printer) dan memberikan akses kepada workstation 

anggota jaringan.  

Umumnya, di atas sistem operasi server terdapat aplikasi-aplikasi yang 

menggunakan arsitektur client/server. Contoh dari aplikasi ini adalah DHCP 

Server, Mail Server, HTTP Server, FTP Server, DNS Server dan lain sebagainya. 

Setiap sistem operasi server umumnya membundle layanan-layanan tersebut atau 

layanan tersebut juga dapat diperoleh dari pihak ketiga. Setiap layanan-layanan 

tersebut akan merespon terhadap request dari klien. Sebagai contoh, client DHCP 

akan memberikan request kepada server yang menjalankan server DHCP, ketika 

sebuah client membutuhkan alamat IP, klien akan memberikan perintah/request 

kepada server, dengan bahasa yng dipahami oleh server DHCP, yaitu protocol 

DHCP itu sendiri.  

Contoh sistem operasi server adalah Windows NT 3.51, dan dilanjutkan 

dengan Windows NT 4.0. Saat ini sistem yang cukup popular adalah Windows 2000 
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Server dan Windows Server 2003, kemudian Sun Solaris, Unix dan GNU/Linux. 

Server biasanya terhubung dengan client dengan kabel UTP dan sebuah Network 

Card. Kartu jaringan ini biasanya berupa kartu PCI atau ISA. Fungsi server sangat 

banyak, misalnya untuk situs internet, ilmu pengetahuan atau sekedar penyimpanan 

data. Namun yang paling umum adalah untuk mengkoneksikan komputer client ke 

Internet.  

 

3.8.5 JARINGAN ETHERNET 

Ethernet adalah sebuah metode akses media jaringan dimana semua host di 

jaringan tersebut berbagi bandwidth yang sama dari sebuah link. Ethernet menjadi 

popular karena ia mudah sekali disesuaikan dengan kebutuhan (scalable). Artinya 

cukup mudah untuk mengintegrasikan teknologi baru seperti FastEthernet dan 

GigabitEthernet, ke dalam infrastruktur network yang ada. Ethernet juga mudah 

untuk diimplementasikan dari awal dan cara pemecahan masalahnya juga mudah. 

Ethernet menggunakan spesifikasi layer physical dan data link.  

Jaringan Ethernet menggunakan apa yang dinamakan carrier sense multiple 

access with coliision detection (CSMA/CD), yaitu sebuah protokol yang membantu 

peralatan jaringan untuk berbagi bandwidth secara merata tanpa mengalami 

kejadian dimana dua peralatan mengirimkan data pada saat yang bersamaan. 

CSMA/CD diciptakan untuk mengatasi masalah collision yang terjadi ketika paket 

- paket dikirimkan secara serentak dari titik jaringan (node) yang berbeda. 
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BAB IV 

DISKRIPSI KERJA PRAKTIK 

 

Bab ini membahas tentang proses installasi dan menampilkan foto-foto hasil desain 

topologi yang telah dikerjakan. 

 

4.1 INSTALASI DAN PENGGUNAAN PACKET TRACER 6.2 

4.1.1 PROSEDUR INSTALASI PACKET TRACER 6.2 

1. Buka Installer Packet Tracer 6.2 kemudian akan muncul gambar seperti 

dibawah ini. 

 

Gambar 4.1 Tampilan Setup Cisco Packet Tracer 6.2 

2. Setelah itu tekan tombol Next, kemudian akan muncul gambar seperti 

dibawah ini. 
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Gambar 4.2 Tampilan License Agreement 

3. Untuk Proses selanjutnya pilih “I accept the agreement” setelah itu pilih 

tombol Next, Kemudian akan muncul gambar seperti dibawah ini. 

 

Gambar 4.3 Tampilan pemilihan lokasi program 

4. Setelah memilih lokasi program setelah itu pilih tombol Next, dan sampai 

muncul gambar seperti dibawah ini. 
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Gambar 4.4 Tampilan persiapan instalasi program 

5. Setelah itu pilih tombol Install setelah itu proses instalasi program akan 

berjalan. 

 

Gambar 4.5 Tampilan proses instalasi program 

 

6. Setelah itu proses instalasi selesai. 
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Gambar 4.6 Tampilan proses instalasi selesai 

 

4.1.2. PEMBUATAN TOPOLOGI 

Untuk membuat topologi dibutuhkan data IP address yang terhubung. Berikut tabel 

alamat yang digunakan pada Brimob Polda Jatim. 

