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Panduan Umum Keselamatan Praktikum 

 

Keselamatan 

Untuk mewujudkan praktikum yang aman diperlukan perhatian dan partisipasi menyeluruh dari  
praktikan dan asisten pada praktikum yang bersangkutan. Oleh karena itu, kepatuhan setiap 
praktikan terhadap uraian panduan keselamatan dan pengunaan peralatan laboratorium yang 
tertera pada bagian ini akan sangat membantu mewujudkan praktikum yang aman. 

 

Bahaya Listrik 

1. Perhatikan dan pelajari lokasi yang menjadi sumber kelistrikan seperti stop-kontak dan 
circuit breaker, dan cara pelajari cara menyalakan listrik serta mematikannya. Jika melihat 
ada kejanggalan ataupun kerusakan yang berpotensi menimbulkan bahaya, diharapkan 
segera melapor pada asisten. 

2. Hindari daerah atau benda yang berpotensi menimbulkan bahaya listrik seperti sengatan 
listrik/ strum misalnya kabel jala-jala yang terkelupas dan sebagainya. 

3. Hindari melakukan sesuatu yang diluar prosedur, karena memungkinkan untuk 
menimbulkan bahaya listrik pada diri sendiri atau orang lain. 

4. Waspada terhadap bagian tubuh yang basah akibat keringat atau sisa berwudhu, keringkan 
bagian yang basah tersebut terlebih dahulu. 

Jika terjadi kecelakaan seperti tersengat arus listrik, berikut ini adalah prosedur yang harus 
dilakukan oleh seluruh praktikan dan asisten: 

1. Jangan panik. 
2. Mematikan semua peralatan elektronik dan sumber listrik di meja masing-masing dan di 

meja praktikan yang tersengat arus listrik. 
3. Membantu praktikan yang tersengat arus listrik untuk melepaskan diri dari sumber listrik. 
4. Memberitahukan dan meminta bantuan asisten dan orang-orang yang ada di sekitar tentang 

terjadinya kecelakaan tersengat listrik. 

 

Bahaya Api dan Panas Berlebih 

1. Dilarang membawa benda-benda mudah terbakar seperti korek api, gas, dll ke dalam 
ruangan praktikum bila tidak disyaratkan dalam modul praktikum. 

2. Hindari melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan api, percikan api atau panas yang 
berlebihan. 

3. Waspada terhadap bahaya api atau panas berlebih pada setiap aktivitas praktikum 
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Jika terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh bahaya api atau panas berlebih, berikut ini adalah 
prosedur yang harus dilakukan oleh seluruh praktikan dan asisten: 

1. Jangan panik. 
2. Memberitahukan dan meminta bantuan asisten dan orang-orang yang ada di sekitar tentang 

terjadinya bahaya api atau panas berlebih. 
3. Mematikan semua peralatan elektronik dan sumber listrik di meja masing-masing. 
4. Menjauh dari ruang praktikum. 

 

Bahaya Benda Tajam dan Logam 

1. Dilarang membawa benda tajam seperti pisau, gunting dan sejenisnya ke ruang praktikum 
bila tidak diperlukan untuk pelaksanaan percobaan. 

2. Dilarang memakai perhiasan dari logam sepert cincin, kalung, gelang dan sebagainya. 
3. Hindari daerah, benda atau logam yang memiliki bagian tajam dan dapat melukai orang 

lain. 
4. Waspada agar tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan luka pada diri sendiri 

atau orang lain 

 

Lain-lain 

Praktikan dan asisten dilarang membawa makanan dan minuman ke meja praktikum. 

 

Sanksi 

Pengabaian panduan keselamatan laboratorium di atas dapat dikenakan sanksi tidak lulus mata 
kuliah praktikum tersebut. 
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Panduan Umum Penggunaan Peralatan Laboratorium 

 

Penggunaan  Peralatan Laboratorium 

1. Sebelum menggunakan peralatan praktikum, praktikan diharapkan sudah memahami 
penggunaan alat praktikum yang ada di laboratorium. 

2. Perhatikan dan patuhi peringatan yang tertera pada alat praktikum dan petunjuk manual 
alat tersebut. 

3. Memahami fungsi alat praktikum dan menggunakannya untuk aktivitas yang sesuai dengan 
fungsinya. Menggunakan alat praktikum diluar fungsinya dapat menimbulkan kerusakan 
alat dan bahaya keselamatan praktikan dan asisten. 

4. Memahami jangkauan kerja alat praktikum dan menggunakannya sesuai dengan jangkauan 
kerja dan spesifikasinya. Menggunakan alat praktikum di luar jangkauan kerja dan 
spesifikasinya dapat menimbulkan kerusakan alat dan bahaya keselamatan praktikan. 

