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Tulisan ini adalah tutorial singkat tentang bagaimana mengakses internet mela-
lui saluran telepon rumah. Jaluran telepon rumah milik Telkom sudah dileng-
kapi dengan layanan internet. Layanan Telkom tersebut dikenal dengan nama
Telkomnet Instan. Kelemahan mengakses internet dengan sistem dial up ini ada-
lah :

1. Kecepatan internet yang diperoleh relatif lambat (maksimum 52kbps). Ke-
cepatan ini tergantung juga dari jarak rumah Anda ke kantor Telkom ter-
dekat.

2. Saat kita menggunakan saluran telepon untuk mengakses internet, telepon
tidak bisa dipakai (tidak bisa menerima panggilan juga).

3. Tarif aksesnya lumayan mahal, sekitar Rp 160,-/menit.

Tujuan dari tutorial singkat ini adalah :

• Mengatur komputer agar bisa mengakses internet melalui saluran telepon
rumah.

Peralatan yang digunakan dalam tutorial ini adalah :

• PC/notebook dengan sistem operasi Windows XP.

• Modem dial up.

• CD Driver Modem1.

Gambar 1 adalah gambar konfigurasi yang dipakai dalam tutorial ini.

1Dibutuhkan jika modem yang terpasang belum terinstal dengan sempurna.
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Gambar 1: PC/notebook mengakses internet lewat modem dial up (ekster-
nal/internal).
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Dengan menggunakan kabel telepon rumah (PSTN) kita bisa mengakses internet
cukup bermodalkan modem dial up. Ada 2 jenis modem dial up : ekternal dan inter-
nal. Modem internal biasanya dipasangkan ke mainboard komputer dalam bentuk
kartu PCI. Modem eksternal terhubung ke PC lewat kabel serial atau lewat kabel
USB. Notebook biasanya sudah dilengkapi dengan modem diap up internal.

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :

1. Buka menu Network Connections, caranya adalah dengan klik Start ⇒
Control Panel ⇒ Network Connections. Tampilan menu Network Con-
nections adalah seperti pada Gambar 2.

Gambar 2: Tampilan menu Network Connections
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2. Kita harus membuat sebuah koneksi baru caranya adalah klik pada pilihan
Create a new connections (lihat Gambar 2). Akan muncul sebuah jendela
baru seperti pada Gambar 3. Jendela ini akan membantu kita untuk me-
lakukan konfigurasi supaya komputer bisa mengakses Telkomnet Instan.

Gambar 3: Tampilan jendela New Connection Wizard
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3. Di tampilan yang muncul seperti Gambar 4, pilih Connect to the Internet
lalu klik tombol Next untuk melanjutkan proses konfigurasi.

Gambar 4: Pilih Connect to the Internet lalu klik Next
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4. Kita akan mengatur koneksi Telkomnet ini secara manual, jadi pilih Set up
my connection manually (lihat contoh tampilannya di Gambar 5). Klik
tombol Next untuk melanjutkan konfigurasi.

Gambar 5: Pilih Set up my connection manually lalu klik Next
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5. Untuk menggunakan Telkomnet Instan kita harus menggunakan sebuah
modem dial up. Oleh karena itu, di tahap ini pilihlah Connect using a dial-
up modem lalu klik tombol Next. Gambar 6 adalah contoh tampilan yang
muncul pada tahap ini.

Gambar 6: Pilih Connect using a diap-up modem lalu klik Next
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6. Tentukan modem dial up yang akan dipakai untuk mengakses Telkomnet
Instan. Pada tahap ini Anda bisa melihat daftar modem yang terpasang di
komputer Anda (lihat Gambar 7. Beri tanda cek pada modem yang tepat
lalu klik tombol Next untuk melanjutkan proses.

Gambar 7: Tentukan modem dial up yang terpasang di komputer Anda
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7. Di tahap ini kita harus memberi nama koneksi baru yang sedang kita buat.
Penamaan ini sebenarnya bebas terserah Anda bagaimana ingin menama-
inya. Di contoh ini saya memberi nama koneksinya “telkomnet” (lihat
Gambar 8). Klik tombol Next untuk melanjutkan proses konfigurasi.

Gambar 8: Beri nama ISP Name : telkomnet
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8. Untuk menggunakan Telkomnet Instan kita harus memasukan nomor te-
lepon 080989999. Masukan nomor telepon seperti pada Gambar 9 berikut
ini.

Gambar 9: Masukan Phone number : 080989999

Klik tombol Next untuk melanjutkan proses konfigurasi.
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9. Untuk dapat menggunakan Telkomnet Instan kita harus memasukan User-
name dan Password yang tepat. Username untuk Telkomnet Instan adalah
telkomnet@instan; sementara Password-nya adalah telkom. Lihat Gam-
bar 10 berikut ini untuk contoh visualnya.

Gambar 10: Masukan Username : telkomnet@instan dan Password : telkom
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10. Pada tahap ini kita sudah selesai mengatur semua parameter yang diper-
lukan untuk menggunakan Telkomnet Instan. Klik tombol Finish untuk
menutup jendela New Connection Wizard.

Gambar 11: Konfigurasi sudah selesai, klik Finish untuk mengakhiri
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11. Ketika proses konfigurasi sudah selesai, Windows akan otomatis menam-
pilkan menu dial up Telkomnet yang baru kita buat. Lihat Gambar 12 beri-
kut ini.

Gambar 12: Tampilan menu dial up Telkomnet Instan
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12. Ketika modem mulai mencoba mengakses jaringan internet Telkom tam-
pilan yang muncul adalah seperti Gambar 13. Yang terjadi pada saat ini
adalah modem mencoba melakukan panggilan ke “mesin”nya Telkomnet
Instan (berupa remote access server).

Gambar 13: Modem mencoba memanggil remote access server di Telkom
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13. Anda akan mendapati tampilan eror seperti Gambar 14 jika remote access
server di Telkom tidak menjawab panggilan yang dilakukan oleh modem.

Gambar 14: Eror remote access server di Telkom
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14. Anda akan mendapati tampilan eror seperti pada Gambar 15 jika ada ma-
salah antara modem dengan saluran telepon Anda.

Gambar 15: Eror koneksi antara modem dengan saluran telepon

Kemungkinan penyebab eror ini antara lain :

(a) Anda belum menyambungkan kabel telepon ke modem Anda.

(b) Modem Anda rusak.

(c) Kabel telepon Anda putus di dalam.
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15. Ketika remote access server sudah menjawab panggilan modem, tahap beri-
kutnya adalah proses autentifikasi username dan password Telkomnet Instan
(lihat Gambar 16). Jika username dan password yang Anda masukkan sudah
benar dan proses autentifikasi berjalan sukses maka remote access server ak-
an mengijinkan Anda terhubung dengan Internet (lihat Gambar 17). Saat
komputer sudah terhubung dengan Internet, Windows akan menampilkan
pop up di taskbar kanan bawah seperti Gambar 18.

Gambar 16: Proses autentifikasi username dan password Telkomnet Instan

Gambar 17: Proses registrasi komputer ke dalam network

Gambar 18: Notifikasi saat komputer sudah terhubung ke Internet
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16. Jika username dan password yang Anda masukkan salah, akan muncul tam-
pilan eror seperti pada Gambar 19. Silakan cek username dan password yang
sudah Anda masukan.

Gambar 19: Tampilan eror jika username dan password salah
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