Tabel 4.1 Tabel Pengalamatan Jaringan BRIMOB POLDA JATIM 

Device Interface IP Address Subnet Mask 

Default 

Gateway 

Keterangan 

Router 

BRIMOB - 

Cisco 

Router 2901 

Gig0/1 111.1.1.111 

255.255.255.1

28 

N/A 

Koneksi 

Jaringan Ke 

Internet 

 Gig0/0.90 192.168.90.1 255.255.255.0 N/A 

Gateway 

Jaringan VLAN 

90 (Logistik) 
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 Gig0/0.91 192.168.91.1 255.255.255.0 N/A 

Gateway 

Jaringan VLAN 

91 (Koperasi) 

 Gig0/0.92 192.168.92.1 255.255.255.0 N/A 

Gateway 

Jaringan VLAN 

92 (Keuangan) 

 Gig0/0.93 192.168.93.1 255.255.255.0 N/A 

Gateway 

Jaringan VLAN 

93 (Personil) 

 Gig0/0.94 192.168.94.1 255.255.255.0 N/A 

Gateway 

Jaringan VLAN 

94 (Operasional) 

 Gig0/0.95 192.168.95.1 255.255.255.0 N/A 

Gateway 

Jaringan VLAN 

95 (Tekkom) 

 Gig0/0.200 

192.168.200.

1 

255.255.255.0 N/A 

Gateway 

Jaringan VLAN 

200 (WiFi 

Publik) 

PC Teknisi Fa0 

192.168.95.2

00 

255.255.255.0 

192.168.9

5.1 

PC Teknisi 

Berada di 

Bagian 

TEKKOM 
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File Server Gig0 

192.168.95.1

0 

255.255.255.0 

192.168.9

5.1 

Untuk Server 

Penyimpanan 

File-File pada 

BRIMOB 

Web Server Gig0 

192.168.95.9

0 

255.255.255.0 

192.168.9

5.1 

Web Server 

Internal / Public 

DNS Server Gig1 

192.168.95.9

5 

255.255.255.0 

192.168.9

5.1 

DNS Server 

Untuk Koneksi 

Internal 

DHCP 

Server 

Gig0 

192.168.95.2

54 

255.255.255.0 

192.168.9

5.1 

Digunakan 

sebagai 

pembagian 

alamat IP ke 

Semua Jaringan 

yang ada di 

BRIMOB 

PC 

Koperasi 

Fa0 -DHCP- -DHCP- 

192.168.9

1.1 

Mendapatkan IP 

Address dari 

DHCP Server 

BRIMOB 

PC 

Keuangan 

Fa0 -DHCP- -DHCP- 

192.168.9

2.1 

PC Personil Fa0 -DHCP- -DHCP- 

192.168.9

3.1 

PC 

Operasional 

Fa0 -DHCP- -DHCP- 

192.168.9

4.1 
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Pada tabel 4.1 merupakan data pengalamatan IP Address seluruh bagian pada 

Brimob yang terhubung ke Jaringan Tekkom milik Brimob Polda Jawa Timur. 

Dan tabel 4.2 yang digunakan pada topologi internet. 

Tabel 4.2 Tabel Pengalamatan Jaringan INTERNET yang digunakan 

Device Interface 

IP 

Address 

Subnet 

Mask 

Default 

Gateway 

Keterangan 

core01.inter

net.id - 

Router 

Cisco 7200 

Gig0/0 111.1.1.1 

255.255.2

55.128 

N/A 

Koneksi Internet Ke 

Jaringan BRIMOB 

 Gig0/1 110.25.0.1 

255.255.2

55.252 

N/A 

Koneksi  Ke Jaringan 

Internet Core02 

 Gig0/2 110.25.0.5 

255.255.2

55.252 

N/A 

Koneksi  Ke Jaringan 

Internet Core03 

core02.inter

net.id - 

Router 

Cisco 2901 

Gig0/0 110.25.0.2 

255.255.2

55.252 

N/A 

Koneksi  Ke Jaringan 

Internet Core01 

 Gig0/1 

110.25.0.1

7 

255.255.2

55.252 

 

N/A 

Koneksi  Ke Jaringan 

Internet Core05 

 Serial0/3/0 110.25.0.9 

255.255.2

55.252 

N/A 

Koneksi  Ke Jaringan 

Internet Core04 
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core03.inter

net.id - 

Router 

Cisco 7500 

Gig0/0 110.25.0.6 

255.255.2

55.252 

 

