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KONEKSI KUAT DIMANAPUN

Wi-Fi harus cepat, bisa diandalkan, mudah di-manage, dapat 

mencapai setiap sudut ruangan. Itulah yang dapat dilakukan oleh 

Audience dengan mulus – bahkan untuk rumah-rumah 

terbesar sekalipun! 

Audience adalah akses poin tri-band (satu 2.4 GHz & dua 

5 GHz) dengan dukungan LTE dan teknologi Mesh. Bila 

Anda butuh Wi-Fi untuk gedung besar dengan berbagai 

halangan, cukup pasang perangkat Audience tambahan 

pada network Anda. Hanya dengan menekan tombol, 

mereka akan terhubung otomatis, menciptakan satu 

jaringan yang dapat melayani seluruh bangunan.

Pada beberapa kasus, satu perangkat Audience dapat 

menggantikan beberapa router Wi-Fi sekaligus. Pada hasil 

test kami, dapat melayani wilayah 1858 m2 dengan mudah.
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• Audience
• LoRa sudah siap
• MQS

• outdoor case GPeR
• Olimpiade MikroTik
• “Bangun, Neo...”

• revisi CCR
• MUM yang akan datang

WI-FI ANDA MEMILIKI AUDIENCE
Siapa yang mengatakan Anda harus menyembunyikan router Anda di lemari? Keluarkan dan nikmati 

kecepatan koneksi dan sinyal yang bagus untuk seantero rumah. Router untuk seseorang yang menghargai
keindahan dan fungsionalitas. 
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NIKMATI KEBEBASAN DARI LTE

Kabel tidak dapat lagi membatasi Anda. CAT6 LTE memberikan 

kecepatan 300 Mbps dengan latensi rendah. Jadi untuk streaming video 

kualitas tinggi dan gaming, tidak harus lagi dengan koneksi kabel 

Ethernet . Pilihannya, Anda dapat menggunakan dua port Gigabit 

Ethernet dan LTE sebagai backup. Satu port Ethernet mendukung PoE 

untuk memberi daya perangkat lain.

Cakupan nirkabel 2.4 Ghz dan 5 GHz dual-chain dapat menyelesaikan 

masalah interferensi pada lingkungan yg padat sinyal. Misalnya, Anda 

dapat menggunakan saluran 2.4 GHz untuk semua perangkat 

bergerak Anda dan 5 GHz untuk PC dan TV saja.

Pesan Audience Anda hari ini dan mulailah hidup dimasa depan, 

dengan networking yang mudah dan elegan.

*Pengiriman mulai awal Desember,  pra-order sekarang!

versi LTE

versi Wi-Fi
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$169

$279*

https://mikrotik.com/product/audience_lte6_kit
https://mikrotik.com/product/audience
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MikroTik menghadirkan LoRa yang baru dan powerful, 

dengan biaya yang rendah.

R11e-LoRa8/R11e-LoRa9
LoRaWAN kartu gateway konsentrator pada form faktor 

mini PCIe berbasis pada chipset Semtech SX1301. Yang 

dapat memberikan konektivitas LoRaWAN untuk semua 

produk MikroTik yang memiliki slot mini PCIe yang 

terkoneksi dengan jalur USB.

Dengan dukungan 8 channel yang berbeda, Listen Before 

Talk (LBT) dan fitur spectral scan, produk ini akan 

mengejutkan Anda dengan harganya yang menarik.

Kit wAP LoRa8/LoRa9
Solusi out-of-the-box untuk menggunakan gateway LoRaWAN. Pada kit ini sudah ter-install packet forwarder UDP  

ke public atau private server LoRa manapun dan akses poin outdoor dengan 2.4 GHz antarmuka WLAN dan port 

Ethernet yang dapat digunakan sebagai backend. 

Form faktor wAP ini telah diuji pada produk-produk MikroTik lainnya – dan dapat memberikan performa yang stabil 

dan bagus hampir pada segala kondisi cuaca. 

Anda juga dapat menggunakan opsi antenna internal 2 dBi atau antenna eksternal.  Untuk cakupan jaringan ekstra, 

kami sarankan untuk menambahkan kit Antenna LoRa MikroTik.

Fungsional dan desain yang non-intrusive, ketahanan 

yang mengagumkan dan nilai tambah – itulah kit wAP 

LoRa, solusi LoRa yang dinanti-nanti oleh penggiat LoRa 

di semua level.

seri LoRa
Produk baru MikroTik LoRa - Internet of things yang sangat-sangat terjangkau

$89

$169

R11e-LoRa8

R11e-LoRa9

kit wAP LoRa8 

kit wAP LoRa9

https://mikrotik.com/product/r11e_lora8
https://mikrotik.com/product/r11e_lora9
https://mikrotik.com/product/wap_lora8_kit
https://mikrotik.com/product/wap_lora9_kit
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Kit Antenna LoRa 
Kit ini terdiri dari antenna Omni 6.5 dBi, 824-960 MHz, kabel SMA 1 m dan holder mekanik untuk instalasi cepat 

dan mudah – bilamana Anda membutuhkan cakupan jaringan ekstra (tambahan).

