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 Jaringan ad-hod adalah  mode jaringan WiFi yang memungkinkan dua atau 
lebih device (komputer atau router) untuk saling berkomunikasi satu sama lain secara 
langsung (dikenal dengan istilah peer to peer) tanpa melalui Central Wireless Router 
atau Acces Point (AP). Lalu bagaimana cara membuat jaringan tersebut pada windows 8 
ini?  
 Untuk orang – orang yang mengenal jaringan pasti tau yang namanya Ad-hoc. 
Yah ini adalah fitur untuk membuat WLAN (Wireless Local Area Network). Ad-hoc 
sangat diperlukan untuk membuat jaringan lokal tanpa kabel. Untuk membuat Ad-hoc 
pada windows 8 ternyata berbeda dengan windows 7. Ternyata fitur itu disembunyikan 
oleh Microsoft, jadi kita harus bikinnya lewat CMD. Gimana cara bikinnya? 
Cekidott.... Cara membuat Ad-hoc network di Windows 8,, 
 
1. Buka Start Screen lalu ketikkan cmd 
2. Setelah itu masuk ke cmd dengan cara klik kanan dan "Run as administrator"  
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3. Setelah masuk cmd ketikkan commend seperti dibawah ini.  
- netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=NAMA JARINGAN 
key=PASSWORD 
 

 
 
4. Setelah selesai masuk ke cmd lagi dan kemudian ketikkan commend seperti dibawah 

ini untuk mematikan jaringan. 
- netsh wlan start hostednetwork 
 
 
Note : 
"NAMA JARINGAN" --> Isi dengan nama jaringan sesuai keinginan anda 
"PASSWORD" --> Isi dengan password sesuai keinginan anda 
'netsh wlan start hostednetwork' --> Untuk menghidupkan dan mematikan jaringan 
ad-hoc 
 
Udah selesai... Kalau belum percaya coba suruh teman kamu buat gabung Ad-hoc yang 
sudah kamu buat lalu coba ping ke IP-nya. 
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