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Ringkasan Kegiatan Pengabdian
Berdasarkan hasil surveI tim pengabdian Minggu, 15 Juli 2018 didapatkan data-data
bahwa koneksi internet di Pesantren Markiz Darul Qur’an Lipatkain berasal dari ponsel yang
dihubungkan ke komputer. Internet hanya dapat digunakan oleh 1-3 unit komputer saja,
semakin banyak komputer yang terhubung maka semakin lambat koneksi internet yang
didapatkan. Sering kali koneksi menjadi sangat lambat atau bahkan putus saat digunakan oleh
lebih dari 2 unit komputer. Selain itu jangkauan sinyal dari personal wifi hanya berjarak
beberapa meter saja sehingga penggunaan internet kurang fleksibel dan hanya terbatas pada
tempat tertentu. Web pesantren sudah tersedia namun perlu penyuluhan tentang pengisian
konten bagi ustadz pengelola web pesantren tersebut.
Tim melaksanakan kegiatan pengabdian pada Minggu, 29 Juli 2018. Saat ini,
Pesantren Markiz Darul Qur’an Lipatkain telah memiliki jaringan internet dan dapat
digunakan oleh lebih dari 15 perangkat secara bersamaan. Oleh karena itu penggunaan
internet menjadi lebih fleksibel, karena dapat dilakukan dari beberapa lokasi di sekitar
pesantren. Dari hasil pengujian, koneksi internet di Pesantren Markiz Darul Qur’an Lipatkain
adalah cukup baik (4G LTE) dengan kecepatan akses download rata-rata di atas 4Mbps dan
kecepatan upload rata-rata di atas 9 Mbps, namun kondisi ini bergantung kepada kualitas
sinyal dari provider internet.
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Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada kami
dalam melaksanakan pengabdian di Pondok Pesantren Markiz Daarul Qur’an was Sunnah
Lipatkain Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat
dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan sebagaimana mestinya.
Pimpinan Pondok Pesantren Markiz Daarul Qur’an was Sunnah Lipatkain Kabupaten
Kampar Propinsi Riau telah memberikan sambutan dan kerjasama yang sangat baik.
Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan pesantren Ust. Firdaus Basyir dan
jajarannya. Demikian juga kepada seluruh ustadz dan ustadzah yang telah ikut berpartisipasi
diucapkan terima kasih.

Mudah-mudahan segala teknologi dan pengetahuan yang telah

diberikan menjadi wawasan yang berguna untuk pembangunan anak bangsa Indonesia.
Kami juga menyadari bahwa kegiatan ini tidak akan terlaksana tanpa dorongan dan
motivasi yang kuat dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas
Riau, atas semua dukungan disampaikan terima kasih yang tak berhingga.

Pekanbaru, 19 Oktober 2018
Ketua tim,

Nurhalim, ST., MT.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi
Pesantren adalah sebuah asrama pendidikan tradisional, dimana para siswanya semua
tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan
Kyai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Kata pesantren terdiri dari kata
"santri" yang ditambahkan imbuhan "pe" dan akhiran "an". Kata "santri" menurut A.H Johns
berasal dari Bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Sedangkan istilah santri digunakan
untuk menyebut siswa di pesantren. Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam
tertua yang merupakan produk budaya Indonesia. Keberadaan Pesantren di Indonesia dimulai
sejak Islam masuk negeri ini dengan mengadopsi sistem pendidikan keagamaan yang
sebenarnya telah lama berkembang sebelum kedatangan Islam. Pondok pesantren sebagai
lembaga pendidikan yang telah lama berkembang di negeri ini diakui memiliki andil yang
sangat besar terhadap perjalanan sejarah bangsa.
Markiz Daarul Qur’an was Sunnah Lipatkain adalah Pesantren Tahfizh dan
Mulaazamah berbasis peradaban Sunnah di atas Manhaj Salaful Ummah. Sekitar tahun 2009
bermula di Mushalla kecil di samping Rumah Ustadz dengan beberapa orang remaja dan
Ikhwah yang antusias. Kemudian ada donatur yang membantu untuk buat Masjid di tahun
2010 dibawah pengawasan Ustadz Abu Zubeir, Yayasan Ibnu Katsir Pekanbaru.

