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Abstrak
Pondok pesantren adalah tempat pendidikan dan pengajaran Islam di mana di dalamnya terjadi interaksi
antara kiai dan ustdaz sebagai guru dan para santri sebagai murid dengan mengambil tempat di masjid atau
di halaman-halaman asrama (pondok). Berbeda dengan pondok pesantren pada umumnya, santri di pondok
pesantren Ahlul Muqorrobin tidak tinggal di asrama (mondok). Walaupun demikian, area pondok pesantern
tetap menjadi salah satu sentra kegiatan para santri sehari – hari yang tinggal di sekitarnya. Santri yang
melakukan aktivitas di pondok biasanya dapat secara langsung ditugaskan untuk membantu mengurus
beberapa pekerjaan sehari – hari, seperti menjadi muadzin, membersihkan ruang kelas atau masjid, dan lain
– lain. Salah satu hal yang membuat para santri tertarik untuk selalu beraktivitas di pondok adalah telah
tersedianya sarana wifi. Wifi yang telah tersedia ini jangkauannya masih belum mencakup keseluruhan area
pondok. Selain itu bandwidth belum terkelola dengan baik sehingga alokasinya tidak merata. Belum lagi
belum adanya filtering terhadap situs – situs yang “ramah anak”, sehingga memungkinkan para santri dapat
mengakses informasi – informasi yang tidak bermanfaat. Di sinilah diperlukan perancangan kembali
arsitektur jaringan dan pengelolaan bandwidth serta sosialisasi penggunaan internet yang sehat agar fasilitas
wifi yang disediakan dapat digunakan untuk hal – hal yang bermanfaat.
Kata Kunci: pondok pesantren, wifi, manajemen bandwidth, internet sehat
“Sabilil Muqorrobin” untuk menaungi beberapa
lembaga yang ada di bawahnya. Di bawah yayasan
yang terbentuk pondok pesantren ini berfokus pada
pendidikan informal untuk keagamaan bagi anak –
anak usia sekolah dan dewasa.

1. PENDAHULUAN
Pondok pesantren merupakan salah satu unsur dari
lembaga pendidikan di masyarakat yang memiliki
peranan penting dalam proses pencapaian dan
pengembangan umat dalam beragama, berbangsa,
dan bernegara. Keberadaan pondok pesantren
menjadi penting karena pembinaan akidah dan
akhlak dapat dilakukan dengan berbagai macam
metode, sehingga pertumbuhan dan perkembangan
individualnya terjadi sinkronisasi dalam masyarakat
[1].

Berbeda dengan pondok pesantren pada umumnya,
santri di pondok pesantren Ahlul Muqorrobin tidak
tinggal di asrama (mondok). Walaupun demikian,
area pondok pesantern tetap menjadi salah satu
sentra kegiatan para santri sehari – hari yang tinggal
di sekitarnya. Santri yang melakukan aktivitas di
pondok biasanya dapat secara langsung ditugaskan
untuk membantu mengurus beberapa pekerjaan
sehari – hari, seperti menjadi muadzin,
membersihkan ruang kelas atau masjid, dan lain –
lain. Salah satu hal yang membuat para santri tertarik
untuk selalu beraktivitas di pondok adalah telah
tersedianya sarana wifi.

Ahlul Muqorrobin adalah sebuah pondok pesantren
yang didirikan oleh KH. Abdul Wahab pada tahun
1958 yang bertujuan untuk membina akidah, akhlak,
dan semua nilai spiritual Islam. Pada awalnya
pendidikan di pondok ini ditujukan untuk lingkup
kecil masyarakat di desa Pleset agar dapat lebih
memahami esensi nilai – nilai ke-Islam-an dan
senantiasa mencintai tanah air Indonesia, mengingat
kondisi saat itu sedang dalam masa revolusi. Pada
tahun 2016 dibentuk Yayasan Pendidikan Islam

Sarana wifi yang sudah tersedia saat ini belum
memiliki jangkauan yang luas, sehingga akses
maksimal dapat dilakukan di tempat tertentu, dalam
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hal ini adalah masjid saja. Hal ini karena perangkat
penangkap dan pemancar sinyal menumpang pada
tower masjid untuk alasan efisiensi biaya.
Permasalahan lain adalah bandwidth yang belum
terkelola dengan baik sehingga pembagian
bandwidth tidak merata, bahkan mungkin ada yang
tidak mendapat alokasi bagian sama sekali walaupun
sudah terhubung. Belum lagi permasalahan tentang
kemungkinan akses ke situs – situs tertentu (kurang
pantas) yang tidak terkontrol karena belum adanya
filter terhadap jaringan.

