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Kebutuhan akan internet di Indonesia belakangan ini Meningkat pesat. 
Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2016, Indonesia 
menempati peringkat ke enam terbanyak dalam menggunakan internet. Pengguna 
internet di Indonesia sendiri berjumlah 132.7 Juta pengguna, atau 51.5% dari total 
penduduk Indonesia. Namun sayangnya, konsentrasi pengguna internet ini masih 
terpusat pada pulau jawa dan sumatera, yang dimana mereka memiliki infrastruktur 
jaringan internet yang sudah baik. Penggunaan internet memiliki dampak positif bagi 
perkembangan suatu wilayah. Dengan internet suatu wilayah dapat meningkatkan 
potensinya, serta dapat mempromosikan keunggulan wilayah tersebut. Sehingga 
menjadi suatu hal yang lumrah, Internet dapat menjadi salah satu faktor ataupun 
tolak ukur kemajuan suatu wilayah. Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel 
Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu desa yang memiliki potensi untuk 
maju. Pada tahun 2016 Desa Aikmel Utara menjadi desa terbaik se NTB, serta 
menjadi runner up desa terbaik kategori IV Nasional. Untuk mengembangkan 
potensinya, Pemerintah Desa Aikmel Utara terus menambah fasilitas desa, salah 
satunya internet untuk desa. Cakupan dari jaringan internet yang dimiliki oleh Desa 
Aikmel Utara sudah cukup luas. Namun permasalahan timbul ketika pengguna 
internet desa ini belum dimanajamen dengan baik, sehingga pengguna yang bukan 
merupakan warga desa Aikmel Utara dapat menggunakan fasilitas ini. Dampak dari 
hal tersebut akan menurunkan kualitas internet di desa Aikmel Utara. Untuk itu, 
pada program pengabdian pada masyarakat ini, dilakukan konfigurasi menajemen 
pengguna pada jaringan internet dan memberikan pelatihan kepada admin internet 
desa untuk dapat melakukan manajemen pengguna sendiri. Dengan adanya 
manajemen pengguna ini diharapkan kualitas internet desa Aikmel Utara akan 
semakin baik dengan demikian dapat meningkatkan potensi desa, meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat, serta menjadi media promosi Desa Aikmel Utara. 
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PENDAHULUAN 

Kebutuhan akan internet belakangan ini melonjak pesat. internet sebagai media 

yang dapat menghubungkan kerabat yang jauh, tempat bertukar informasi, menjalankan 

bisnis bukan lagi menjadi kebutuhan tersier. Dari survei yang dilakukan oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2016, Indonesia sebagai negara dengan jumlah 

populasi terbanyak ke tiga di Dunia menempati posisi ke enam dalam penggunaan internet. 

Berdasarkan survey tersebut, jumlah pengguna internet Indonesia pada tahun 2016 sekitar 

132,7 juta pengguna atau 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 Juta 

jiwa. Dari 132 juta pengguna internet tersebut, sebanyak 65% atau sekitar 86 juta pengguna 

berada di Pulau Jawa. Sedangkan untuk daerah Bali dan Nusra (Nusa Tenggara) jumlah 

pengguna internet hanya sekitar 6 Juta pengguna saja, atau sekitar 4,7 % dari total 

pengguna internet di Indonesia (Isparmo, 2016). Dapat dilihat, bahwa konsentrasi 

pengggunaan internet terbanyak berada pada daerah yang memiliki infrastruktur jaringan 

yang baik, sedangkan untuk daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur yang baik 

konsentrasi penggunanya tidak terlalu banyak. 