Gambar 1. 1. Mesjid Markiz Daarul Qur’an lipatkain.
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Markiz Daarul Qur’an was Sunnah Lipatkain didirikan agar menjadi pusat dakwah
tauhid dan sunnah di daerah Kampar Kiri, khususnya di kenegerian Lipatkain dan sekitarnya.
Sejarah awal untuk kegiatan Dakwah berupa Ta’lim, Baru berdiri 2,5 tahun yang lalu sejak
bulan Syawwal 1436 Hijriyyah. Sedari awal Markiz ini menampung santri tanpa dipungut
biaya bulanan alias gratis dengan konsep dan bangunan sederhana. Markiz ini beralamat di Jl.
Pembangunan Desa Lipatkain Utar, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.

Gambar 1. 2. Pesantren Markiz Daarul Qur’an

Pesantren ini memiliki sedikit keunikan dan khas yang berbeda dari pesantrenpesantren Sunnah lainnya. Saat ini jumlah Penuntut ilmu di Markiz ini ada sekitar 100 orang.
Dimana di pesantren ini, semua usia bisa belajar, menuntut ilmu memahami Tauhid dan
Sunnah Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam, Sejak usia anak-anak 6,5 tahun sampai orang tua
umur 50 an tahun ada di sini, dari anak yatim hingga anak-anak terlantar, yang kecil hingga
remaja bahkan orang tua, dari yang yang memiliki kebutuhan khusus hingga yang pintar dan
sebelumnya brutal juga ada di Markiz tercinta ini. Karena sedari awal Pesantren yang ma’ruf
di sapa dengan Markiz Lipatkain ini bertekad menerima santri yang tidak bisa belajar di
Pesantren lain.
Salah satu bangunan unik dan klasik yang multi fungsi di Markiz Daarul Qur’an Was
Sunnah Lipatkain yang berdiri di samping Kolam Sebelah Selatan Belakang Masjid. Satu
bangunan tiga fungsi, Bagian atas asrama santri di bawah Math’am dan di Belakangnya
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Dapur. Bangunan ini dirancang khas oleh Ustadz dengan dana bantuan dari Yayasan Cinta
Sedekah dan Muhsinin lain
Markiz Daarul Qur’an Was Sunnah Lipatkain Memiliki beberapa program. Secara
umum Markiz Daarul Qur’an Was Sunnah Lipatkain memiliki program pendidikan yang
tidak terbatas dan diikat oleh usia. Akan tetapi santri/pelajar yang datang akan
dikelompokan/diuji berdasarkan kemampuan dan kepribadiaan yang berkenaan. Program
tersebut antara lain:
1. Pondok Tahfizh Daarul Qur’an (Kelas Tahfizh Sore)
Program ini untuk anak-anak seusia SD, SMP menghafal Al-Qur’an Ba’da Ashr
menjelang Maghrib. Terbuka untuk Putra dan Putri anak-anak masyarakat.
2. Kuttab Tarbiyyah As Salafiyyah (Setingkat Sekolah Dasar)
Program ini untuk anak-anak yang berumur 6-12 tahun. Kuttab Tarbiyyah As
Salafiyyah adalah pendidikan berbasis karakter, mendidik anak berdasarkan bakat dan
fitrahnya. Masa pendidikannya selama 6 tahun.
3. Madrasatul Iman Wal Adab
Program ini untuk anak-anak remaja dan dewasa atau berdasarkan tingkat
kemampuan dan kepribadian yang akan diinterview terlebih dahulu. Masa program ini
adalah selama tiga tahun.
4. Madrasatul Qur’an
Program ini selama tiga tahun. Khusus untuk program tahfizh dan tafsir Al-Qur’an
tiga puluh Juz berbasis Iman dan Adab. Ini Lanjutan dari program Madratul Iman
Was Adab. Dan untuk yang berasal dari pondok/sekolah lain tidak dibatasi umur,
akan diseleksi oleh panitia penerinmaan santri Markiz.5.
5. Madrasah Tarbiyyah As Salafiyyah
Program ini adalah program Akademi guru Markiz dimana para pelajar yang belajar
disini akan dikader untuk menjadi guru di Markiz Daarul Qur’an Was Sunnah
Lipatkain dan cabangnya. Masa program ini adalah selama 2 tahun.
6. Madrasah ‘Urwah Al-Baariqiy (Pesantren Wirausaha)
Ini adalah program Pesantren Wirausaha. Mengkader santri berjiwa interpreneur
berkarakter iman membangun peradaban. Program ini untuk para santri yang tidak
memiliki bakat dan kemampuan untuk menghafal Al-Qur’an dan mendalami seluk
beluk Ilmu Syar’i. Masa program ini adalah selama 2 tahun.
7. Madrasah Salman Alfaarisi (Pesantren Muallaf)
Program ini bergerak untuk pembinaan para muallaf.
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8. Program Mulazamah (Tanpa Batas Usia)
Program ini adalah program bagi para penuntut ilmu yang hanya ingin bermulazamah
dan mengikuti dauroh-dauroh kitab secara berkala sesuai dengan program yang ada.
Tentunya bagi siapapun tanpa terikat Usia.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah
Saat ini Pondok Pesantren Markiz Daarul Qur’an mempunyai program yang disebut
Madrasah ‘Urwah Al-Baariqiy (Pesantren Wirausaha). Ini adalah program Pesantren
Wirausaha. Yang mengkader santri berjiwa interpreneur berkarakter iman membangun
peradaban. Program ini untuk para santri yang tidak memiliki bakat dan kemampuan untuk
menghafal Al-Qur’an dan mendalami seluk beluk Ilmu Syar’i. Masa program ini adalah
selama 2 tahun. Untuk menambah wawasan bagi santri yang mengikuti program wirausaha
ini, perlu diadakan pelatihan pembuatan website. Tentu saja hal ini harus ditunjang oleh akses
internet guna mendapatkan informasi yang cepat. Lokasi pondok pesantren yang jauh dari
pusat kota menyebabkan sulitnya mendapatkan akses internet melalui jaringan kabel baik
berupa tembaga maupun fiber optik. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan
akses internet adalah dengan memanfaatkan jaringan GSM. Untuk mendapatkan koneksi
internet melalui jaringan GSM diperlukan perangkat modem GSM. Koneksi internet yang
telah diperoleh bisa dibagikan kepada beberapa komputer melalui jaringan baik secara wired
maupun wireless. Dengan modem WiFi kita bisa mendapatkan koneksi internet dan sekaligus
membagikan kepada beberapa komputer, hal ini dimungkinkan karena modem ini juga
mempunyai fungsi sebagai Access Point. Karena lokasi pondok pesantren jauh dari BTS,
maka sinyal yang diterima menjadi lemah. Pemasangan antena Wajanbolic merupakan salah
satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.

