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KONFIGURASI GATEWAY INTERNET, JARINGAN LOKAL, DAN WIRELES 
MENGGUNAKAN MIKROTIK 750RB DAN ACCESS POINT TP-LINK TL-WA801ND 

 
 

 
Gambar Topologi Jaringan 

 
Dalam praktek kali ini, kita akan membuat jaringan internet gateway untuk jaringan wired dan wireless 
menggunakan Mikrotik 750rRB dan Accesspoint TP-Link TL-WA801ND. Secara detail, koneksi jaringan 
ditunjukkan seperti gambar topologi di atas. 
Perangkat yang digunakan adalah routerboard mikrotik 750RB, Access Point TL-WA801ND, Switch 8 
port, PC desktop, Laptop, dan kabel UTP straight secukupnya. Langkah-langkah prakteknya, ikuti 
tahapan-tahapan berikut ini. 
 
1. Konfigurasi IP address PC Client. 

Sebelum mengkonfigurasi mikrotik, terlebih dahulu kita mendownload Winbox dari perangkat 
Mikrotik itu sendiri. Tool ini yang berfungsi untuk meremote Mikrotik dari PC client. Dengan tool ini, 
kita tidak perlu repot-repot lagi mengubah IP address saat akan mengakses Mikrotik melalui 
browser. Sebelum kita mendownload Winbox dari perangkat Mikrotik, terlebih dahulu kita setting IP 
address pada PC kita agar satu jaringan (Net ID) dengan IP address Mikrotik, sehingga PC kita 
mengakses Mikrotik melalui browser. Untuk setting IP address PC kita yang sudah terhubung ke 
Mikrotik melalui melalui kabel UTP adalah dengan cara: klik tombol Start >> Control Panel >> 
Network and Internet >> Network and Sharing Center >> Change adapter settings. Maka akan 
ditampilkan window berikut: 

 
 

2. Selanjutnya klik kanan pada interface Local Area Connection >> Properties >> Internet Protocol 
Version 4 (TCP/IPv4) >> Obtain an IP address automatically >> Obtain DNS server address 
automatically >> OK >> OK.   
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3. Setelah IP address komputer kita disetting menjadi Obtain, selanjutnya kita cek interface LAN card 
apakah sudah memperoleh IP address dhcp dari Mikrotik. Karena secara default, Mikrotik terset 
pada mode dhcp server, sehingga akan memberikan IP dhcp pada PC yang tersambung dengannya. 
Untuk pengecekan status IP dhcp pada PC, langkah-langkahnya adalah: klik kanan pada interface 
Local Area Connection >> Status >> Details…. Perhatikan Ipv4 Address dan Ipv4 Default Gateway. 
Pada tampilan di sini, IP address dhcp yang diberikan Mikrotik adalah 192.168.88.252. IP address 
yang diberikan Mikrotik pada PC anda mungkin berbeda. Sedangkan pada IP Default Gateway yang 
diberikan Mikrotik adalah 192.168.88.1. Alamat ini merupakan IP address default dari Mikrotik, 
sehingga jika akan mengakses Mikrotik tanpa menggunakan tool Winbox, maka gunakanlah IP 
default ini. Setelah mengetahui IP address komputer dan IP address Mikrotik, selanjutnya klik Close 
>> Close untuk menutup window IP address komputer kita.  

 
 

4. Download Tool Winbox dari Mikrotik. 
Selanjutnya kita akses mikrotik melalui alamat IP defaultnya yaitu 192.168.88.1 dengan 
menggunakan browser. Di sini saya menggunakan brower Chrom. Caranya, buka browser Chrom. 
Pada address bar, ketikkan 192.168.88.1 yang merupakan alamat default Mikrotik >> Enter. Pada 
tampilan Webfig Mikrotik, pilih menu klik Winbox, sehingga muncul konfirmasi download tool 
Winbox. Setelah Winbox selesai didownload, bukalah dengan memilih Open. Untuk selanjutnya, jika 
kita akan mengakses Mikrotik, gunakanlah selalu tool Winbox ini dengan cara double klik pada tool 
Winbox tersebut. 
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5. Saat Winbox dijalankan, maka akan tampil windownya seperti berikut. 

