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P R O L O G 

 

Assalamua’alaikum wr. wb. 

       Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kepada kita 

semua, sehingga kami dapat menyusun proposal “Jaringan Internet Pedesaan”. Penyusunan 

ini bertujuan mempermudah Instansi kantor/ sekolah para pengusaha serta masyarakat , 

dan pelajar, mahasiswa serta  pekerja untuk memdapatkan akses internet secara efektif dan 

efisien . 

      Dalam hal ini tentunya banyak pihak yang mendukung dalam upaya penyediaan internet 

pedesaan yang kami laksanakan. Namun dalam hal ini kami laksanakan usaha ini secara 

swadaya yang terdiri dari beberapa pakar IT serta penyedia layanan yang bekerja sama 

dengan kami.  

      Kami menyadari bahwa pengembangan usaha ini masih dalam tahap perkembangan , 

maka tentunya jika masih ada kekurangan di sana sini seiring dengan berjalannya waktu 

kami juga akan upgrade dan terus melakukan perbaikan dalam pelayanan.   

 Harapan akhir kami Semoga proposal ini dapat di terima serta kita dapat bekerja 

bersama . amieen. 

Wallahulmuaffiq ilaaqwamithariq  

Wassalamua’alaikum wr. wb. 

 

            Sukadana, 05 April  2019 

        Ketua Lembaga Simpang Mandiri 
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SURAT PENGANTAR 
NOMOR : 149 /LSM/X/KU.05/10/2019 

    

 

                    Kepada, 

                                                       Yth. Bapak /Ibu / saudara/i 

            Di-   

               Tempat  

 
 

N0 JENIS SURAT BANYAKNYA KETERANGAN 

 

1 

 

Surat Penawaran Kerja Sama 

Program  PENYEDIAAN 
LAYANAN INTERNET 

PEDESAAN 

 

 

1 (satu 

berkas) 

 

Disampaikan kepada SAUDARA 

untuk diketahui dan memohon 

petunjuk untuk tindak lanjut 

penawaran program yang kami 

tawarkan, guna membantu 

mewujudkan Visi Misi Pemerintah 

DI bidang pelayanan Informasi dan 

tekhnologi 

 

 

Sukadana, 05 April  2019 

Ketua LEMBAGA SIMPANG MANDIRI 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN ( Konsep Kebersamaan ) 

Kabupaten Kayong utara merupaka sebuah Kabupaten baru dimana akses internet 

Telkom indihome speedy baru ada di satu titik yakni pusat kota yakni sukadana dan 

sekitarnya, sedangkan 5 kecamatan lainnya belum tercover jaringan internet.  

Lima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pulau maya, kecamatan kepulauan, 

kecamatan Teluk Batang, kecamatan seponti dan kecamatan simpang hilir. Lima kecamatan 

tersebut belum ada akses internet spedy atau indihome.  

Maka dalam hal in kami memiliki konsep untuk Membangun Internet akses point 

dimana beberapa komputer dalam suatu perumahan atau blok dapat saling berhubungan dan 

dapat berbagi data serta informasi. Konsep lain dari layanan kami adalah memberdayakan 

pemakain internet dimana fasilitas internet tersedia selama 24 jam sehari selama sebulan 

dimana biaya yang akan dikeluarkan akan murah karena semua biaya pembangunan 

infrastruktur, operasional dan biaya langganan akan ditanggung secara bersama. 

 

II. DASAR PEMIKIRAN 

|Konsep Jaringan Internet Pedesaan kami adalah jaringan komputer swadaya masyarakat 

dalam ruang lingkup Desa hingga kecamatan melalui media kabel atau Wireless 2.4 Ghz dan Hotspot 

sebagai sarana komunikasi rakyat yang bebas dari undang-undang dan birokrasi pemerintah.  



Pemanfaatan internet ini dapat dikembangkan sebagai forum komunikasi online yang efektif 

bagi warga untuk saling bertukar informasi, mengemukakan pendapat, melakukan polling serta 

berhubungan secara kebersamaan dalam menjalin silaturahmi dan mempererat persaudaraan.  

 

III. TUJUAN 

 Mempermudah Lembaga/ instansi/ sekolah / perusahaan  / Masyarakat,  pelajar 

mahasiwa pekerja untuk mendapatkan akses internet secara mudah dan efektif.  

 Turut serta dalam pengembangan internet murah di masyarakat. 

 Membangun komunitas yang sadar akan kehadiran teknologi informasi dan 

internet. 