1.3 Tujuan Kegiatan Pengabdian
Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk :
1. Melakukan pemeriksaan terhadap instalasi listrik di pesantren Markiz Daarul Qur’an
apakah sudah benar dan sesuai dengan standar yang berlaku dan melakukan perbaikan
dan pemasangan instalasi di ruang-ruang kelas yang belum terpasang instalasi listrik
yang sangat dibutuhkan dalam proses belajar.
2.

Menerapkan hasil penelitian bidang Telekomunikasi dan Jaringan Komputer untuk
mengoptimalkan komputer yang ada di laboratorium sehingga mempunyai akses

4

internet. Dengan adanya akses internet diharapkan siswa akan mempunyai wawasan
yang lebih luas.

1.4 Manfaat Kegiatan
Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihakpihak yaitu;
1. Mitra Kegiatan
Pemeriksaan dan pemasangan instalasi listrik di ruang-ruang kelas dan tersedianya
akses internet pada laboratorium komputer sehingga akan memperluas wawasan siswa
yang ada di pesantren.
2. Pemerintah
Sejalan dengan program pemerintah dalam hal ini Kementrian Komunikasi dan
Informatika yaitu program “Internet Masuk Desa”.
3. Tim Pelaksana
a. Dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
telah dikuasai kepada masyarakat
b. Memperoleh umpan balik dari masyarakat terhadap penerapan suatu teknologi,
sehingga dapat dilakukan upaya-upaya penyempurnaan terhadap karya teknologi
tersebut.
c. Menimbulkan rasa kebahagiaan dan kepuasan batin karena dapat memberi solusi
atas permasalahan yang muncul di masyarakat
4. Jurusan Teknik Elektro Universitas Riau
Jurusan Teknik Elektro Universitas Riau akan lebih dikenal oleh masyarakat Riau
karena telah memberikan karya nyatanya dalam mengatasi persoalan-persoalan yang
muncul di masyarakat sebagai akibat dari penggunaan teknologi kelistrikan.