 
 

6. Sebelum tampil menu utama Mikrotik, terlebih dahulu tampil window konfigurasi default Mikrotik. 
Karena kita akan mengkonfigurasi ulang Mikrotik tanpa menyertakan konfigurasi defaultnya, maka 
di sini kita akan menghapus konfigurasi defaultnya, dengan cara klik pada tombol Remove 
Configuration. 
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7. Selanjutnya kita sekarang berada di menu utama Mikrotik. Menu utama mikrotik menampilkan layar 
kosong pada sisi sebelah kanan, dan tombol menu pada sisi sebelah kiri, seperti tampilan berikut: 
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8. Konfigurasi Interface.  
Untuk memulai konfigurasi mikrotik sesuai topologi jaringan di atas, maka terlebih dahulu kita 
setting nama interface pada Mikrotik. Tujuan untuk mensetting nama interface semata-mata hanya 
untuk memudahkan dalam mengidentifikasi interface Mikrotik kita sehingga tidak salah dalam 
memberikan IP address nantinya. Jika ingin menghemat waktu, konfigurasi interface ini dapat juga 
kita abaikan, karena tidak memberikan dampak pada konfigurasi jaringan kita. Untuk mensetting 
nama interface, langkah-langkahnya adalah: klik menu Interface >> doule klik ether1 >> lalu 
tambahkan kata “-Internet” (tanpa tanda petik) >> Apply >> OK. Maka nama interface ether1 akan 
berubah menjadi ether1-Internet. Lakukan cara yang sama pada ether2. 

 
 

9. Double klik ether2 >> lalu tambahkan kata “-Lokal” (tanpa tanda petik) >> Apply >> OK. Maka 
nama interface ether2 akan berubah menjadi ether1-Lokal. Jika konfigurasi interface telah selesai, 
silahkan ditutup window Interface List agar tampilan area kerja Mikrotik kembali kosong. 
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10. Konfigurasi IP address. 
Setelah mengkonfigurasi interface, selanjutnya mengkonfigurasi IP address yang akan diberikan 
pada masing-masing interface Mikrotik. Pada topologi di atas, IP address dari Internet yaitu 
192.168.4.100/24 akan diberikan pada interface ether1, sedangkan IP address untuk jaringan lokal 
yaitu 20.20.100.1/24 akan diberikan pada interface ether2. Langkah-langkah untuk memberikan IP 
address pada interface Mikrotik adalah: klik menu IP >> Address >> Add (tanda +) >> ketik 
192.168.4.100/24 pada kolom Address (angka /24 menunjukkan IP address ini disubnet dengan 
255.255.255.0 atau kelas C) >> pilih ether1-Internet pada kolom Interface >> Apply >> OK. Maka 
IP address 192.168.4.100/24 sudah diset pada interface ether1-Internet. 
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11. Dengan cara yang sama, konfigurasi IP address  20.20.100.1/24 untuk diberikan pada interface 
ether2-Lokal. Klik Add (tanda +) >> ketik 20.20.100.1/24 pada kolom Address (angka /24 
menunjukkan bahwa IP address ini disubnet dengan 255.255.255.0 atau kelas C) >> pilih  
ether2-Lokal  pada kolom Interface  >> Apply >> OK. Maka IP address 20.20.100.1/24 sudah diset 
pada interface ether2-Lokal. 

 
 

12. Dari tampilan Address List, pastikan tampilan IP address pada masing masing interface telah sesuai. 
Jika telah sesuai, bersihkan kembali area kerja Mikrotik dengan menutup window Address List. 