IV.  Tema 

Membangun kebersamaan dalam kekeluargaan dalam pengembangan Informasi Tekhnologi 

V.   Jenis Kegiatan 

Pemasangan Internet Pedesaan 

VI. Target 

Kantor/ Instansi / Sekolah/ Perusahaan/ Pelajar, Mahasiswa, dan Pekerja yang membutuhkan 

internet di lingkup Desa hingga kecamatan 

 

  



 

ANALISA LOKASI ARSITEKTUR JARINGAN 

Sebelum menentukan hal-hal yang lain, pertama yang dilakukan setelah menganalisa lokasi adalah 

menentukan dan merencanakan arsitektur jaringan yang akan digunakan. Arsitektur jaringan terdiri dari : 

1. Menentukan Teknologi Akses Internet 

Teknologi yang akan digunakan dalam penyusunan jaringan ini adalah kombinasi dengan kabel dan 

tanpa kabel (wireless). Tujuan penyusunannya yaitu tujuan Non-Profit, dimana nantinya jumlah 

keseluruhan biaya akan dibebankan kepada anggota pemakai jaringan ini. 

2. Pengelolaan dan Perawatan Jaringan 

Untuk pengelolaan dan perawatan jaringan, bisa dengan memanfaatkan kemampuan salah satu 

anggota kelompok jaringan, atau menyewa tenaga luar untuk menjadi administrator jaringan ini. 

3. Jumlah Anggota Jaringan 

4. Perangkat Penerima 

Teknologi ini merupakan teknologi berbasis wireless di gelombang 2,4 Ghz, yang dapat 

diterima oleh Laptop/Notebook, komputer PC dengan tambahan Wireless LAN serta perangkat mobile 

seperti handphone yang support wi-fi. 

5. Autentifikasi/Keamanan 

Untuk memberikan akses secara aman dan nyaman, maka setiap pengguna mempunyai user dan 

password masing-masing. Sedangkan untuk public area bisa menggunakan voucher sederhana dengan 

masa aktif tertentu, misalnya setiap voucher disetting untuk 24 jam atau 1 minggu. 

  



PERALATAN YANG DIBUTUHKAN 

Ada beberapa peralatan yang dibutuhkan dalam peyusunan jaringan internet ini,  

yaitu : 

1. Radio IP UBNT  

2. Mikrotir Router board   

3. Kabel UTP 30- 40 Meter   

4. 10 Buah konektor RJ-45   

5. Tiang Besi Paralon 4 Sambung   

6. Biaya pemasangan dan akomodasi  

 

SPESIFIKASI MERK DAN HARGA PERALATAN  

NO SPESIFIKASI MERK HARGA 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Antena Lengkap ( Sent & recive )  

Akses Point  Radio IP UBNT 2 Buah ( Sent & Recive ) 1.600.000,-  

Mikrotik Router Board 750 

Kabel 40 Meter x Rp 7000,- 

Konektor RJ 45 10 buah x Rp. 8000 

Biaya Pemasangan Dan Akomodasi 

Rp. 2.200.000,- 

Rp. 3.200.00,- 

Rp. 650.000 

Rp.  210.000  

Rp.  80.000 

Ro.  1.500.000,-  

 Total Biaya : Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah Rp  7.840.000 

 

*catatan : dengan spesifikasi peralatan diatas adalah stanbdard, bisa diakses sejauh 1- 15 Km dengan peralatan 

hotspot (point to multi point) dengan Loss tanpa halangan. Khusus jarak yang jauh atau terhalang gunung di 

sarankan memakai antena TRI ANGEL dengan ketinggian minimal 35 meter . tentu biaya yang 

agak mahal karena sudah membuat mini tower. Lebih jelasnya hub 0821-5202-

2101. 

 

 

 



PENAWARAN HARGA PAKET PER BULAN  

A. Paket Per Bulan Personal  

a.  unlimited 24 jam, kecepatan up to 5    Mb         Rp.     350.000,- 

    B.  Paket usaha Kafe  

 a. unlimited 24 jam Kecepatan up to 10     Mb          Rp.  450.000,-  

   C. Paket Perkantoran / Perusahaan 

            a. Unlimited 24 Jam Kecepatan up to 1 Mb          Rp.      800.000  

VII. Susunan Panitia Internet Pedesaan 

Penasehat   : Mayesli Sandra, S. Pd  

Ketua Umum  : Miftahul Huda 

Ketua Pelaksana  : Feriy Setiawan M.Kom 

Sekretaris  : Irawansyah  

Bendahara  : Juliana 

Tekhnisi   : Dwi Joko santoso  

Pelaksana Lapangan  : Werli  

Perlengkapan   : Wego  

VIII. Penutup 

Demikian proposal ini kami ajukan. Besar harapan kami dikabulkannya permohonan 

proposal ini. Atas perhatian dan kerja samanya  kami ucapkan terima kasih 

 

 

 
 Sukadana, 05 April  2019 

Ketua LEMBAGA SIMPANG MANDIRI 

 

 

 

 

  



DOKUMENTASI INSTALASI INTERNET PEDESAAN KAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Antena dan radio internet yang di pasang di rumah 



  



 

  



  



 


