WiFi Hub Router Troubleshooting Guideline
Masuk ke WiFi Hub Router
1. Konek ke perangkat (via kabel atau pun Wifi)
2. Masukan IP 192.168.5.1 di browser seperti gambar di bawah:

3. Username admin, password admin. Setelah username dan password dimasukan, klik login
4. Setelah login, anda akan ke halaman utama (seperti gambar di bawah)

Symptom: Internet no access
1. Cek lampu LOS di ONT 1 port, bukan di router WIFI HUB. Apabila lampu LOS menyala merah
berarti kabel dari jaringan My Republic ke ONT terputus.
Penampakan perangkat ONT 1 port adalah sebagai berikut:

2. Cek IP di WiFi Hub
IP ada di halaman utama, namun apabila ingin melihat lebih detail, silahkan klik tab Internet
Access, seperti pada gambar berikut:

Setelah itu, akan muncul informasi di bawah:

Apabila tidak terdapat IP address, artinya perangkat anda tidak terkoneksi dengan jaringan My
Republic. Silahkan coba restart perangkat ONT dan WiFi Hub anda. Lalu cek kembali. Apabila
masih tidak ada, silahkan hubungi customer service My Republic.
Pada gambar di atas, IP address adalah 10.57.34.91 dan default gateway adala 10.57.0.1
Apabila ada (seperti gambar di atas), maka coba ping ke default gateway nya. Caranya adalah
dengan membuka CMD dari windows:

Setelah itu akan keluar window hitam. Lakukan beberapa command di bawah:
Ping default gateway (sesuai gambar di atas, gateway adalah 10.73.0.1)

Apabila ping putus, atau request timeout. Silahkan coba restart perangkat anda (dengan
menekan tombol power) kedua nya, ONT dan Router WiFi Hub.
Ping www.google.com

Apabila ping putus, atau request timeout. Silahkan coba restart perangkat anda (dengan
menekan tombol power) kedua nya, ONT dan Router WiFi Hub.

Symptom: slow speed
1. Cek stabilitas ping ke gateway dengan cara melakukan ping dengan tambahan -t. Sebagai
berikut:

Apabila hasilnya putus-putus atau terdapat RTO, maka coba gunakan kabel dahulu. Apabila
sudah menggunakan kabel LAN tapi hasilnya masih sama. Silahkan call customer service My
Republic.
2. Pastikan anda menggunakan koneksi internet, bukan OTT. Caranya adalah dengan cek
traceroute www.google.com.
Caranya adalah dengan membuka CMD dari windows:

Setelah itu akan keluar window hitam. Lakukan beberapa command di bawah:

Pastikan default gateway anda muncul di salah satu hop awal (pada gambar di atas, default
gateway 10.57.0.1 muncul di hop kedua). Apabila IP default gateway tidak muncul, kemungkinan
anda bukan terkoneksi dengan koneksi internet, tetapi menggunakan OTT untuk TV.
3. Slow speed pada WiFi bisa diakibatkan oleh terjadinya interferensi (Silahkan coba koneksi My
Republic anda menggunakan kabel dahulu. Apabila menggunakan kabel bagus, namun
menggunakan WiFi hasilnya tidak bagus, maka lakukan langkah berikut).
Coba ganti WiFi channel WiFi Hub anda. Caranya adalah sbb:
Klik tab Wireless di halaman depan.

Maka anda akan masuk ke halaman berikut.

Ganti channel number ke nomor lain, misal ke channel 13. Selain itu, coba besarkan Channel
Width WiFi dari 20Mhz ke 40Mhz.
Interferensi dapat dilihat dengan aplikasi android WiFi analyzer.

Symptom: WiFi berubah/password WiFi berubah
Untuk melihat setting WiFi, klik kembali tab Wireless.

Untuk mengganti SSID WiFi, masukan WiFi SSID yang anda inginkan di bagian SSID name, dan
passwordnya di Wireless password. SSID name adalah nama WiFi anda.

Perlu diketahui bahwa WiFi Hub anda telah support Wireless di 5Ghz yang memiliki tingkat interferensi
lebih rendah. Untuk kenyamanan anda, silahkan bedakan SSID antara yang biasa (2.4Ghz) dengan yang
5Ghz. Anda dapat memilih untuk menggunakan WiFi 5.4Ghz pada perangkat pribadi anda dengan cara
memilih SSID yang beroperasi pada frekuensi 5Ghz. Untuk Mengubah setting di SSID 5.4Ghz, pilih bagian
wireless 5Ghz. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah:

Port Forwarding
1. Masuk ke CPE, pilih Advanced Settings > WAN Services

2. Klik “Add new Ipv4 port mapping”, lalu masukan nama, protocol, WAN port, LAN port, dan
Destination IP (IP LAN perangkat, bagian dari 192.168.5.x) lalu klik +

3. Cek menggunakan wireshark. Bisa dilihat bahwa ada paket dari IP public 66.96.238.1 ke
192.168.5.233 di port 4444. Dengan demikian port forwarding telah sukses.