N/A 

Koneksi  Ke Jaringan 

Internet Core01 

 Gig0/1 

110.25.0.2

1 

255.255.2

55.252 

 

N/A 

Koneksi  Ke Jaringan 

Internet Core06 

 Gig0/2 

110.25.0.1

3 

255.255.2

55.252 

 

N/A 

Koneksi  Ke Jaringan 

Internet Core04 

core04.inter

net.id - 

Router 

Cisco 2901 

Fa0/0 

110.25.0.1

4 

255.255.2

55.252 

 

N/A 

Koneksi  Ke Jaringan 

Internet Core03 

 Fa0/1 

123.123.1

23.1 

255.255.2

55.0 

N/A 

Koneksi  Ke DNS 

Server INTERNET 

 Serial0/1/0 

110.25.0.1

0 

255.255.2

55.252 

 

N/A 

Koneksi  Ke Jaringan 

Internet Core02 

 Serial0/1/1 

110.25.0.3

3 

255.255.2

55.252 

 

N/A 

Koneksi  Ke Jaringan 

Internet Core07 
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core05.inter

net.id - 

Router 

Cisco 2811 

Gig0/0 

110.25.0.1

8 

255.255.2

55.252 

 

N/A 

Koneksi  Ke Jaringan 

Internet Core02 

 Gig0/1 

110.25.0.2

5 

255.255.2

55.252 

 

N/A 

Koneksi  Ke Jaringan 

Internet Core07 

core06.inter

net.id - 

Router 

Cisco 7200 

Gig0/0 

110.25.0.2

9 

255.255.2

55.252 

 

N/A 

Koneksi  Ke Jaringan 

Internet Core07 

 Gig0/1 

110.25.0.2

2 

255.255.2

55.252 

 

N/A 

Koneksi  Ke Jaringan 

Internet Core03 

core07.inter

net.id - 

Router 

Cisco ASR 

9000 

Gig0/0 

110.25.0.2

6 

255.255.2

55.252 

 

N/A 

Koneksi  Ke Jaringan 

Internet Core05 

 Gig0/1 

110.25.0.3

0 

255.255.2

55.252 

 

N/A 

Koneksi  Ke Jaringan 

Internet Core06 

 Gig0/2 

110.25.0.3

7 

255.255.2

55.252 

N/A 

Koneksi  Ke Jaringan 

Server Core 
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 Serial0/3/0 

110.25.0.3

4 

255.255.2

55.252 

 

N/A 

Koneksi  Ke Jaringan 

Internet Core04 

server.inter

net.id - 

Router 

Cisco 7200 

Fa0/0 

110.25.0.3

8 

255.255.2

55.252 

 

N/A 

Koneksi  Ke Jaringan 

Internet Core07 

 Fa0/1 

36.180.10

0.1 

255.255.2

55.0 

N/A 

Koneksi  Ke Jaringan 

DSL dan Sebagai 

DHCP Server ke User 

yang terkoneksi / Pihak 

ISP 

DNS 

Internet 

Fa0 

123.123.1

23.123 

255.255.2

55.0 

123.123.1

23.1 

Sebagai DNS Server 

yang digunakan Pihak 

ISP 

PC User Fa0 -DHCP- -DHCP- 

36.180.10

0.1 

IP Diberikan Secara 

Acak Oleh Pihak ISP / 

Dynamic IP 

 

Tabel di atas merupakan contoh data pengalamatan Internet yang terhubung dengan 

jaringan Brimob Polda Jatim. 

Dari table tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan topologi 

dengan tahapan sebagai berikut: 



66 
 

1. Buka Packet Tracer yang telah di install, maka akan muncul screenshoot 

workspace seperti gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.7 Tampilan Awal 

2. Setelah itu kita memilih jenis Router, Switch atau End Device, dll yang 

ingin kita gunakan, pilih pilihannya di bagian bawah workspace. 

 

Gambar 4.8 Tampilan Pilihan Device 

3. Perancangan topologi 

a. Topologi BRIMOB Polda Jawa Timur 
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Pertama yang dilakukan adalah memilih device router yang termasuk 

dalam Brimob pada tabel 4.1. kemudian memilih dan memberi bagian 

dan nama sesuai pada Packet Tracer yang akan digunakan. Seperti 

berikut. 