1.5 Masyarakat Sasaran
Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sekolah atau pondok
pesantren yang terdapat di Provinsi Riau dimana tempat kegiatan pengabdian masyarakat
akan ditentukan setelah pelaksanaan survei pendahuluan pada tempat-tempat yang telah
ditetapkan oleh LPPM Universitas Riau. Kami akan memilih 1 (satu) sekolah atau pondok
pesantren untuk menjadi Pihak Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.
Sekolah atau pondok pesantren yang terpilih harus menyatakan secara tertulis bahwa dia siap
bekerja sama dengan kami dalam rangka keberhasilan program pengabdian masyarakat ini.
5

Kepada sekolah atau pondok pesantren akan dihibahkan perangkat PCI WiFi Card, Modem
Router, Antena Wajanbolic dan Kartu GSM dengan paket internet dan termasuk juga instalasi
jaringan komputer dan internet.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Modem GSM
Agar komputer bisa tersambung ke jaringan internet harus ada perangkat keras yang
disebut modem. Istilah Modem merupakan singkatan dari dua kata yaitu Modulator dan
Demodulato. Modulator adalah suatu rangkaian yang berfungsi melakukan proses modulasi,
yaitu proses “menumpangkan” data pada frekuensi gelombang pembawa (carrier signal) agar
bisa dikirim ke penerima melalui media tertentu (seperti media kabel atau udara). Dalam hal
ini sinyal pesan disebut juga sinyal pemodulasi. Data dari komputer yang berbentuk sinyal
digital dirubah menjadi sinyal Analog. Demodulator mempunyai fungsi kebalikan dari
modulator (demodulasi), yaitu proses mendapatkan kembali data atau proses membaca data
dari sinyal yang diterima dari pengirim. Dalam demodulasi, sinyal pesan dipisahkan dari
sinyal pembawa frekuensi tinggi. Data yang berupa sinyal Analog diberubah kembali menjadi
sinyal digital agar bisa terbaca di komputer penerima. Modem merupakan penggabungan dari
kedua sistem tersebut diatas, sehingga modem merupakan alat komunikasi dua arah.
Secara umum Modem dibagi menjadi beberapa jenis:
1. Modem Dial-Up, Modem dial-up atau yang biasa disebut dengan hubungan langsung
ialah modem yang digunakan sebagai media koneksi internet melalui media kabel
telepon. Pada umumnya modem jenis ini bersifat internal atau dipasang langsung pada
motherboard.
2. Modem ADSL, Salah satu teknologi untuk terhubung ke jaringan internet adalah
mengunakan modem jenis ADSL. Teknologi ADSL sebenarnya teknologi lama, tetapi
terus diperbaharui untuk meningkatkan kecepatan transfer modem.
3. Modem CDMA, Modem CDMA merupakan jenis modem dengan sistem komunikasi
Internet melalul jalur komunikasi CDMA (Code Division Multiple Access). Pada
umumnya modem CDMA berbentuk seperti USB Flashdisk yang dapat digunakan
sewaktu-waktu tanpa harus mengganggu kinerja komputer. Namun ponsel CDMA
yang memliki fitur sebagai modem juga dapat digunakan sebagai modem komputer.
4. Modem GSM, Modem GSM memililki kesamaan dengan modem CDMA, yaitu
komunikasi Internet dengan menggunakan jalur komunikasi GSM (Global System for
Mobile Communication). Sama halnya seperti modem CDMA, modem GSM
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memiliki bentuk yang sama, yaitu berupa USB, PCMCIA, dan dapat pula
menggunaka ponsel yang memiliki fitur sebagai modem.