 
 

13. Konfigurasi IP Routes atau Gateway ke internet. 
Konfigurasi IP routes di sini berfungsi agar semua IP address lokal mengarah pada gerbang atau 
gateway yang sama yaitu di modem atau perangkat router lain yang posisinya berada di atas 
Mikrotik kita. Berdasarkan topologi di atas, IP gateway kita berasal dari modem yaitu 192.168.4.254. 
Untuk mengkonfigurasi IP routes ini, caranya adalah: klik menu IP >> Routes >> Add (tanda +) >> 
ketik “192.168.4.254” (tanpa tanda petik) pada kolom Gateway >> Apply >> OK. 
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14. Setelah IP routes dikonfigurasi, pastikan seperti tampilan Route List berikut, dimana IP gateway 
192.168.4.254 reachable ke ether1-Internet. Artinya bahwa IP gateway ini telah tersambung dan 
sesuai dengan IP gateway yang ada di modem. Jika telah sesuai, bersihkan kembali area kerja 
Mikrotik dengan menutup window Route List. 

 
 

15. Konfigurasi IP DNS atau Servers. 
IP DNS di sini berfungsi sebagai perwakilan IP lokal dalam mengakses internet ke jaringan publik. 
Artinya, jika jaringan lokal kita ingin mendapatkan akses ke jaringan internet, maka jaringan kita 
harus mendapatkan IP DNS yang diperoleh dari perusahaan penyedia internet (ISP). Pada topologi di 
atas, IP DNS kita ada dua buah yaitu 192.168.4.254 dan 202.52.229.10. Pada jaringan ini, IP DNS 
192.168.4.254 merupakan IP gateway yang diset sebagai IP DNS. Untuk mengkonfigurasi IP DNS atau 
IP servers pada Mikrotik, caranya: klik menu IP >> DNS >> ketik 192.168.4.254 pada kolok Servers 
>> klik panah bawah untuk menambah kolom Servers >> ketik 202.51.229.10 pada kolom Servers 
>> Apply >> OK. 
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16. Konfigurasi IP Firewall Nat. 
Konfigurasi IP Firewall Nat dibuat untuk memberikan izin kepada seluruh IP lokal agar dapat 
mengakses jaringan publik atau internet. Dalam konfigurasi firewall nat ini, pengaturan utama 
adalah Chain diset pada srcnat, Out. Interface diset pada ether1-Internet, dan Action diset pada 
Masquerade. Langkah konfigurasinya adalah: klik menu IP >> Firewall >> pilih tab NAT >> Add 
(tanda +) >> tab General >> pada kolom Chain pilih srcnat >> pada kolom Out. Interface  pilih 
ether1-Internet >> tab Action >> pada kolom Action pilih masquerade >> Apply >> OK. 

 
 



http://habibahmadpurba.wordpress.com  10 | P a g e  
 

 
 

17. Setelah selesai konfigurasi IP Firewall Nat, maka hasilnya seperti tampilan firewall berikut. Jika telah 
sesuai, bersihkan kembali area kerja Mikrotik dengan menutup window Firewall.  

 
 

18. Pengujian Koneksi ke Internet 
Setelah selesai semua konfigurasi Mikrotik, selanjutnya kita tes hasilnya dengan melakukan 
pengujian koneksi ke Internet menggunakan perintah ping. Caranya, klik menu New Terminal. Pada 
tampilan Command Line Interface (CLI), ketikkan ping www.google.com untuk menguji koneksi 
Mikrotik kita ke www.google.com. Jika tampilannya seperti window berikut, berarti konfigurasi 
Mikrotik sudah berjalan dengan baik. Tekan tombol Ctrl + c pada keyboard untuk menghentikan 
proses ping pada Mikrotik. 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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19. Konfigurasi IP address PC Client LAN. 
Pada pengujian di atas, koneksi yang terjadi adalah koneksi dari Mikrotik ke internet, sementara 
koneksi dari PC client belum berfungsi, karena IP address PC client belum disetting sesuai IP address 
interface ether2 Mikrotik. Maka selanjutnya agar PC client dapat terkoneksi ke internet, maka kita 
setting IP addressnya. Dari PC client, klik tombol Start >> Control Panel >> Network and Internet 
>> Network and Sharing Center >> Change adapter settings. Maka akan ditampilkan window 
berikut: 

 
 

20. Selanjutnya klik kanan pada interface Local Area Connection >> Properties >> Internet Protocol 
Version 4 (TCP/IPv4) >> Use the following IP address >> selanjutnya isikan IP address seperti 
gambar di bawah >> Use the following DNS servers address >> Isi kembali IP DNS seperti gambar 
di bawah >> OK >> Close.   
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21. Pengujian Koneksi Internet dari PC Client. 
Setelah selesai konfigurasi IP address pada PC client, selanjutnya uji koneksi ke internet dari PC 
client. Caranya, dari klik tombol Start >> ketik “cmd” (tanpa tanda petik) >> Enter. Atau cara lain, 
tekan tombol Windows + R secara bersamaan, >> “cmd” (tanpa tanda petik) >> Enter. 