 

Gambar 4.9 Komponen Untuk Jaringan BRIMOB 

 

Komponen diatas terdiri dari 1 router, 1 switch (manageable), 7 hub / 

switch (unmanageable), 4 server, dan 26 pc user.  
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Setelah semua komponen yang dibutuhkan di tambahkan ke dalam 

Packet Tracer, langkah selanjutnya adalah menghubungkan semua 

komponen agar dapat saling terhubung dan dapat diakses ke Internet. 

Berikut adalah gambar topologi BRIMOB setelah proses wiring 

(pengkabelan). 

 

Gambar 4.10 Topologi BRIMOB 

 

Pada BRIMOB router ini diberi nama hostname Brimob_Gateway 

statusnya Active, karena router tersebut difusngsikan. 

 

b. Topologi INTERNET 

Pertama kali yang dilakukan adalah memilih router yang akan 

digunakan dan merubah nama sesuai dengan hostname pada tabel 4.2. 

Komponen pada Packet Tracer yang akan digunakan, seperti berikut. 
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Gambar 4.11 Komponen Untuk Jaringan INTERNET 

Komponen di atas terdiri dari 8 router, 1 dsl cloud, 1 dsl modem, 1 

server, dan 1 pc user. 

Setelah semua komponen yang dibutuhkan di tambahkan ke dalam 

Packet Tracer,langkah selanjutnya adalah menghubungkan semua 

komponen agar dapat saling terhubung dan dapat mengakses jaringan 

BRIMOB. Berikut adalah gambar topologi INTERNET setelah proses 

wiring (pengkabelan). 

 

Gambar 4.12 Topologi INTERNET 

Pada Topologi INTERNET untuk dapat berinteraksi satu sama lain / 

tersambung dengan jaringan lainnya digunakan protocol routing. Pada 
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kasus ini menggunakan protocol routing milik cisco yaitu EIGRP 

(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol). Dan EIGRP 

(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) merupakan salah satu 

routing protocol dan hanya dimiliki oleh router cisco atau sering 

disebut sebagai proprietary protocol pada Cisco. Dimana EIGRP ini 

hanya bisa digunakan sesama router cisco. 

 

4.2 KONFIGURASI SWITCH PADA BRIMOB 

Sebelum Mengkonfigurasi, Masukkan Device Yang Sudah Dipilih Dengan 

Cara Meng-Drag Icon Device Tersebut Ke Workspace. 

 

Gambar 4.13 Cara Memasukkan Device Ke Lembar Kerja 

Setelah Itu Klik Device Switch Tersebut, Dan Pilih Tab CLI Untuk Memulai 

Konfigurasi Switch Tersebut. 

 

Gambar 4.14 Tab CLI pada Packet Tracer 
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Pada Perintah “switch> “ maka ini Masih Masuk Tingkatan User exec Mode Untuk 

Bisa Mengkonfigurasi Secara Penuh, Ketikkan Perintah “enable”, Maka 

Perintahnya Seperti “Switch> enable”. 

 

Gambar 4.15 Cara Masuk ke Priviledge Mode Pada User Mode 

Setelah itu Masuk Ke Global Configuration, dengan Mengetik Switch#configure 

terminal Maka Akan Masuk Ke Global Configuration Menjadi Switch(config)#  

- Merubah hostname pada switch menggunakan perintah : 

“Switch(config)#hostname SwitchUtama” 

- Memberikan Password untuk Masuk ke Priviledge Mode dan Mengenkripsi 

Password yang dibuat menggunakan perintah : 

“SwitchUtama(config)#service password-encryption” 

“SwitchUtama(config)#enable secret brimobswitch” 

- Memberikan Nama Domain pada Switch menggunakan perintah : 

“SwitchUtama(config)#ip domain-name brimob.com” 

- Membuat / meng-generate key rsa menggunakan perintah : 

“SwitchUtama(config)#crypto key generate rsa” 

 “How many bits in the modulus [512]: 2048” 

- Membuat User Baru menggunakan perintah : 

     “SwitchUtama(config)#username admin password adminswitch” 

- Memberikan Default Gateway pada switch menggunakan perintah : 
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“SwitchUtama(config)#ip default-gateway 192.168.250.254” 

- Mengkonfigurasi Interface Remote TELNET menggunakan Perintah : 

“SwitchUtama(config)#line vty 0 3” 

“SwitchUtama(config-line)#transport input telnet” 

“SwitchUtama(config-line)#login local” 

