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Abstact
Perkembangan teknologi jaringan nirkabel / wireless membuat banyak perusahaan atau organisasi yang
telah menggunakan teknologi nirkabel, teknologi ini lebih efisien karena hanya menggunakan gelombang
radio. Wireless Mesh sebagai salah satu inovasi varian dari teknologi WLAN yang menawarkan suatu solusi
untuk membangun infrastruktur jaringan nirkabel menjadi lebih efektif dan efisien karena mampu mencakup
jangkauan daerah yang lebih luas dan sulit di jangkau. Melihat wilayah Indonesia yang memiliki kontur yang
ekstrim dimana banyak bukit-bukit dan pengunungan untuk mengimplementasi jaringan wireless mesh.
Kata Kunci : Wireless Mesh Network, Wireless Network Station, Design Data Communication Network,
Configuration wireless mesh, mikrotik wireless mesh

I.

PENDAHULUAN
Infrastruktur di Indonesia masih tertinggal dari negara lain seperti singapura yang sudah maju
dan negara-negara tetangga lainnya. Salah satu faktor yang menentukan majunya ekonomi
suatu adalah infrastruktur teknologi informasi khususnya bidang komunikasi. Teknologi nirkabel
tidak membutuhkan biaya yang besar, karena tidak memerlukan media kabel dan hanya
menggunakan gelombang radio sebagai perantara. Dan juga cocok untuk di beberapa wilayah di
Indonesia yang sulit untuk di jangkau. Wireless Mesh yang akan digunakan dalam kasus ini
bukan jaringan publik melainkan jaringan intranet yang terhubung ke jaringan internet publik
melalui proxy. MME (Mesh Made Easy) merupakan Protokol routing yang terdapat pada
mikrotik untuk digunakan dalam jaringan wireless mesh.

II.

PEMBAHASAN
2.1 Topologi

Topologi Mesh terbentuk dari kombinasi topologi jaringan star dan adhoc. Sehingga mesh
tidak memerlukan AP, karena di setiap titik dapat melakukannya secara langsung sehingga
tidak ada yang berfungsi sebagai server atau client

2.2 WDS

Sumber: http://mikrotik.co.id

WDS (Wireless Distribution System) disebut juga sebagai repeater yang digunakan untuk
mencover area wireless tanpa membutuhkan kabel. Signal dari AP pertama bisa diteruskan
dan dipancarkan ulang oleh AP 2 dan seterusnya.
2.3 DS
DS (Distribution System) dibangun dengan cara menghubungkan antara router dengan
access point melalui kabel. Metode ini lebih cocok ketika terhubung antara router dengan
AP dengan menggunakan media kabel.

Sumber: http://mikrotik.co.id

2.4 Metode Mesh
Jaringan Mesh yang akan digunakan yaitu mengkombinasikan WDS dan Mesh menjadi
WDS Mesh

Sumber: http://mikrotik.co.id

2.5 Konfigurasi Mesh di Mikrotik dengan Menggunakan MME
Untuk topologi jaringan yang akan digunakan sama dengan topologi DS (Distribution
System) dimana setiap access point terhubung langsung ke router menggunakan media
kabel. Langkah pertama adalah mensetting interface mikrotik sebagai access point
standard untuk topologi point-to-point, dengan menggunakan mode AP-bridge.
Selanjutnya konfigurasi mesh dengan membuat interface mesh di mikrotik melalui menu
“MESH”

Langkah selanjutnya memasukkan interface wireless ke dalam Port Mesh dengan cara
masuk ke menu Mesh>Ke Tab Port, lalu Klik + untuk menambahkan port baru

Langkah selanjutnya yaitu mengkombinasikan interface mesh dengan routing MME yang
memang di desain untuk jaringan mesh, agar masing-masing access point bisa saling
interkoneksi dan mampu bersifat redudant. Masuk ke menu Routing>MME. Klik Setting
disisi router yang digunakan sebagai gateway Class dengan opsi 5-Mbit dan field lainnya di
biarkan default.

Langkah terakhir yaitu pensettingan dari sisi perangkat access point lain, tetap pada
settingan di atas namun pada field “Gateway Selection” akan menggunakan “best static”,
dan untuk field lainnya dibiarkan default.

III.

PENUTUP
1. Kesimpulan
1. Mampu membangun jaringan Wireless Mesh menggunakan Mikrotik Router
2. Dengan menggunakan Wireless Mesh ini komunikasi data dapat berjalan realtime
karena komunikasi data berlangsung melalui node.
3. Posisi setiap node dan mobilitasnya antar node bertetangga mempengaruhi Qos
layanan komunikasi data yang berjalan
4. Bertujuan untuk membangun layanan broadband akses internet di daerah-daerah
yang belum adanya akses internet.
2.

Saran
1. Untuk memaksimalkan performa jaringan, kedua atau lebih Transit Link harus
terhubung langsung (via kabel ethernet/fast ethernet).
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