 
 

22. Pada tambilan C > (C prompt), ketikkan “ping www.google.com” (tanpat tanda petik), lalu Enter. 
Jika tampilan seperti window berikut, berarti koneksi ke internet dari PC client telah berjalan dengan 
baik. 

http://www.google.com/
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23. Pengujian lainnya dapat dilakukan dengan membuka browser, seperti Chrom, Mozilla Firefoz, 
Internet Explore, dan sebagainya. Jika sudah bisa browsing ke alamat website, berarti konfigurasi 
Mikrotik dan PC kita sudah berjalan dengan benar. 

 
 
24. Konfigurasi Access Point (TP-Links TL-WA801ND). 

Setelah selesai konfigurasi Mikrotik, selanjutnya kita akan mensetting Access Point (AP) sebagai 
konsentrator jaringan wireless untuk laptop atau notebook. Sebelum mensetting AP, terlebih dahulu 
hubungkan antara laptop atau PC ke AP melalui kabel UTP straight. Kita akan mengkonfigurasi AP 
menggunakan web browser melalui IP address default AP. Untuk itu, ubah dahulu IP address 
laptop/PC kita menjadi opsi Obtain an IP address automatically, seperti gambar berikut.  
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25. Selanjutnya kita akan mengakses AP menggunakan IP address defaultnya. Di sini diasumsikan bahwa 

AP sudah direset sehingga konfigurasinya adalah default. Dalam keadaan default, IP address AP TP-
Links TL-WA801ND adalah 192.168.0.254 dan DHCP servernya sudah berjalan. Buka browser, pada 
address bar, ketikkan “192.168.0.254” (tanpa tanda petik). Pada tampilan otentikasi, ketikkan 
admin pada masing-masing kolom User Name, dan Password >> Log In. 

 
 

26. Pada tampilan awal web aplikasi TP-Link, klik Exit untuk menjalankan konfigurasi secara manual. 
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27. Untuk konfigurasi awal AP, terlebih dahulu kita non aktifkan status WPS agar tidak ada permintaan 
otentikasi melalu PIN ketika PC client dikonekkan ke AP. Caranya klik menu WPS >> Disable WPS. 
Pastikan tampilan WPS Status menjadi Disabled. 

 
 