- Mengkonfigurasi Interface Console menggunakan perintah : 

“SwitchUtama(config)#line con 0” 

“SwitchUtama(config-line)#login” 

“SwitchUtama(config-line)#password consoleswitch” 

- Memberikan Banner pada switch menggunakan perintah : 

“SwitchUtama(config)#banner motd ^ (isi pesan) ^” 

- Mengkonfigurasi Interface menurut aturan yang sudah ditentukan : 

“SwitchUtama(config)#interface (nama interface)” , Contoh : 

“SwitchUtama(config)#interface GigabitEthernet0/1” 

“SwitchUtama(config-if)#description (isi deskripsi dari interface)” 

“SwitchUtama(config-if)#switchport mode (access|trunk)”, Contoh : 

“SwitchUtama(config-if)#switchport mode trunk” 

- Mengkonfigurasi Interface VLAN berdasarkan aturannya : 

“SwitchUtama(config)#vlan 250” 

“SwitchUtama(config)#interface vlan (vlannumber 1~1005)”, Contoh : 

“SwitchUtama(config)#interface vlan 250” 

“SwitchUtama(config-if)#ip address 192.168.250.200 255.255.255.0” 

- Untuk Melihat Hasil pengaturan saat ini menggunakan perintah : 

“SwitchUtama#show running-config” 
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Gambar 4.16 Output perintah “show running-config” 

- Untuk Melihat Hasil Pengaturan Saat Startup menggunakan perintah: 

“SwitchUtama#show startup-config” 

 

Gambar 4.17 Output perintah “show startup-config” 

- Untuk Menyimpan Pengaturan / Konfigurasi menggunakan perintah : 

“SwitchUtama#copy running-config startup-config” atau 

“SwitchUtama#write”, Output yang dihasilkan : 

“Building configuration...[OK]” 
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4.3 KONFIGURASI ROUTER PADA BRIMOB 

Sama halnya seperti konfigurasi Switch, harus memasukkan device router ke 

workspace (lembar kerja), setelah itu memulai Konfigurasi dengan memilih tab CLI 

dan Masuk ke priviledge exec mode. 

- Untuk Konfigurasi awal & memberikan keamanan pada Router kali ini 

menggunakan perintah : 

“Router#auto secure” 

Is this router connected to internet? [no]: yes 

Enter the number of interfaces facing the internet [1]: 1  

Enter the interface name that is facing the internet: GigabitEthernet0/1 

Enter the security banner {Put the banner between k and k, where k is any 

character}:# 

  Enter the new enable secret: brimobrouter 

  Confirm the enable secret: brimobrouter 

 Enter the username: admin 

  Enter the password: adminrouter 

  Confirm the password: adminrouter 

Blocking Period when Login Attack detected: 3600 

Maximum Login failures with the device: 3 

Maximum time period for crossing the failed login attempts: 60 

Configure SSH server? [yes]: yes 

Enter the host name: BRIMOB_GATEWAY 

Enter the domain-name: brimob.com 

Configure CBAC Firewall feature? [yes/no]: yes 
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Apply this configuration to running-config? [yes]: yes 

Maka setelah itu akan meng-generate konfigurasinya secara otomatis. 

- Membuat Banner Login pada Router menggunakan perintah : 

“BRIMOB_GATEWAY(config)#banner login ^” 

“#     Unauthorized users prohibited      #” 

 

Gambar 4.18 Hasil Output Saat Jika Tersambung pada Router 

- Mengaktifkan Log untuk pencatatan Siapa yang masuk ke Router : 

“BRIMOB_GATEWAY(config)#login on-failure log” 

“BRIMOB_GATEWAY(config)#login on-success log” 

“BRIMOB_GATEWAY(config)#login block-for 3600 attempts 5 within 60” 

 - Mengkonfigurasi Sub Interface menurut aturan yang sudah ditentukan : 

“BRIMOB_GATEWAY(config)#interface (nama interface).(ID 

SubInterfacenya)” , Contoh : 

“BRIMOB_GATEWAY(config)#interface GigabitEthernet0/1.99” 

“BRIMOB_GATEWAY(config-subif)# encapsulation dot1Q (VLAN ID)”, 

Contoh : 

“BRIMOB_GATEWAY(config-subif)# encapsulation dot1Q 99” 

“BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#ip address 192.168.90.1 

255.255.255.0” 
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“BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#description (isi deskripsi dari 

interface)” 

- Setelah Konfigurasi SubInterfacenya maka sekarang harus mengaktifkan interface 

utamanya, jika tidak diaktifkan maka pembuatan subinterface tadi akan percuma, 

berikut perintahnya: 

“BRIMOB_GATEWAY(config)#interface (nama interface utama dari 

subinterface)” , Contoh : 

“BRIMOB_GATEWAY(config)#interface GigabitEthernet0/1” 

“BRIMOB_GATEWAY(config-if)#no shutdown”, maka secara otomatis 

SubInterface yang dibuat tadi akan Aktif Secara Bersamaan. 