2.2 Wireless LAN
Wireless Local Area Network (disingkat Wireless LAN atau WLAN) adalah jaringan
komputer yang menggunakan frekuensi radio atau infrared sebagai media transmisi data.
Wireless LAN sering disebut sebagai jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Wireless Local
Area Network sebenarnya hampir sama dengan jaringan LAN, akan tetapi setiap node pada
WLAN menggunakan wireless device untuk berhubungan dengan jaringan. node pada
WLAN menggunakan channel frekuensi yang sama dan SSID yang menunjukkan identitas
dari wireless device.
Tidak seperti jaringan kabel, jaringan wireless memiliki dua mode yang dapat
digunakan yaitu infrastruktur dan Ad-Hoc. Konfigurasi infrastruktur adalah komunikasi
antar masing-masing PC melalui sebuah access point pada WLAN atau LAN. Komunikasi
Ad-Hoc adalah komunikasi secara langsung antara masing-masing komputer dengan
menggunakan piranti wireless. Penggunaan kedua mode ini tergantung dari kebutuhan untuk
berbagi data atau kebutuhan yang lain dengan jaringan berkabel.
Ad-Hoc merupakan mode jaringan WLAN yang sangat sederhana, karena pada adhoc ini tidak memerlukan access point untuk host dapat saling berinteraksi. Setiap host cukup
memiliki transmitter dan receiver wireless untuk berkomunikasi secara langsung satu sama
lain seperti tampak pada Gambar 2.1. Kekurangan dari mode ini adalah komputer tidak bisa
berkomunikasi dengan komputer pada jaringan yang menggunakan kabel. Selain itu, daerah
jangkauan pada mode ini terbatas pada jarak antara kedua komputer tersebut.

Gambar 2.1. Mode Jaringan Ad-Hoc
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Jika komputer pada jaringan wireless ingin mengakses jaringan kabel atau berbagi
printer misalnya, maka jaringan wireless tersebut harus menggunakan mode infrastruktur
seperti pada Gambar 2.2. Pada mode infrastruktur access point berfungsi untuk melayani
komunikasi utama pada jaringan wireless. Access point mentransmisikan data pada PC
dengan jangkauan tertentu pada suatu daerah. Penambahan dan pengaturan letak access point
dapat memperluas jangkauan dari WLAN.

Gambar 2.2. Mode Jaringan Infrastruktur

Ada empat komponen utama dalam membangun WLAN yaitu:
1. Access Point, merupakan perangkat yang menjadi sentral koneksi dari pengguna
(user) ke ISP, atau dari kantor cabang ke kantor pusat jika jaringannya adalah milik
sebuah perusahaan. Access-Point berfungsi mengkonversikan sinyal frekuensi radio
(RF) menjadi sinyal digital yang akan disalurkan melalui kabel, atau disalurkan ke
perangkat WLAN yang lain dengan dikonversikan ulang menjadi sinyal frekuensi
radio. Salah satu bentuk dari Access Point yang ada dipasaran adalah seperti yang
terlihat pada Gambar 2.3.
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Gambar 2.3. Access Point

2. Wireless LAN Interface, merupakan peralatan yang dipasang di Mobile/ Desktop PC.
Wireless LAN Interface dikembangkan secara massal dalam bentuk PCMCIA
(Personal Computer Memory Card International Association) card, PCI card maupun
melalui port USB (Universal Serial Bus). Gambar 2.4 merupakan Wireless LAN
Interface yang berbentuk PCI Card.

Gambar 2.4. Wireless LAN PCI Card

3. Mobile/ Desktop PC, merupakan perangkat akses untuk pengguna, mobile PC pada
umumnya sudah terpasang port PCMCIA sedangkan desktop PC harus ditambahkan
wireless adapter melalui PCI (Peripheral Component Interconnect) card atau USB
(Universal Serial Bus).
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4. Antena external (optional) digunakan untuk memperkuat daya pancar. Antena ini
dapat dirakit sendiri oleh user. Contoh : antena Wajanbolic.

2.3 Antena Wajanbolic
Wajanbolic adalah sebuah antena nirkabel yang terbuat dari wajan yang digunakan untuk
memperkuat signal radio. Antena wajanbolic berguna untuk meningkatkan jarak jangkauan
wireless LAN yang biasanya menggunakan antena eksternal dengan gain yang lebih besar
dari antena standard. Antena eksternal dengan gain yang besar harganya relatif mahal.

