PANDUAN MIKROSKIL SINGLE USER ACCOUNT (MISO) DAN REGISTRASI WIFI
Last Update: 2015-08-21
MISO adalah akun tunggal untuk mengakses layanan-layanan seperti Portal Akademik (MIKA), e-Learning,
e-Mail, Hotspot WiFi, e-Library dan Mikroskil Kiosks Informasi (MIKIOS).
1.1. Aktivasi Akun
Prosedur untuk aktivasi akun adalah:
a. Pusat Sistem Informasi (PSI) meng-upload data pengguna mahasiswa ke server MISO dan mengenerate kode aktivasi pada MINGGU PERTAMA perkuliahan perdana saat perwalian mahasiswa
baru. Mahasiswa baru bisa mendapatkan kode aktivasi melalui DOSEN WALI.
Untuk pengguna dosen atau pegawai baru, datang ke kantor PSI (Bidang Pelayanan Teknologi
Informasi) gedung A lantai 2 untuk diberikan kode aktivasi secara langsung dengan menunjukkan
kartu identitas dosen atau pegawai (MICARD).
b. Lakukan aktivasi di https://miso.mikroskil.ac.id seperti Gambar 1.

Gambar 1. Tampilan Halaman Login Website MISO
c. Pilih link Aktivasi Akun akan muncul Gambar 2. Isi user id dan security code (captcha) yang muncul
sebagai gambar. Lalu klik tombol Lanjut.
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Gambar 2. Langkah Aktivasi ke-1
d. Setelah itu akan muncul nama pengguna. Isi password, konfirmasi Password, tanggal lahir, dan nama
ibu. Lalu pilih pertanyaan keamanan yang telah disediakan dan isi jawaban seperti Gambar 3a dan
3b.
Ketiga parameter yaitu tanggal lahir, nama ibu dan pertanyaan keamanan digunakan untuk RESET
PASSWORD (saat pengguna lupa password).
KETENTUAN untuk pembuatan password adalah minimal 6 karakter, harus mengandung huruf
kecil, huruf besar dan angka.

Gambar 3.a. Langkah Aktivasi ke-1
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Gambar 3.b. Langkah Aktivasi ke-1
e. Klik checkbox untuk menyatakan pengguna sudah membaca peraturan MISO.
f. Terakhir isi kode aktivasi. Lalu klik tombol Kirim.
g. Akun berhasil diaktifkan.
1.2. Cara Login
a. Kembali ke Gambar 1, masukkan user id dan password yang telah dibuat.
b. Jika kombinasi user id dan password berhasil, maka informasi akun akan muncul seperti Gambar 4:

Gambar 4. Profil Akun MISO
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Keterangan:
 User ID adalah ID MISO pengguna.
 Nama adalah nama dari pemilik akun.
 Email adalah alamat e-Mail Mikroskil.
 Keanggotaan adalah status keanggotaan pengguna.
 Status Aktif adalah status keaktifan dari akun MISO.
Jika status MISO TIDAK AKTIF, layanan e-Learning, e-Mail, login ke hotspot WiFi, e-Mail dan kiosk
informasi TIDAK BISA diakses.
MISO mahasiswa tidak aktif jika administrasi akademik atau keuangan yang belum lengkap.




Status Layanan adalah daftar layanan teknologi informasi yang dapat diakses pengguna.
MAC Perangkat WIFI adalah daftar mac-address perangkat untuk bisa terhubung ke jaringan hotspot
WiFi Mikroskil.
Tombol Ubah password untuk mengubah password.

1.3. Reset Password
Digunakan jika pengguna lupa password. Caranya:
a. Klik link lupa password pada Gambar 1. Masukkan user id dan security code seperti Gambar 5 lalu klik
tombol lanjut.

Gambar 5. Halaman Reset Password Bag 1
b. Masukkan tanggal lahir, nama ibu dan jawaban dari pertanyaan keamanan seperti Gambar 6. Lalu klik
tombol lanjut.
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Gambar 6. Halaman Reset Password Bag 2
c. Jika tanggal lahir, nama ibu dan jawaban pertanyaan keamanan sudah benar, maka akan muncul isian
password baru seperti Gambar 7.

Gambar 7. Halaman Reset Password Bag 3
d. Masukkan password baru, lalu klik tombol kirim.
1.4. Aktivasi Ulang
Digunakan jika pengguna lupa akan tanggal lahir, nama ibu atau jawaban dari pertanyaan keamanan.
Caranya:
a. Datang langsung ke kantor Pusat Sistem Informasi gedung A lantai 2 (bagian Pelayanan Teknologi
Informasi) dengan membawa kartu identitas (MICARD).
b. Staf Pelayanan Teknologi Informasi memberikan kode aktivasi baru.
c. Lakukan aktivasi seperti subbab nomor 1.1.
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1.5 Registrasi WiFi secara Mandiri
Registrasi WiFi dapat dilakukan pada halaman setelah login MISO sukses. Caranya:
a. Masuk ke subbab nomor 1.2 (Gambar 8).
b. Klik tombol ubah mac address perangkat seperti gambar berikut:

Gambar 8. Registrasi Perangkat Akses WiFi
c. Baca peraturan akses internet WiFi. Penyalahgunaan atau pelanggaran aturan bisa mendapatkan
SANKSI dari Pusat Sistem Informasi.
d. Pengguna dapat mendaftarkan MAKSIMUM 2 (dua) perangkat. Isikan nomor mac address perangkat.
Jika ada kendala bagaimana mendapatkan nomor mac address, baca panduan pada link yang sudah
disediakan.
e. Centang pernyataan kesediaan mematuhi tata tertib pemakaian jaringan WiFi, lalu klik tombol
simpan. Server akan memroses perangkat yang didaftarkan ini menjadi AKTIF SETIAP 1 JAM. Panduan
cara akses perangkat dapat diakses di http://www.mikroskil.ac.id/psi pada menu download.
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