Desa Aikmel Utara merupakan desa yang terletak di Kecamatan Aimel Kabupaten 

Lombok Timur. Pada tahun 2016, desa Aikmel Utara menjadi desa terbaik se-NTB (Suara 

NTB 2016) dan runner up sebagai Desa Terbaik regional IV dalam lomba desa tingkat 

Nasional (Radar lombok, 2016). Dalam kegiatan sehari-harinya, pemerintahan desa Aikmel 

Utara telah memanfaatkan perangkat teknologi, hal ini dilakukan untuk memberikan 

pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Mengetahui akan pentingnya internet untuk 

desa, serta dampak positif internet yang dapat lebih menunjang kemajuan desa, saat ini 

pemerintah desa Aikmel Utara menyediakan fasilitas internet untuk desa. Beberapa titik 

akses pun telah dibangun agar masyarakat desa Aikmel Utara dapat menikmati fasilitas ini. 

Namun, penggunaan akses internet yang disediakan oleh desa ternyata digunakan tidak 

hanya oleh warga desa Aikmel Utara. Hal ini tentu akan merugikan warga desa Aikmel 

Utara, karena dengan digunakannya fasilitas internet oleh selain warga desa Aikmel Utara, 

kualitas internet untuk warga desa Aikmel Utara akan menurun.  

Perlu diterapkan sebuah sistem manajemen pengguna jaringan internet di desa 

Aikmel Utara. Sistem ini terkait menentukan pengguna yang berhak menggunakan fasilitas 

internet desa Aikmel Utara, serta kualitas yang akan diberikan kepada pengguna. 

Diharapkan dengan menerapkan sistem ini, fasilitas internet yang diberikan oleh desa 

Aikmel Utara semakin berkualitas. Dari permasalahan tersebut, Program Studi Teknik 

Informatika Fakultas Teknik Universitas Mataram, sebagai bentuk pengabdian kepada 

masyarakat mengadakan pengaturan sistem manajemen user dan pelatihan penggunaan 

sistem manajemen pengguna jaringan internet nirkabel di Desa Aikmel Utara. Dengan 

infrastruktur ini, diharapkan fasilitas internet di Desa Aikmel Utara menjadi lebih maksimal, 
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dan dapat meningkatkan potensi desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta 

menjadi media promosi Desa Aikmel Utara. 

METODE KEGIATAN 
Kegiatan yang dilakukan berupa melakukan konfigurasi manajemen pengguna 

internet dan melakukan pelatihan manajemen pengguna internet yang ada di Kantor 

Pemerintah Desa Aikmel Utara. Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Persiapan modul dan peralatan. 

Pada tahap ini, dilakukan penyusunan modul pelatihan yang berisi langkah-langkah 

pengelolaan pengguna internet desa. Modul dibuat dalam bentuk tutorial langkah demi 

langkah dan dilengkapi dengan gambar, hal ini untuk mempermudah admin yang akan 

menggunakan modul tersebut. Pada tahap ini juga dipersiapkan peralatan yang digunakan 

untuk melakukan instalasi jaringan seperti crimping tool, kabel, konektor RJ-45, dan router 

mikrotik.  

2. Melakukan konfigurasi perangkat yang digunakan untuk manajemen pengguna internet 

desa. 

Supaya manajemen pengguna dapat diterapkan pada jaringan internet desa Aikmel 

Utara, dilakukan penambahan perangkat yaitu router mikrotik. Konfigurasi dilakukan pada 

router mikrotik supaya bisa tersambung dengan jaringan internet yang ada.  

3. Melakukan uji coba terhadap konfigurasi yang telah dilakukan. 

Untuk mengecek konfigurasi yang telah dilakukan, maka dilakukan uji coba dengan 

melakukan manajemen pengguna dengan menambahkan pengguna internet baru dengan 

username dan passwordnya. Jika pengguna tersebut berhasil terkoneksi ke jaringan, maka 

konfigurasi yang dilakukan telah berhasil. 