+

1 m

1 m SMA cable U-bolt set

+

LoRa telah siap bekerja dengan “The Things Network” - 

infrastruktur open source terkenal yang menyediakan cakupan 

jaringan LoRaWAN gratis dan ada banyak aplikasi untuk 

keperluan Anda. Dengan bantuan “The Things Network” Anda 

dapat memulai Internet of things dalam 1 hari. Dan juga mudah 

untuk upgrade ke jaringan enterprise “The Things Industries”.

Melacak ternak, irigasi pintar, monitor level cairan,  

sensor pulsa pintar dan thermostat, parkir pintar dan seterusnya – 

kemungkinan yang tidak terbatas. Setup yang mudah, semua orang 

dapat mempelajarinya. Ada komunitas developer dan penggiat

yang besar di seluruh dunia – Anda tidak akan sendirian dengan pertanyaan dan ide-ide tentang jaringan 

LoRaWAN. Tidak perlu menjadi penemu lagi – ikut saja “The Things Network” untuk menghemat waktu dan tenaga 

dengan solusi pintar! 

Dengan seri produk ini, kami bermaksud memberikan solusi LoRa yang terjangkau, terkini tanpa mengorbankan 

kualitas dan performa. 

Lihat online

$49

https://www.thethingsnetwork.org/
https://www.thethingsindustries.com/
https://mikrotik.com/product/lora_antenna_kit
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MQS dapat diberi daya dari power bank atau charger USB. Memiliki PoE in 

dan PoE out untuk memberi daya perangkat Anda – tidak perlu daya listrik

pada site untuk melakukan pemeliharaan, diagnosa atau Netinstall! 

Tidak perlu lagi memanjat tower membawa-bawa laptop – gunakan MQS di 

kantong untuk bekerja dengan aman dan simple dimanapun! Cabut kabel 

PoE dari CPE, masukkan ke MQS dan Anda akan terhubung secara wireless 

dan lakukan setting-setting dasar, berfungsi sebagai bridge Wi-Fi to Ethernet  

dengan output PoE. 

• Asisten portable untuk install CPE, test bandwidth dan

konfigurasi

• Daya dari power bank USB  akan memberi daya ke

CPE Anda melalui PoE, pada saat konfigurasi

• Dapat digunakan sebagai travel AP sementara

$23

Lihat online

MQS
Mobile Quick Setup - teman baik administrator sistem

Bila Anda bekerja dengan banyak perangkat berdaya PoE dan me-manage konfigurasi dan diagnostik-nya, 

perangkat kecil yang muat di kantong ini akan membuat pekerjaan Anda jauh lebih mudah! MQS adalah alat yang 

dapat me-manage MikroTik dan perangkat lain (termasuk hanya Ethernet!) dari smartphone Anda melalui koneksi 

Wi-Fi!

https://mikrotik.com/product/mqs
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Lihat online

Outdoor case GPeR 
Karena permintaan yang populer, kami hadirkan outdoor casing yang mantap dan terjangkau untuk GPeR. Dapat 

dipasang dengan mudah pada tembok atau tiang. Diluar namanya, pengujian yang ekstrim di lapangan, terbukti  

casing ini memiliki rate IP68 dengan proteksi terendam di air dan anti debu. Dapatkan casing outdoor GPeR untuk 

menambah jaringan Ethernet Anda secara aman di pertambangan, gua-gua shaft pemeliharaan atau aktivitas 

outdoor.

$7

https://mikrotik.com/product/gper_ip67_case
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Belajar MikroTik di usia muda – pemuda/mudi peserta 
“Olimpiade MikroTik”!
Para partner kami yang hebat, di Indonesia, sekali lagi menggelar acara yang masif untuk generasi muda, para ahli 

networking –  Olimpiade Jaringan MikroTik ! 