Secara garis besar metode pelaksanaan kegiatan
digambarkan dalam diagram seperti pada Gambar 1
berikut ini.

Gambar 1. Metode Pelaksanaan

Dari permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan
beberapa solusi yaitu dengan mengubah rancangan
arsitektur jaringan, memperbarui perangkat yang
lebih kuat, penambahan perangkat untuk manajemen
bandwidth, dan filterisasi jaringan. Selain itu juga
diperlukan sosialisasi tentang penggunaan internet
sehat sehingga para santri dapat menggunakannya
untuk hal – hal yang jauh lebih bermanfaat.

Keterangan dari Gambar 1 di atas adalah sebagai
berikut:
1. Obyektif, menentukan:
a. maksud dan tujuan
b. target
2. Desain, membuat desain arsitektur jaringan
3. Implementasi, berupa:
a. Instalasi perangkat jaringan
b. Manajemen bandwidth
c. Filterisasi jaringan
4. Sosialisasi, berupa:
a. Pelatihan manajemen bandwidth
b. Pelatihan internet sehat

Implementasi terhadap solusi tersebut diharapkan
dapat menarik lebih banyak minat santri untuk
melakukan banyak aktivitas di pondok, sehingga
secara langsung maupun tidak langsung ikut terlibat
juga dalam merawat pondok.
2. METODE PELAKSANAAN
Setelah melakukan observasi dan wawancara
dengan pembina pondok terdapat permasalahan
yang dapat dibuat dalam skala prioritas (sesuai
nomor urut) berserta solusinya sebagaimana
disajikan dalam Tabel 1.

Metode pelaksanaan kegiatan yang digambarkan
dalam bentuk tabel diselaraskan dengan
permasalahan dan target luaran. Adapun metode
pelaksanaan kegiatan lebih detail ditunjukkan pada
Tabel 2. berikut ini.

Tabel 1. Daftar Masalah dan Solusi Yang
Ditawarkan
No Permasalahan Mitra
Solusi
1
Telah tersedianya
Dibutuhkan upgrade
fasilitas wi-fi untuk
perangkat radio
akses internet di
receiver dan access
pondok, tetapi
point yang lebih kuat,
jangkauan coverageperancangan dan
nya masih kecil hanya
implentasi kembali
di seputaran masjid.
arsitektur jaringan.
2
Belum meratanya
Dibutuhkan instalasi
alokasi bandwidth
perangkat router
untuk tiap client yang
untuk manajemen
terhubung ke internet.
bandwidth.
3
Kurangnya sosialisasi
Dibutuhkan
pemanfaatan internet
sosialisasi dan
sehat.
pelatihan
pemanfaatan internet
sehat.

No

1

Tabel 2. Detail Metode Pelaksanaan
Masalah yang
Metode
disepakati untuk
diselesaikan
Perlunya perancangan
ulang arsitektur
jaringan dan
implementasi ulang.

1.
2.

3.

2

Perlunya manajemen
bandwidth
dan
filterisasi.

1.

2.
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Analisis
kebutuhan
Merancang
arsitektur
jaringan.
Instalasi
perangkat
accesspoint dan
router.
Instalasi tool
manajemen
bandwidth.
Konfigurasi
router untuk
manajemen
bandwidth dan
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3

Perlunya pengetahuan
tentang penggunaan
internet sehat

filterisasi
jaringan.
1. Sosialisasi
internet sehat.
2. Pelatihan
pemanfaatan
internet untuk
pencarian
informasi yang
efisien.

Untuk mendukung pelaksanaan sesuai Tabel 2 di
atas dibutuhkan beberapa alat dan bahan seperti
dijelaskan pada Tabel 3 berikut ini.
No
1
2
3
4
5

Gambar 2 Skema Jaringan

3. Simulation prototyping
Sebelum
diimplementasikan,
rancangan
berdasar skema pada Gambar 2 disimulasikan
menggunakan perangkat lunak.
4. Implementasi
Pemasangan
perangkat
yang
meliputi
penggantian radio receiver, pemasangan router,
pemasangan kabel – kabel, pemasangan access
point, dan set up jaringan secara keseluruhan.
5. Monitoring
Pemantauan terhadap aktivitas di jaringan yang
sudah berjalan baik secara langsung
menggunakan tool atau secara tidak langsung
dengan cara membaca file log.
6. Management
Pengelolaan jaringan yang sudah berjalan
meliputi pembagian bandwidth dan filterisasi.