- Melakukan Routing Ke Internet menggunakan perintah: 

“BRIMOB_GATEWAY(config)#router rip” 

“BRIMOB_GATEWAY(config-router)#version 2” 

“BRIMOB_GATEWAY(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 

GigabitEthernet0/1” 

- Memberikan Firewall / Access Control List / Aturan pada Router dengan perintah: 

“BRIMOB_GATEWAY(config)#access-list 100 deny ip 192.168.200.0 

0.0.0.255 192.168.90.0 0.0.0.255” 

“BRIMOB_GATEWAY(config)#access-list 100 deny ip 192.168.200.0 

0.0.0.255 192.168.91.0 0.0.0.255” 

“BRIMOB_GATEWAY(config)#access-list 100 deny ip 192.168.200.0 

0.0.0.255 192.168.92.0 0.0.0.255” 

“BRIMOB_GATEWAY(config)#access-list 100 deny ip 192.168.200.0 

0.0.0.255 192.168.93.0 0.0.0.255” 
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“BRIMOB_GATEWAY(config)#access-list 100 deny ip 192.168.200.0 

0.0.0.255 192.168.94.0 0.0.0.255” 

“BRIMOB_GATEWAY(config)#access-list 100 deny ip 192.168.200.0 

0.0.0.255 host 192.168.95.10” 

“BRIMOB_GATEWAY(config)#access-list 100 deny ip 192.168.200.0 

0.0.0.255 host 192.168.95.200” 

        “BRIMOB_GATEWAY(config)#access-list 100 permit ip any any” 

4.4 PERINTAH-PERINTAH YANG DILAKUKAN 

- Pada SWITCH : 

Switch(config)#hostname SwitchUtama 

SwitchUtama(config)#service password-encryption 

SwitchUtama(config)#enable secret brimobswitch 

SwitchUtama(config)#ip domain-name brimob.com 

SwitchUtama(config)#crypto key generate rsa 

How many bits in the modulus [512]:  2048 

SwitchUtama(config)#ip ssh version 2 

SwitchUtama(config)#username admin password adminswitch 

SwitchUtama(config)#ip default-gateway 192.168.250.254 

SwitchUtama(config)#line vty 0 3 

SwitchUtama(config-line)#transport input telnet 

SwitchUtama(config-line)#login local 

SwitchUtama(config)#line con 0 

SwitchUtama(config-line)#login 

SwitchUtama(config-line)#password consoleswitch 
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SwitchUtama(config)#banner motd ^ 

Switch Ini Akan Maintenance Setiap Bulan Pada Tanggal 1 Pada Jam 18.00 

sampai Selesai. ^ 

SwitchUtama(config)#interface GigabitEthernet0/1 

SwitchUtama(config-if)#description Pengiriman Semua VLAN ke Router 

SwitchUtama(config-if)#switchport mode trunk 

SwitchUtama(config)#interface GigabitEthernet1/1 

SwitchUtama(config-if)#description VLAN 91 Ke KOPERASI 

SwitchUtama(config-if)#switchport access vlan 91 

SwitchUtama(config-if)#switchport mode access 

SwitchUtama(config)#interface GigabitEthernet2/1 

SwitchUtama(config-if)#description VLAN 92 Ke KEUANGAN 

SwitchUtama(config-if)#switchport access vlan 92 

SwitchUtama(config-if)#switchport mode access 

 

SwitchUtama(config)#interface GigabitEthernet3/1 

SwitchUtama(config-if)#description VLAN 93 Ke PERSONIL 

SwitchUtama(config-if)#switchport access vlan 93 

SwitchUtama(config-if)#switchport mode access 

SwitchUtama(config)#interface GigabitEthernet4/1 

SwitchUtama(config-if)#description VLAN 94 Ke OPERASIONAL 

SwitchUtama(config-if)#switchport access vlan 94 

SwitchUtama(config-if)#switchport mode access 

SwitchUtama(config)#interface GigabitEthernet5/1 
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SwitchUtama(config-if)#description VLAN 90 Ke SARPRAS 

