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MASALAH HOTSPOT

o 1 akun dipakai 50-200 user sehingga ada peluang
orang lain bisa akses sekalipun bukan staf atau
mahasiswa.

o Ada peluang untuk melihat password user dengan fitur
hide/show password di winbox mikrotik.



MASALAH IMPLEMENTASI 1 AKUN 1 USER

o Membutuhkan waktu lama untuk membuat akun seluruh
staf dan mahasiswa.

o Bertambah akun (untuk login ke internet) yang perlu
diingat oleh staf dan mahasiswa.



SOLUSI V1 

o Memanfaatkan API dari mikrotik untuk remote user 
hotspot

o Membuat 1 akun 1 user

o Mengintegrasikan dengan sistem informasi akademik

(Ex: Sistem Dosen)

V1: low budget, implementasi cepat



SEBELUM IMPLEMENTASI

o Cek kemampuan hardware mikrotik anda

o Cek level lisensi mikrotik anda



LANGKAH – LANGKAH PEMBUATAN

o Perlu izin untuk mengakses akun staf (dosen) pada sistem
informasi akademik. 

o Membuat aplikasi manajemen user hotspot (download di 
internet)

o Modifikasi autentikasi (ex. hash password akun ?) 
mikrotik sesuaikan dengan sistem informasi akademik
anda.

o Sinkronisasi data sistem informasi akademik dengan user 
hotspot anda.



BENTUK DATA AKUN SIA

Akun SIA perlu diamankan dengan hash 

yang menurut anda aman



LOGIN SIA (SISTEM DOSEN)

Bagaimana caranya agar akun yang di gunakan di SIA 

bisa dipakai untuk mengakses internet



MODIFIKASI FILE (LOGIN.HTML)

Buat supaya inputan

password di hash 

sebelum disubmit (cek

file login.html).

Anda bisa memodifikasi

sedikit file ini dengan

menambahkan

beberapa baris code.



SISTEM MANAJEMEN USER HOTSPO

Digunakan untuk mengakses user hotspot dan integrasi

dengan Sistem Informasi Akademik (SIA)



DATA USER SETELAH INTEGRASI

Perhatikan password 

user, dengan di hash 

seperti itu maka admin 

sekalipun tidak paham

apalagi orang lain.

Terhindar untuk

mengetahui apa

password user.



SAAT LOGIN



VIDEO DEMO

bit.ly/demoradius




