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Assalamu 'alaikum, kawan-kawan FLICK.

Alhamdulillah ya, sekarang dah memasuki pertemuan ke-4 kita dalam Forum Linux CeweK (FLICK) 
KSL UIN Sunan Kalijaga. Kali ini kami akan coba berbagi ilmu dan sekedar sharing tentang apa yang 
pernah  kami  lakukan.  Ya,  sebenarnya  cukup  sederhana,  tapi  semoga  bermanfaat  dan  menambah 
wawasan kita. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah Berbagi Koneksi Internet di Blankon 7.

Apa sih yang dimaksud dengan berbagi koneksi? Gampangnya, kita punya koneksi internet karena kita 
pakai modem misalnya. Tapi teman kita gak punya koneksi internet dan tidak punya modem untuk 
konek ke internet. Pertanyaannya bagaimana si yang gak punya modem tadi bisa ngenet sama seperti 
kita?

Iya, benar sekali. Kita membagi koneksi internet ke teman kita sehingga teman kita bisa ngenet juga.
Kurang lebih begini gambarannya :

                     
  

Laptop yg tidak punya Laptop dengan modem
koneksi internet dan terkoneksi ke internet

Langsung saja ke prakteknya ya . . .
1. Aktifkan dahulu wifi di laptop kita.
2. Setting koneksi internet Anda sesuai dengan modem Anda. Ingat-ingat lagi pertemuan 2 tentang 

bagaimana setting modem di Blankon.
3. Bikin jaringan wifinya, klik tanda wifi dan kemudian pilih Create New Wireless Network. . .
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4. Akan muncul jendela seperti di bawah ini.

5. Isilah Network name : pulung-wifi (anda bisa mengisi sesuai keinginan  Anda)

6. Pada Wireless security pilih none (anda bisa pilih opsi yang lainnya) tapi disini saya tidak mau 
ribet saja dengan memasukkan key / password untuk wifi kita. Dengan memilih none, setiap 
orang yang ingin koneksi ke wifi kita, maka tidak akan di tanya password / key. Tapi misal kita 
atur key nya, setiap orang yang ingin konek ke wifi kita, harus memasukkan password / key 
yang telah kita isikan tersebut. Hal ini sebenarnya lebih aman. Tapi untuk latihan pilih saja 
none.

7. Pilih Create.
8. Tunggu beberapa saat, maka wifi yang kita buat tadi akan segera aktif.
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9. Konekin laptopnya ke internet

10. Laptop  yang  satu  lagi  di  hidupin,  mestinya  sudah  mendeteksi  jaringan  wifi  dengan  nama 
pulung-wifi, tinggal dikonekin deh ke pulung-wifi.

Selamat mencoba, semoga bermanfaat.
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