28. Konfigurasi IP address LAN Access Point. 
Langkah selanjutnya, memberikan IP address pada interface LAN AP. IP address LAN AP yang akan 
kita berikan harus mengikuti IP Network pada ether2 Mikrotik, karena berdasarkan topologi 
jaringan di atas, ether2 Mikrotik akan terhubung ke AP melalui Switch. IP address LAN AP adalah 
20.20.100.254, atau lainnya (asal jangan 20.20.100.1). Untuk pengaturan IP address LAN AP, klik 
menu Network >> pada Type pilih Static AP, pada IP Address ketik 20.20.100.254. Selanjutnya 
pada Subnet Mask ketikkan 255.255.255.0. Mengapa?? Karena pada ether2 Mikrotik, IP addressnya 
adalah 20.20.100.1/24, di mana angka /24 menunjukkan bahwa IP addess 20.20.100.1 yang 
seharusnya berada pada kelas A, telah disubnetting ke kelas C, sehingga Subnet Masknya harus 
255.255.255.0. Selanjutnya, isikan pada kolom Gateway menjadi 20.20.100.1, kemudian Save. Jika 
Jika muncul konfirmasi reboot AP, klik OK. Secara ringkas lihat tampilan berikut.  
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29. Setelah proses reboot AP selesai, biasanya koneksi antara PC/laptop dengan AP akan terputus. 
Mengapa? Karena IP address LAN AP sudah kita rubah menjadi 20.20.100.1, sementara koneksi 
PC/laptop untuk mengakses AP sebelumnya menggunakan IP address default AP yaitu 
192.168.0.254. Untuk mengatasi hal ini, setting kembali IP address PC/laptop kita agar satu network 
dengan IP address AP yang sudah kita rubah. Dalam contoh ini kita buat saja IP address PC/laptop 
kita menjadi 200.20.100.2, seperti berikut. 
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30. Konfigurasi Wireless. 
Jika sudah dirubah IP address PC/laptop, akses kembali AP menggunakan web browser dengan 
mengetikkan 20.20.100.254 pada address bar. Dalam konfigurasi wireless ini, kita akan mensetting 
SSID, yaitu nama jaringan wireless (nama Wifi) yang nanti akan diakses oleh PC client wireless. 
Selain itu, di menu ini juga dilakukan pengaturan keamanan wireless, sehingga apabila client hendak 
konek ke jaringan Wifi ini, maka terlebih dahulu harus memasukkan password wirelessnya. 
Langkah-langkah konfigurasi Wireless AP adalah klik menu Wireless >> Wireless Settings >> 
Operation Mode = Access Point >> Wireless Network Name = ketikkan Wifi Bersama (hanya 
contoh), >> Save. Konfigurasi detailnya seperti gambar berikut.  

 
 

31. Selanjutnya klik sub menu Wireless Security. Di sini kita mengatur password untuk otentikasi bagi 
setiap PC client yang akan terhubung ke jaringan wireless. Pilihlah opsi keamanan WPA/WPA2-
Personal (Recommended) yang merupakan tingkat keamanan wireless paling baik. Masukkan 
passwordnya minimal 8 digit, lalu Save. 

 
 

32. Konfigurasi DHCP Access Point. 
Pengaturan selanjutnya, konfigurasi DHCP pada AP agar memberikan IP dhcp pada PC client. Dengan 
pengaturan dhcp ini, PC client tidak perlu lagi setting IP address secara manual, karena secara 
otomatis AP akan menyewakan IP address kepada PC client untuk rentang waktu tertentu, 
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tergantung Lease Time-nya. Untuk pengaturan DHCP pada AP ini, klik menu DHCP >> pilih opsi 
Enable pada DHCP Server. Untuk kolom Start IP Address dan End IP address, tentukan sebanyak 
jumlah client yang dihubungkan. Pada kolom Default Gateway isikan IP address ether2 Mikrotik 
yaitu 20.20.100.1. Selanjutnya pada Primary DNS ketikkan 192.168.4.254 dan Secondary DNS 
ketikkan 202.51.229.10, lalu Save. Jika ada konfirmasi reboot, klik OK dan cari link Click here. 
Maka AP akan reboot. 

 
 

 
 

33. Mengkoneksikan PC Client/Laptop ke Jaringan Wifi. 
Setelah proses reboot AP selesai, maka hubungkan AP ke Switch menggunakan kabel UTP seperti 
gambar topologi di atas. Selanjutnya kita uji koneksi PC client/laptop ke AP melalui wireless. Caranya 
aktifkan dahulu perangkat wireless laptop. Pilih SSID, di sini adalah Wifi Bersama >> Connect. Pada 
Security key ketikkan passwordnya yaitu 12345678 >> OK. 
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34. Selanjutnya perhatikan status wireless apakah sudah konek ke jaringan internet atau belum. Jika 
tampilan sudah seperti gambar berikut, maka koneksi ke internet sudah berjalan. 

 
 

35. Buka browser kembali, ketikkan alamat diinternet untuk mengakses alamat website, misalnya 
https://habibahmadpurba.worpress.com 

 
 
 
Demikianlah langkah-langkah tutorial membuat jaringan internet gateway untuk jaringan wired dan 
wireless menggunakan Mikrotik 750rRB dan Accesspoint TP-Link TL-WA801ND. Mudah-mudahan 
bermanfaat. 
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