Gambar 2.5. Teknik Instalasi Antena Wajanbolic

Arah antena wajanbolic sangat menentukan kualitas dan kekuatan sinyal yang
diterima. Teknik yang sering digunakan dalam pemasangan antena wajanbolic adalah Line of
Sight, seperti terlihat pada Gambar 2.5 dimana antena wajanbolic diarahkan sejajar dengan
access point, sehingga pointing yang maksimal ini dapat memberi kekuatan antena
wajanbolic untuk menagkap signal hingga jarak 2 km.
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BAB III

METODE PENERAPAN

Bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah penerapan IPTEKS kepada
masyarakat. Agar berhasil, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan metode
atau langkah-langkah sebagai berikut,
1. Kegiatan pemasangan jaringan internet
a.

Membeli PCI WiFi Card, Modem Router, Antena Wajanbolic dan Kartu GSM
dengan paket internet.

b.

Melakukan survei terhadap lokasi-lokasi kukerta tempat pelaksanaan kegiatan
pengabdian masyarakat. Disini kami akan mencari sekolah-sekolah atau pondok
pesantren yang memerlukan akses internet.

c.

Memilih 1 sekolah atau pondok pesantren yang bersedia menjadi Mitra dengan
menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama.

d.

Memasang PCI WiFi Card pada komputer yang ada.

e.

Memasang antena Wajanbolic.

f.

Mengkonfigurasi Modem Router.

g.

Menghubungkan setiap komputer ke Modem yang telah dikonfigurasi.

h.

Melakukan pengujian koneksi internet masing-masing komputer.

2. Kegiatan pelatihan pembuatan website dan marketing online

3.

a.

Pengenalan internet dan email

b.

Pengenalan wordpress

c.

Pemanfaatan wordpres untuk membangun website dan marketing online

d.

Disain dan pengisian content

e.

Latihan

f.

Evaluasi

Penyusunan Laporan Kegiatan
a.

Melakukan dokumentasi kegiatan

b.

Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengabdian masyarakat

c.

Menyusun laporan kegiatan
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BAB IV
HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

4.1 Gambaran Umum Masyarakat Sasaran
Pondok Pesantren Markiz Daarul Qur’an memiliki lahan dengan luas 2 ha. Pondok
pesantren ini melaksanakan program tahfiz dan tafsir dengan target 3 (tiga) tahun para santri
mampu

menghafal

Al-Qur’an

sebanyak

30

juz.

Dalam

melaksanakan

program

ustadz/ustadzah selalu mempertimbangkan bakat santri, tidak semua santri diarahkan sebagai
penghafal Qur’an karena tidak semua santri memiliki bakat sebagai penghafal Qur’an
sehingga pesantren harus mampu mengembangkan bakat santrinya.
Pesantren ini menerima santri dari segala umur mulai dari anak-anak sampai orang tua
dengan latar belakang ekonomi dan masalah sosial. Pesantren juga memberikan biaya
pendidikan dan tempat tinggal gratis. Semua pembiayaan pesantren ini berasal dari donator
dan sumbangan masyarakat.

4.2 Potensi Pengembangan (Pemberdayaan) Masyarakat
Pesantren ini terletak di lahan kosong dengan berbagai potensi ekonomi yang dapat
dikembangkan di kemudian hari. Beberapa potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di
lokasi pesantren yaitu perkebunan sawit, kolam ikan dan ternak kambing.
Potensi ini memang harus dikembangkan oleh pihak pengelola pesantren agar dapat
menutupi biaya operasional pesantren ke depannya. Di samping itu dengan pengembangan
potensi ekonomi ini santri dapat mengembangkan kreatitifitas dalam membangun usaha
sehingga melahirkan santri yang mampu berwirausaha. Pengelola pesantren menargetkan
akan lahir sebuah pesantren wirausaha dengan santri-santri hafiz/hafizoh serta ahli tafsir
qur’an.
Hal ini perlu didukung dengan infrastruktur dan media yang modern meskipun
dengan skala yang terbatas. Keberadaan web dan jaringan internet menjadi kunci
pengembangan pesantren untuk akses literasi dan publikasi program.
Penggunaan internet di Pesantren Markiz Darul Qur’an Lipatkain menggunakan
koneksi internet yang berasal dari ponsel yang dihubungkan ke komputer. Satu ponsel
(smartphone) yang terkoneksi dengan Internet menggunakan kartu GSM, kemudian
dihubungkan ke komputer dan atau laptop dengan menggunakan kabel dan personal wifi
(tethering). Dengan metode ini maka internet yang telah dibagi hanya dapat digunakan oleh
1-3 komputer saja, semakin banyak komputer yang terhubung maka semakin lambat koneksi
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internet yang didapatkan. Sering kali koneksi menjadi sangat lambat atau bahkan putus saat
digunakan oleh lebih dari 2 komputer. Selain itu jangkauan sinyal dari personal wifi hanya
berjarak beberapa meter saja, artinya penggunaan internet kurang fleksibel dan hanya terbatas
pada tempat tertentu.

