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A. Tujuan 

 

Menghubungkan seluruh network yang ada agar dapat saling berkomunikasi melalui konfigurasi 

routing statik.  

 

B. IP Address dan Desain (Topologi)  

 

Alamat IP Address: 

A1 = 192.168.0.1/24 C1 = 220.1.0.1/24 

B1 = 130.1.1.1/24 C2 = 220.1.0.2/24 

B2 = 130.1.1.2/24 D1 = 110.10.0.1/24 

  

Topologi yang digunakan adalah seperti gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Konfigurasi pada Router 1 

 

Konfigurasi pada Router 1 agar dapat berkomunikasi dengan network C, maka berikan perintah 

routing seperti berikut: 
[root@habib ~]# route add -net 220.1.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 130.1.1.2 
 

Konfigurasi pada Router 1 agar dapat berkomunikasi dengan network D, maka berikan perintah 

routing seperti berikut: 
[root@habib ~]# route add -net 110.10.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 

130.1.1.2 

 

D. Konfigurasi pada Router 2 
 

Konfigurasi pada Router 2 agar dapat berkomunikasi dengan network A, maka berikan perintah 

routing seperti berikut: 
[root@habib ~]# route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 

130.1.1.1 

 

Konfigurasi pada Router 2 agar dapat berkomunikasi dengan network D, maka berikan perintah 

routing seperti berikut: 
[root@habib ~]# route add -net 110.10.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 

220.1.0.2 
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E. Konfigurasi pada Router 3 
 

Konfigurasi pada Router 3 agar dapat berkomunikasi dengan network A, maka berikan perintah 

routing seperti berikut: 
[root@habib ~]# route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 

220.1.0.1 
 

Konfigurasi pada Router 3 agar dapat berkomunikasi dengan network B, maka berikan perintah 

routing seperti berikut: 
[root@habib ~]# route add -net 130.1.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 220.1.0.1 

 

Untuk memastikan bahwa semua network (Network A, B, C, dan D) sudah saling terhubung, 

lakukan tes dengan perintah “Ping” dari masing-masing router, atau bisa juga dari PC D2 ke PC 

A2, A3 atau A4. 

 

 

F. Firewall (memblok ping pada Router 1) 
 

Untuk memblok ping pada Router 1, perintahnya adalah: 
[root@habib ~]# vim /etc/sysconfig/iptables 

 

Tambahkan perintah berikut: 
-A RH-Firewall-1-INPUT –p icmp –s 192.168.0.2 –d 130.1.1.2 –j REJECT 

 

Catatan:  

Apabila ada ping dari source 192.168.0.2 dengan tujuan 130.1.1.2 maka akan ditolak, icmp 

adalah protokol ping. 

 

 

G. Firewall (membuka telnet pada Router 1) 
 

Untuk membuka telnet pada Router 1, perintahnya adalah: 
[root@habib ~]# vim /etc/sysconfig/iptables 

 

Tambahkan perintah berikut: 
-A RH-Firewall-1-INPUT –p tcp –s 192.168.0.2 –d 130.1.1.2 –dport 23 –j 

ACCEPT 
 

Agar iptables yang telah ditambahi tersebut aktif maka service iptables harus direstart, dengan 

perintah: 
[root@habib ~]# service iptables restart 

 