4. Pelatihan penggunaan sistem manajemen pengguna bagi administrator internet desa. 

Pelatihan dilakukan kepada administrator internet desa. Pelatihan ini dilakukan 

supaya admin internet desa dapat melakukan sendiri setting manajemen pengguna tanpa 

dibantu orang lain. Untuk mempermudah pelatihan, digunakan modul konfigurasi 

manajemen pengguna yang dapat diikuti dengan mudah karena disusun secara langkah per-

langkah dengan dilengkapi dengan gambar. 
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TARGET LUARAN 
Target luaran yang diharapkan dengan adanya kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini adalah 

a. Pernyataan pemanfaatan hasil pengabdian oleh masyarakat/mitra  

b. Pemerintah Desa Aikmel Utara memiliki sistem manajemen pengguna internet desa. 

c. Dokumen konfigurasi manajemen pengguna internet yang mudah diikuti oleh admin 

desa. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan pengabdian masyarakat ini didahului dengan melakukan survey 

pendahuluan ke tempat kegiatan. Hasil survey ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Desa 

Aikmel Utara saat ini sudah memiliki jaringan internet yang membantu operasional dan 

promosi desanya. Namun, pengelola internet desa belum memiliki pengetahuan mengenai 

pengelolaan pengguna yang dapat terkoneksi ke internet desa. Terkadang username dan 

password yang ada dapat bocor ke orang yang tidak berhak menggunakan internet, 

sehingga ini mengganggu kinerja internet desa. 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam 2 (dua) sesi, yaitu 

konfigurasi router mikrotik yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pengguna dan 

dilanjutkan dengan memberikan pelatihan cara pengelolaan pengguna seperti penambahan 

pengguna, menetapkan username dan password terhadap pengguna baru, menghapus 

pengguna, memberikan kuota bandwith terhadap suatu pengguna, memblok suatu situs 

yang berisi konten negatif, dan lain sebagainya. Proses konfigurasi router mikrotik 

diperlihatkan pada gambar 1. 
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Gambar 1. Konfigurasi router untuk manajemen pengguna internet 

Desa aikmel utara memiliki 2 (dua) sumber internet, pertama dari bantuan 

pemerintah dengan menggunakan satelit. Kedua, dengan menggunakan provider internet 

berbayar. Pada pengabdian ini, manajemen pengguna dilakukan pada internet yang 

bersumber dari provider. Hal ini dilakukan untuk membatasi akses yang dilakukan oleh 

orang luar desa kepada internet tersebut, sehingga performa internet tidak menurun. 

Perangkat internet yang bersumber dari bantuan pemerintah diperlihatkan oleh gambar 2. 

 

Gambar 2. Perangkat internet bantuan pemerintah. 
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Pelatihan dilakukan kepada administrator jaringan internet desa karena memiliki 

tugas mengelola internet desa. Proses pelatihan manajemen pengguna dilakukan dengan 

pembimbingan. Administrator langsung mencoba di laptop yang sudah disediakan dan 

dibimbing oleh tim pengabdian. Proses pelatihan berjalan lancar, hal ini didukung oleh 

keingintahuan yang besar dari peserta pelatihan yang masih berusia muda sehingga 

memudahkan tim pengabdian untuk melakukan pelatihan. Untuk membantu administrator 

untuk melakukan manajemen pengguna, tim pengabdian menyiapkan modul yang 

dilengkapi dengan urutan langkah-langkah dan gambar yang dapat diiikuti dengan mudah. 

Proses pelatihan dapat dilihat pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Proses pelatihan kepada administrator internet desa.  

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat, maka 

dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan pengetahuan peserta khususnya mengenai 

pengelolaan user pada jaringan internet dan meningkatnya kebutuhan internet di wilayah 

desa yang dapat digunakan untuk mendorong potensi desa melalui promosi dan pencarian 

pengetahuan yang berguna untuk pengembangan desa. 

SARAN 
Dari hasil kegiatan ini, maka dapat disarankan bahwa perlu optimalisasi manfaat dari 

pengabdian ini, yaitu dengan melakukan hubungan berkelanjutan untuk memberikan 

bimbingan kepada peserta dalam pengelolaan pengguna internet. Selain itu, perlu dilakukan 

kegiatan serupa di desa-desa yang lain, karena pengetahuan mengenai pengelolaan 
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pengguna internet masih kurang sedangkan jaringan internet sudah tersedia di banyak desa 

khususnya di Pulau Lombok. 
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