4.3 Solusi Pengembangan (Pemberdayaan) Masyarakat
Desain dan pengelolaan web pesantren ini sudah sangat memadai untuk
mempublikasikan progam dan kegiatan pesantren. Desain dan infrastruktur jaringan internet
perlu diperkuat sehingga pengiriman data informasi berjalan dengan lancar dan baik.
Beberapa peralatan yang diperlukan untuk memperkuat infrastruktur jaringan internet
pesantren yaitu: PCI WiFi Card, Modem Router, Antena Wajanbolic dan Kartu GSM dengan
paket internet. Pemasangan PCI WiFi Card pada komputer yang ada dan antena Wajanbolic.
Kemudian Mengkonfigurasi Modem Router serta menghubungkan setiap komputer ke
Modem yang telah dikonfigurasi. Terakhir, melakukan pengujian koneksi internet masingmasing komputer.

4.4 Tingkat Ketercapaian Sasaran Program
Pada awalnya, koneksi internet di Pesantren Markiz Darul Qur’an Lipatkain berasal
dari ponsel yang dihubungkan ke komputer. Satu ponsel (smartphone) yang terkoneksi
dengan Internet melalui kartu GSM yang dihubungkan ke komputer dan atau laptop dengan
menggunakan kabel dan personal wifi (tethering). Dengan metode ini maka internet hanya
dapat digunakan oleh 1-3 unit komputer saja, semakin banyak komputer yang terhubung
maka semakin lambat koneksi internet yang didapatkan. Sering kali koneksi menjadi sangat
lambat atau bahkan putus saat digunakan oleh lebih dari 2 unit komputer. Selain itu
jangkauan sinyal dari personal wifi hanya berjarak beberapa meter saja sehingga penggunaan
internet kurang fleksibel dan hanya terbatas pada tempat tertentu.
Kecepatan Internet di Pesantren Markiz Darul Qur’an Lipatkain juga tidak stabil
karena kondisi lapangan dan ketersediaan sinyal dari provider Internet. Untuk mendapatkan
kualitas Internet yang baik untuk menunjang kegiatan di lingkungan pesantren diperlukan
jaringan 4G LTE. Di lokasi pesantren, hanya provider Telkomsel yang memiliki jaringan 4G
LTE, namun jaringan 4G tersebut juga tidak merata di seluruh area pesantren dan kualitas
masih belum stabil, bergantung pada kualitas sinyal dari provider Telkomsel.
Dari kondisi yang ada di lapangan tersebut, tim pengabdian Jurusan Teknik Elektro
UNRI melakukan beberapa langkah untuk mengatasi keterbatasan koneksi Internet yang ada
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di Pesantren Markiz Darul Qur’an Lipatkain. Langkah yang dilakukan adalah pemasangan
alat berupa WiFi khusus dan dilengkapi dengan modem yang mendukung sinyal 4G LTE.
Modem 4G LTE tersebut dihubungkan dengan perangkat WiFi, sinyal yang ditangkap oleh
modem kemudian diteruskan melalui perangkat WiFi ke lokasi sekitar pesantren.
Pemasangan perangkat WiFi dilakukan di dinding bagian atas Musholla yang berada di
tengah-tengah lokasi pesantren.