SwitchUtama(config-if)#switchport access vlan 90 

SwitchUtama(config-if)#switchport mode access 

SwitchUtama(config)#interface GigabitEthernet6/1 

SwitchUtama(config-if)#description VLAN 200 Ke WIFI 

SwitchUtama(config-if)#switchport access vlan 200 

SwitchUtama(config-if)#switchport mode access 

SwitchUtama(config)#interface GigabitEthernet7/1 

SwitchUtama(config-if)#description VLAN 200 Ke WIFI 

SwitchUtama(config-if)#switchport access vlan 200 

SwitchUtama(config-if)#switchport mode access 

SwitchUtama(config)#interface GigabitEthernet8/1 

SwitchUtama(config-if)#description VLAN 200 Ke WIFI 

SwitchUtama(config-if)#switchport access vlan 200 

SwitchUtama(config-if)#switchport mode access 

SwitchUtama(config)#interface GigabitEthernet9/1 

SwitchUtama(config-if)#description VLAN 95 Ke TEKKOM 

SwitchUtama(config-if)#switchport access vlan 95 

SwitchUtama(config-if)#switchport mode access 

SwitchUtama(config)#interface vlan 250 

SwitchUtama(config-if)#ip address 192.168.250.200 255.255.255.0 

SwitchUtama(config-if)#description VLAN 91 Ke KOPERASI 
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- Pada ROUTER : 

Router#auto secure 

 Is this router connected to internet? [no]: yes 

 Enter the number of interfaces facing the internet [1]: 1  

Enter the interface name that is facing the internet: GigabitEthernet0/1 

Enter the security banner {Put the banner between k and k, where k is any 

character}:# 

  Enter the new enable secret: brimobrouter 

Confirm the enable secret: brimobrouter 

Configuration of local user database 

Enter the username: admin 

Enter the password: adminrouter 

Confirm the password: adminrouter 

Blocking Period when Login Attack detected: 3600 

Maximum Login failures with the device: 3 

Maximum time period for crossing the failed login attempts: 60 

Configure SSH server? [yes]: yes 

Enter the host name: BRIMOB_GATEWAY 

Enter the domain-name: brimob.com 

Configure CBAC Firewall feature? [yes/no]: yes 

Apply this configuration to running-config? [yes]: yes 

BRIMOB_GATEWAY(config)#banner motd ^ 

Router Ini Akan Maintenance Setiap Bulan Pada Tanggal 1 Pada Jam 18.00 

sampai Selesai. ^ 
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BRIMOB_GATEWAY(config)#banner login ^ 

########################################## 

#     Unauthorized users prohibited      # 

##########################################^ 

BRIMOB_GATEWAY(config)#login on-failure log 

BRIMOB_GATEWAY(config)#login on-success log 

BRIMOB_GATEWAY(config)#login block-for 3600 attempts 5 within 60 

BRIMOB_GATEWAY(config)#interface GigabitEthernet0/0 

BRIMOB_GATEWAY(config-if)#description GATEWAY BRIMOB Ke 

INTERNAL 

BRIMOB_GATEWAY(config-if)#no ip address 

BRIMOB_GATEWAY(config-if)#ip nat inside 

BRIMOB_GATEWAY(config-if)#no shutdown 

BRIMOB_GATEWAY(config)#interface GigabitEthernet0/0.90 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#description Jaringan VLAN 90 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#encapsulation dot1Q 90 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#ip address 192.168.90.1 

255.255.255.0 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#ip helper-address 192.168.95.254 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#ip nat inside 

BRIMOB_GATEWAY(config)#interface GigabitEthernet0/0.91 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#description Jaringan VLAN 91 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#encapsulation dot1Q 91 
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BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#ip address 192.168.91.1 

255.255.255.0 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#ip helper-address 192.168.95.254 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#ip nat inside 

BRIMOB_GATEWAY(config)#interface GigabitEthernet0/0.92 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#description Jaringan VLAN 92 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#encapsulation dot1Q 92 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#ip address 192.168.92.1 

255.255.255.0 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#ip helper-address 192.168.95.254 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#ip nat inside 

BRIMOB_GATEWAY(config)#interface GigabitEthernet0/0.93 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#description Jaringan VLAN 93 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#encapsulation dot1Q 93 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#ip address 192.168.93.1 