5. Memastikan seluruh peralatan praktikum aman dari benda tajam, api atau panas berlebih, 
maupun benda lain yang dapat mengakibatkan kerusakan alat. 

6. Dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengotori atau merusak alat praktikum. 
7. Kerusakan alat praktikum menjadi tanggung jawab bersama rombongan praktikum 

tersebut. 

 

Sanksi 

Pengabaian panduan keselamatan laboratorium di atas dapat dikenakan sanksi tidak lulus mata 
kuliah praktikum tersebut. 
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MODUL 1 

Basic CLI dan IP Addressing 

1.1  Tujuan 

1. Melakukan konfigurasi dasar pada perangkat jaringan, 

2. Melakukan konfigurasi remote management pada perangkat jaringan, 

3. Melakukan verifikasi terhadap hasil konfigurasi dasar perangkat jaringan, dan 

4. Memahami fungsi router dan switch. 

 

1.2  Alat yang Diperlukan 

1. PC (Personal Computer) 

2. Kabel UTP 

3. USB to Serial 

4. Software Putty 

5. Router  

6. Switch 

 

1.3  Dasar Teori 

Jaringan komputer adalah sistem yang memungkinkan beberapa komputer saling berhubungan 

dan bertukar data. Arsitektur jaringan komputer dapat dibuat dengan menghubungkan 

beberapa router dan switch, serta perangkat lainnya. Setiap perangkat jaringan komputer 

bekerja pada masing-masing layer dengan model OSI (Open Systems Interconnection). 

 

1.3.1 TCP/IP Protocol Suite 

TCP/IP (Transmision Control Protocol / Internet Protocol) Protocol Suite merupakan standar 

yang di desain untuk melakukan fungsi-fungsi komunikasi data pada sebuah jaringan 

komputer. Masing-masing layer bertanggung jawab atas bagian-bagian tertentu dari proses 

komunikasi data, sehingga masing-masing layer memiliki tugas yang berbeda satu sama lainya, 

dimana suatu layer tidak perlu mengetahui kerja dari layer yang lain selama masih dapat 

melakukan proses masing-masing. 
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1.3.2 Switch 

Switch adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan berbagai komputer di dalam 

satu jaringan, juga dikenal sebagai multiport bridge. Tidak seperti Hub yang melakukan 

broadcast terhadap seluruh frame, switch melakukan proses filtering terhadap frame 

berdasarkan MAC Address dan bekerja pada layer 2 OSI. 

 

1.3.3 Router 

Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan jaringan yang berbeda. 

Router bekerja pada layer 3 OSI dimana tugasnya melakukan fungsi routing, yaitu menentukan 

jalur terbaik yang akan dilalui sebuah paket berdasarkan IP address. 

 

1.3.4 Remote Management 

Remote management memungkinkan suatu perangkat jaringan dapat dikonfigurasi dan 

dimonitoring melalui interface berbasis CLI (Command Line Interface) maupun GUI 

(Graphical User Interface). Remote management dapat dilakukan dengan berbagai tipe 

koneksi seperti koneksi via Console, Telnet, TR-69, VNC, SSH, dll. 

 

1.3.5 Ping (Packet Internet Gopher) 

Ping merupakan sebuah utilitas untuk memeriksa konektivitas jaringan berbasis TCP/IP. 

Dengan menggunakan utilitas ini, dapat diuji seberapa responsif suatu konektivitas pada 

jaringan yang digunakan. 
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1.4  Prosedur Percobaan 

1.4.1 Melakukan Konfigurasi Dasar pada Router via Console 

 

1. Hidupkan PC. 

2. Pastikan aplikasi Putty sudah terinstall di PC. Jika belum, download dan install aplikasi 

Putty terlebih dahulu. 

3. Sambungkan kabel power ke Router dan Switch. 

4. Sambungkan kabel Serial ke port Console di Router dan ujung lainnya ke port USB di PC. 

5. Buka Device Manager pada PC. Lihat pada bagian Ports (COM & LPT), catat port COM 

berapa yang terdeteksi USB to Serial. 

 

6. Hidupkan Router dengan menekan tombol power ON di Router. 

7. Buka aplikasi Putty. Pada Connection type:, pilih Serial dan atur Serial Line sesuai port 

COM yang digunakan. Pastikan Speed (baud rate) = 9600. Setelah itu klik Open maka 

Putty akan aktif dan menampilkan proses booting Router. 
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8. Tunggu proses booting Router pada Putty hingga Putty menampilkan tulisan 

<Quidway>. <Quidway> adalah nama router standar yang digunakan, jika nama router 

pernah diganti maka tulisan Quidway akan diganti dengan nama router yang baru.  