Gambar 4. 1. Pemasangan Perangkat WiFi
Pemilihan Musholla sebagai lokasi pemasangan perangkat WiFi dilakukan setelah
melakukan survey ke beberapa lokasi yang ada di pesantren. Lokasi Musholla dipilih karena
berada di tengah-tengah pesantren, sinyal dari WiFi dapat menjangkau kantor pesantren, aula
dan ruangan belajar. Pemasangan perangkat WiFi dan modem dilakukan di dinding bagian
atas Musholla, tujuannya untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik terutamanya 4G LTE.
Selain memasang perangkat WiFi, tim pengabdian juga melakukan pemasangan instalasi
listrik untuk membantu operasional pesantren.
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Gambar 4. 2. Pemasangan Instalasi Listrik
Pesantren Markiz Darul Qur’an Lipat kain memiliki website yang dikelola oleh
pengurus pesantren. Namun desain dan isi konten masih terbatas, oleh karena itu tim
pengabdian Jurusan Teknik Elektro UNRI memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang
pengelolaan website. Pelatihan dilakukan di salah satu ruangan di pesantren yang dihadiri
oleh beberapa orang pengurus pesantren yang menjadi pengelola website pesantren tersebut.
Materi terkait pelatihan adalah tentang bagaimana mengelola konten, membuat desain web
menjadi lebih menarik, pengelolaan sosial media dan juga manajemen keamanan web. Selain
itu untuk membantu pengelolaan web dan menunjang pembuatan desain web yang
membutuhkan spesifikasi komputer yang cukup tinggi, maka Tim Pengabdian juga
memberikan laptop sebagai sarana untuk mendesain dan mengelola web Pesantren.
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Gambar 4. 3. Website Pesantren Markiz Darul Qur’an Lipatkain
Saat ini, Pesantren Markiz Darul Qur’an Lipatkain telah memiliki jaringan internet
dan dapat digunakan oleh lebih dari 15 perangkat secara bersamaan. Oleh karena itu
penggunaan internet menjadi lebih fleksibel, karena dapat dilakukan dari beberapa lokasi di
sekitar pesantren. Dari hasil pengujian, koneksi internet di Pesantren Markiz Darul Qur’an
Lipatkain adalah cukup baik (4G LTE) dengan kecepatan akses download rata-rata di atas
4Mbps dan kecepatan upload rata-rata di atas 9 Mbps, namun kondisi ini bergantung kepada
kualitas sinyal dari provider internet.
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Gambar 4. 4. Hasil Pengujian Kecepatan Internet Pesantren Markiz Darul Qur’an Lipatkain

18

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Pada awalnya, Koneksi internet di Pesantren Markiz Darul Qur’an Lipatkain berasal
dari ponsel yang dihubungkan ke komputer. Internet hanya dapat digunakan oleh 1-3 unit
komputer saja, semakin banyak komputer yang terhubung maka semakin lambat koneksi
internet yang didapatkan. Sering kali koneksi menjadi sangat lambat atau bahkan putus saat
digunakan oleh lebih dari 2 unit komputer. Selain itu jangkauan sinyal dari personal wifi
hanya berjarak beberapa meter saja sehingga penggunaan internet kurang fleksibel dan hanya
terbatas pada tempat tertentu.
Saat ini, Pesantren Markiz Darul Qur’an Lipatkain telah memiliki jaringan internet
dan dapat digunakan oleh lebih dari 15 perangkat secara bersamaan. Oleh karena itu
penggunaan internet menjadi lebih fleksibel, karena dapat dilakukan dari beberapa lokasi di
sekitar pesantren. Dari hasil pengujian, koneksi internet di Pesantren Markiz Darul Qur’an
Lipatkain adalah cukup baik (4G LTE) dengan kecepatan akses download rata-rata di atas
4Mbps dan kecepatan upload rata-rata di atas 9 Mbps, namun kondisi ini bergantung kepada
kualitas sinyal dari provider internet.

5.2 Rekomendasi
Dari hasil pengabdian yang dilakukan di Pesantren Markiz Darul Qur’an Lipatkain,
Tim Pengabdian Jurusan Teknik Elektro UNRI merekomendasikan untuk melakukan
penambahan perangkat WiFi agar jangkauan jaringan Internet di lingkungan Pesantren
menjadi lebih luas dan lebih banyak lagi perangkat yang dapat terhubung ke Internet.
Pengelolaan website Pesantren Markiz Darul Qur’an Lipatkain hendaknya juga dilakukan
secara berkelanjutan, konten dari website hendaknya selalu diupdate dengan aktifitas di
lingkungan pesantren agar dapat dikenal lagi secara lebih luas oleh pihak luar. Selain itu
pengelolaan media sosial juga dapat menjadi sarana publikasi bagi pesantren dan dapat
memperkuat fungsi dari website dalam rangka memperkenalkan Pesantren Markiz Darul
Qur’an Lipatkain ke masyarakat luas.
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