255.255.255.0 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#ip helper-address 192.168.95.254 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#ip nat inside 

BRIMOB_GATEWAY(config)#interface GigabitEthernet0/0.94 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#description Jaringan VLAN 94 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#encapsulation dot1Q 94 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#ip address 192.168.94.1 

255.255.255.0 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#ip helper-address 192.168.95.254 
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BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#ip nat inside 

BRIMOB_GATEWAY(config)#interface GigabitEthernet0/0.95 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#description Jaringan VLAN 95 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#encapsulation dot1Q 95 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#ip address 192.168.95.1 

255.255.255.0 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#ip nat inside 

BRIMOB_GATEWAY(config)#interface GigabitEthernet0/0.200 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#description Jaringan WIFI 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#encapsulation dot1Q 200 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#ip address 192.168.200.1 

255.255.255.0 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#ip helper-address 192.168.95.254 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#ip access-group 100 in 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#ip nat inside 

BRIMOB_GATEWAY(config)#interface gigabitEthernet 0/0.250 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#encapsulation dot1Q 250 native 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#ip address 192.168.250.254 

255.255.255.0 

BRIMOB_GATEWAY(config-subif)#description Management SWITCH 

dan ROUTER 

BRIMOB_GATEWAY(config)#interface GigabitEthernet0/1 

BRIMOB_GATEWAY(config-if)#description BRIMOB Ke Network 

CORE01 
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BRIMOB_GATEWAY(config-if)#bandwidth 40000 

BRIMOB_GATEWAY(config-if)#ip address 111.1.1.111 255.255.255.128 

BRIMOB_GATEWAY(config-if)#ip nat outside 

BRIMOB_GATEWAY(config-if)#speed auto 

BRIM OB_GATEWAY(config-if)#no shutdown 

BRIMOB_GATEWAY(config)#router rip 

BRIMOB_GATEWAY(config-router)#version 2 

BRIMOB_GATEWAY(config-router)#passive-interface 

GigabitEthernet0/0 

BRIMOB_GATEWAY(config)#ip nat inside source list 10 interface 

GigabitEthernet0/1 overload 

BRIMOB_GATEWAY(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.95.90 80 

111.1.1.111 80  

BRIMOB_GATEWAY(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1  

BRIMOB_GATEWAY(config)#access-list 10 permit 192.168.0.0 0.0.255.255 

BRIMOB_GATEWAY(config)#access-list 100 deny ip 192.168.200.0 0.0.0.255 

192.168.90.0 0.0.0.255 

BRIMOB_GATEWAY(config)#access-list 100 deny ip 192.168.200.0 0.0.0.255 

192.168.91.0 0.0.0.255 

BRIMOB_GATEWAY(config)#access-list 100 deny ip 192.168.200.0 0.0.0.255 

192.168.92.0 0.0.0.255 

BRIMOB_GATEWAY(config)#access-list 100 deny ip 192.168.200.0 0.0.0.255 

192.168.93.0 0.0.0.255 
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BRIMOB_GATEWAY(config)#access-list 100 deny ip 192.168.200.0 0.0.0.255 

192.168.94.0 0.0.0.255 

BRIMOB_GATEWAY(config)#access-list 100 deny ip 192.168.200.0 0.0.0.255 

host 192.168.95.10 

BRIMOB_GATEWAY(config)#access-list 100 deny ip 192.168.200.0 0.0.0.255 

host 192.168.95.200 

BRIMOB_GATEWAY(config)#access-list 100 permit ip any any 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran dari rancang bangun 

topologi jaringan BRIMOB POLDA Jawa Timur. 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang diperoleh selama pembuatan topologi jaringan di Kantor 

Brimob Jawa Timur adalah : 

1. Dengan membuat topologi jaringan dapat memonitor device jaringan yang 

terhubung dan berkomunikasi sehingga mempermudah mengetahui lokasi 

device yang bermasalah. 

2. Penggunaan media transmisi sangat berpengaruh pada performa jaringan, 

dalam hal ini penggunaan Interface Gigabit Ethernet sudah sangat tepat karena 

lebih cepat, dan dapat mengurangi waktu delay yang terjadi, selain itu 

kehandalan juga menjadi alasan yang tepat digunakan media transmisi ini. 

 

5.2 Saran 

 Topologi jaringinan ini dapat dikembangkan lebih luas lagi dalam berbagai 

layanan lainnya.  
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