9. Untuk mengkonfigurasi IP address router dengan IP 192.168.181.254/24, gunakan perintah 

berikut pada console putty: 

 

<Quidway>system-view 
[Quidway]sysname Router1 
[Router1]interface GigabitEthernet 0/0 
[Router1-GigabitEthernet0/0]ip address 192.168.181.254 
255.255.255.0 
[Router1-GigabitEthernet0/0]undo shutdown 
 

10. Jelaskan perbedaan mode “<Nama-Router>” dengan “[Nama-Router]”! 

11. Jelaskan tiap baris perintah pada tahap konfigurasi IP address di atas! 
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1.4.2 Melakukan Konfigurasi Remote Management Telnet 

1. Melanjutkan percobaan 1.4.3 untuk mengkonfigurasi Telnet, perlu dilakukan password 

dengam menggunakan perintah berikut: 

[Router1]user-interface vty 0 4 

[Router1-ui-vty0-4]authentication-mode password 

[Router1-ui-vty0-4]set authentication password simple 
<password> 

[Router1-ui-vty0-4]user privilege level 3 

[Router1]telnet server enable  

2. Jelaskan tiap baris perintah pada tahap konfigurasi Telnet! 

 

1.4.3 Verifikasi Konfigurasi Dasar Router 

 

1. Pada taskbar Network, klik kanan pilih Open Network and Sharing Center. 

2. Hubungkan kabel UTP straight ke port RJ45 di PC dan ujung lainnya ke port GE 0 

di Router. 

3. Pilih Ethernet yang digunakan. Pada tab Networking di jendela Ethernet Properties, 

pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) dan klik Properties. 

4. Pada tab General di jendela Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties pilih: 

Use the following IP address: dan aturlah IP address sebagai berikut: 

IP address   : 192.168.181.1 

Subnet mask   : 255.255.255.0 

Default Gateway  : 192.168.181.254 

Setelah itu klik OK. 

5. Buka aplikasi Command Prompt. Ketikkan perintah berikut: 

 C:\>ping 192.168.181.254 
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6. Lakukan screenshoot hasil ping. Lakukan analisis hasil ping tersebut. Apa yang 

dimaksud dengan time dan TTL? 

 

1.4.3 Melakukan Remote Via Telnet 

 

1. Hubungkan kabel UTP straight ke port RJ45 di PC dan ujung lainnya ke port GE 0 

di Router seperti pada topologi di atas. 

2. Jalankan putty dan gunakan tipe koneksi telnet. Isi hostname dengan IP address router 

dan port 23 (telnet). Lalu open. 

3. Ketika sudah terkoneksi, akan diminta password untuk login. Gunakan password 

yang telah dibuat pada percobaan sebelumnya. 

4. Apa perbedaan cara mengakses router pada percobaan 1.4.1 dengan percobaan 1.4.3? 

 

1.4.4 Verifikasi Konfigurasi Dasar Router via Switch 

 

1. Hubungkan kabel UTP straight ke port RJ45 di PC dan ujung lainnya ke port RJ45 

nomor 1 di switch. 

2. Hubungkan kabel UTP straight lainnya ke port GE 0 di router dan ujung lainnya ke 

port RJ45 di switch. 

3. Hidupkan switch dengan menekan tombol power ON di switch. 
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4. Ketiklah perintah berikut di Command Prompt : 

 C:\>ping 192.168.181.254 

5. Ulangi percobaan tersebut dengan mengganti port RJ45 ke nomor lain pada switch. 

Bagaimana hasil ping-nya? Lakukan analisis. 

6. Lakukan screenshoot hasil ping. Bandingkan hasil ping router tanpa switch dan 

dengan switch. Adakah perbedaan atau persamaannya? Jelaskan dengan data flow 

model OSI! 

 

1.5  Tugas (disertakan dalam laporan praktikum) 

1.5.1 Lakukan percobaan 1.4.3 dengan Default Gateway dikosongkan pada konfigurasi IP 

address di PC. Apakah hasil ping masih sama? Jelaskan! 

1.5.2 Jika kabel UTP straight dipindahkan dari port GE0 ke port GE1. Apakah hasil ping 

berhasil? Jelaskan! 

1.5.3 Lakukan percobaan mandiri untuk mengatasi masalah nomor 1 di atas agar bisa 

dilakukan ping ke port GE1 pada router tersebut (dengan atau tanpa switch) dengan 

cara mengakses router via telnet (gunakanlah PC2 untuk memverifikasi konfigurasi 

pada port GE1)! 