Tabel 3. Alat dan Bahan
Alat / Bahan
Nama
Radio receiver
Ubiquiti PowerBeam 5AC
500
Router
Mikrotik RB 750 R2
Kabel LAN
Access Point
DLink
Bandwidth
Win Box
Manager

Pengadaan alat dan bahan nomor 1 bertujuan untuk
menggantikan alat lama. Alat ini adalah penerima
sinyal radio dengan kapasitas yang lebih besar.
Metode pengembangan sistem mengikuti langkah –
langkah dalam Network Development Life Cycle
yang secara umum terdiri dari beberapa langkah
berikut [2]:
1. Analisis
Berupa analisis permasalahan dan solusi yang
ditawarkan
seperti
telah
disebutkan
sebelumnya.
2. Desain
Membuat rancangan arsitektur jaringan yang
baru. Dari receiver sinyal akan masuk ke
router. Kemudian dari router akan dipecah
menjadi 2 access point, yaitu di area masjid dan
area pondok. Skema rancangan terlihat seperrti
pada Gambar 2 berikut ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengacu pada rencana kegiatan, telah
dicapai beberapa target yang sudah dilaksanakan di
antaranya adalah sebagai berikut:
1. Telah digantinya penerima radio dengan posisi
yang lebih tinggi, sehingga dapat menerima
sinyal dengan jauh lebih baik.
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Gambar 3 Perakitan Radio Receiver

Gambar 3 adalah proses perakitan radio
receiver yang akan dipasang pada tower yang
lebih tiggi.
Setelah perakitan selesai radio receiver
kemudian dipasang di tower seperti terlihat
pada Gambar 4 berikut ini.

Gambar 5. Access Point Area Masjid

Gambar 4. Pemasangan radio receiver

Bandwidth yang diterima total dari ISP adalah
2MBpS.
Dari tower jaringan masuk ke router dan
diteruskan ke switch. Dari switch dipecah
menjadi 2 acces point masing masing untuk
area masjid dan pondok.

Gambar 6. Access Point Area Pondok

2. Terkelolanya bandwidth dengan pembagian
0.5MBpS di area masjid dan 1.5MBps di area
pondok. Setelah seluruh instalasi selesai
berikutnya adalah tes monitoring jaringan
seperti di tunjukkan pada Gambar 5.
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2) Ditambahkan fitur bot Telegram agar
pemantauan jaringan dapat dilakukan secara
realtime.
3) Perlunya diadakan kembali pelatihan
keperluan yang lain seperti pencarian
informasi yang efektif di internet, berbagi
dokumen, dan seterusnya.
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Gambar 5. Monitoring Jaringan

3. Terlaksananya pelatihan manajemen jaringan
dan internet sehat. Pelatihan manajemen
jaringan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2019
yang diikuti beberapa santri. Gambar 6
menunjukkan
salah
satu
peserta
mempraktekkan penggunaan software WinBox
untuk manajemen dan filterisasi jaringan.

Ucapan Terimakasih
Diucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya
kepada
Lembaga
Pengabdian
Masyarakat
Universitas Amikom Yogyakarta atas pendanaan
sehingga pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang telah dilaksanakan di Pondok
Pesantren “Ahlul Muqorrobin” Desa Pleset
Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi dapat
berjalan dengan lancar.
Ucapan terima kasih juga ditujukan untuk mitra
yaitu para pengurus Pondok Pesantren “Ahlul
Muqorrobin” atas kerja samanya.

Gambar 6. Praktek Manajemen Jaringan

4. PENUTUP
Dari pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab –
bab sebelumnya dapat diambil beberapa
kesimpulan:
1) Pelaksanaan kegiatan sudah berjalan 100%.
2) Santri di area seputar masjid dan pondok
sudah dapat menggunakan internet dengan
lancar dan aman.
3) Pemantauan aktivitas jaringan sudah dapat
dilakukan secara remote.
Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat
diterapkan untuk pengembangan berikutnya:
1) Ditambahkan beberapa PC umum di
beberapa area untuk keperluan browsing.

101

Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2019

ISSN : 2615-2657

UNIVERSITAS AMIKOM Yogyakarta, 30 November 2019

102