Anak-anak muda dari seluruh Indonesia akan berkompetisi untuk memenangkan hadiah senilai lebih dari USD 3000, 

termasuk perangkat MikroTik. Kompetisi sangat keras, para peserta harus menguasai pengetahuan tentang jaringan 

dengan baik, termasuk beberapa topik, seperti: 

• Dasar TCP / IP, OSI layer

• Dasar topologi jaringan

• Fungsi-fungsi RouterOS

• DHCP server dan client, tabel ARP

• Bridge dan switch

• Firewall, NAT

• Nirkabel 802.11a/b/g/n/ac, band, channel, data rates,

konfigurasi AP-client, keamanan nirkabel, alat monitoring

• Konfigurasi PCQ

• PPPoE, PPTP, SSTP

• Alat-alat RouterOS

Selamat kepada semua siswa SMU/SMK di Olimpiade ini! Meskipun hanya ada 3 team pemenang, Anda semua 

adalah pemenang, yang mencari pengetahuan sesungguhnya telah menang dalam hidupnya. Terima kasih kami 

ucapkan kepada para guru dan orang tuanya, juga penyelenggara acara ini. 

Detail selanjutnya bisa klik disini (mungkin memerlukan Google Translate). 

https://olimpiade.mikrotik.id/
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Bangun, Neo... MikroTik memanggil mu...
Ingatkah Anda pada scene peluru yang ditembakkan pada film The Matrix (1999) dimana Neo menghindari peluru 

pada gerak lambat? Hal itu dilakukan dengan kamera khusus yang disusun mengelilingi sang aktor. Efek gerak 

lambat dicapai dengan aktivasi kamera dengan jeda yang sangat dekat dan menggerakkan sudut pandang 

secara bersamaan. 

Baru-baru ini kami menemukan switch MikroTik dengan setup yang mirip – The Chronos Ring. Ini adalah susunan 

kamera kecepatan tinggi yang modern, disinkronisasikan untuk exposur secara bersamaan pada  kondisi frame-

rate yang ekstrim, oleh perusahaan Kanada, Kron Technologies. 

Bila Anda juga perlu kecepatan yang ekstrim, pastikan untuk melihat  switch CRS326-24S+2Q+RM - produk 

pertama kami dengan port QSFP+ 40 Gbps untuk kecepatan dan kestabilan luar biasa pada koneksi fiber.

Menemukan perangkat MikroTik dengan setup menarik? Kabari kami di Twitter atau Facebook! 

https://mikrotik.com/product/crs326_24s_2q_rm
https://twitter.com/mikrotik_com
https://www.facebook.com/mikrotik


9

Newsletter #91 | September 2019

Cloud Core Router – 

  per  - Cloud Core Router . 

industrial grade !  16-   36-  Cloud Core Routers 

 dua power supply redundant – lupakan downtime tak terduga! Dengan tambahan USB port full-

size dan RAM onboard ter-optimisasi, kami juga berhasil menjaga harga tetap sama - produk seri CCR kami 

memberikan Anda nilai lebih dengan harga terbaik.

Brosur ter-update dan spesifikasi dapat ditemukan pada  product page. Unit terbaru akan ada notasi "r2" pada label 

dan serial numbernya.

Lihatlah revisi CCR kami dan lindungi uptime Anda!

Sekarang dengan dua power supply redundant!

CCR1016-12G

CCR1036-12G-4S

CCR1036-12G-4S-EM

CCR1016-12S-1S+

CCR1036-8G-2S+

CCR1036-8G-2S+EM

https://mikrotik.com/products?filter&s=n#!
https://mikrotik.com/product/CCR1016-12G
https://mikrotik.com/product/CCR1036-12G-4S-149
https://mikrotik.com/product/CCR1036-12G-4S-EM
https://mikrotik.com/product/CCR1016-12S-1Splus
https://mikrotik.com/product/CCR1036-8G-2Splus
https://mikrotik.com/product/CCR1036-8G-2SplusEM
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Acara MUM yang akan datang pada 2019
Jumpa dengan para staf MikroTik, pelatih bersertifikasi, distributor utama dan para insiyur jaringan. Lihat dan 

saksikan demonstrasi dan informasi teknologi terkini, temukan jawaban atas semua pertanyaan Anda tentang 

networking! 

Tiket masuk GRATIS. Tidak ada persyaratan khusus untuk peserta, kami mengundang para pemula maupun 

profesional. Semua orang dari berbagai tingkatan akan menemukan informasi yang berguna di MUM. Ada 

pertanyaan? Jangan ragu untuk menghubungi kami.

Shenzhen, China,
October 19

Kuta, Bali, Indonesia,
October 24 - 25

Athens, Greece,
November 14

Foz do Iguaçu, Brazil, 
November 28 - 29

Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, December 3

https://mum.mikrotik.com/2019/CN/info/EN
https://mum.mikrotik.com/2019/ID/info/EN
https://mum.mikrotik.com/2019/GR/info/EN
https://mum.mikrotik.com/2019/BR/info/EN
https://mum.mikrotik.com/2019/BO/info/EN



