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RINGKASAN 

• Sebelumnya untuk mengunduh software Microsoft berlisensi menggunakan platform 

Microsoft Imagine Program, sekarang telah berubah menggunakan Microsoft 

Azure Dev Tools for Teaching. 

 

• Terdapat dua pilihan untuk mendapatkan software berlisensi kampus Mikroskil 

yaitu: 

A. Mengunduh langsung melalui website portal Microsoft Azure.  

Pengguna dapat memperoleh serial number perangkat lunak secara langsung di 

website tersebut. 

 

B. Request DVD instalasi di Perpustakaan dan membayar biaya ganti mengunduh. 

Tetapi serial number perangkat lunak diperoleh secara langsung di portal 

Microsoft Azure. 

 

• Khusus produk Microsoft Office (2010, 2013, 2016, 2019), hanya tersedia DVD 

instalasi di Perpustakaan. Sisanya tersedia di website portal Microsoft Azure. 

 

• Khusus bagi yang ingin mengunduh langsung melalui portal Microsoft Azure, 

pengguna dapat menggunakan email Microsoft Online (seperti outlook.com, 

hotmail.com) atau email MISO Mikroskil (registrasi terlebih dahulu). Ikuti panduan 

untuk cara mengunduh. 

 

• Untuk mengaktivasi sistem operasi Microsoft Windows 7, 8.1, 10 dan software 

lainnya (kecuali Microsoft Office) dapat dilakukan secara online (internet) dengan 

memasukkan serial number/product key yang diperoleh dari portal Microsoft 

Azure. Kemudian lakukan aktivasi sampai berhasil. 

 

• Sedangkan untuk mengaktivasi Microsoft Office (2010, 2013, 2016, 2019) hanya 

dapat dilakukan di dalam jaringan Mikroskil (kabel atau WiFi) karena harus melalui 

server KMS Mikroskil. Ikuti panduan untuk cara aktivasi. 
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PANDUAN MENGUNDUH SOFTWARE 

MICROSOFT BERLISENSI UNTUK 

DOSEN DAN MAHASISWA   
LANGKAH-LANGKAH MENGUNDUH MELALUI PORTAL MICROSOFT AZURE 

1. Untuk dapat mengunduh software Microsoft berlisensi kampus Mikroskil maka 

pengguna dapat navigasi ke halaman https://mikroskil.ac.id/ca/ dengan tampilan 

awal seperti berikut:  

 

Kemudian klik pada kotak yang ditandai warna merah sehingga akan muncul tampilan 

baru seperti berikut ini: 

 
 

  

2. Klik tombol “Unduh Sekarang” diklik. Setelah itu muncul halaman depan website 

portal Microsoft Azure (https://aka.ms/devtoolsforteaching) seperti di bawah ini, 

lalu klik tombol “Sign in”: 

https://aka.ms/devtoolsforteaching
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3. Bagi yang sudah memiliki akun Microsoft Online (seperti outlook.com atau 

hotmail.com) silakan langsung login. Namun bagi yang belum memiliki akun 

tersebut, maka pilih “Buat Sekarang” seperti gambar di bawah. 

 
4. Alamat email yang akan didaftarkan ke portal Microsoft Azure dapat menggunakan  

akun email microsoft (outlook.com atau hotmail.com) atau email MISO Mikroskil. 

Dalam panduan ini dicontohkan dengan menggunakan email Mikroskil. Pastikan 

email yang diinput valid, kemudian klik tombol “Berikutnya”. 
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5. Pada halaman berikutnya pengguna akan diminta menginputkan password untuk 

akun Microsoft Online yang sudah didaftarkan (tidak harus sama dengan 

password email MISO). Setelah menginput password, kemudian klik tombol 

“Berikutnya”. 

 

6. Jika email yang diinputkan valid, akan dikirimkan kode verifikasi untuk aktivasi akun 

Microsoft Online. Silakan buka email dan masukkan kode verifikasi. Kemudian klik 

tombol “Berikutnya”. 
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Setelah itu akan muncul halaman konfirmasi untuk tetap signed in atau tidak.

 

7. Proses berikutnya akan muncul halaman verifikasi untuk memastikan pengguna 

merupakan mahasiswa atau dosen aktif di Mikroskil dengan menginput alamat 

email (MISO) Mikroskil (WAJIB). Kemudian beri centang pada subscription 
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agreement seperti yang ditandai kotak merah dibawah, kemudian klik tombol 

“Verify academic status and accept terms”. 

 
Setelah itu akan muncul pesan seperti gambar di bawah ini yang ditandai dengan 

kotak merah. 

 

8. Kemudian akses email MISO Mikroskil, akan muncul pesan berupa link Academic 

Status Verification seperti pada gambar di bawah. 
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Setelah pesan email dibuka, klik link verifikasi pada email tersebut.  

 

9. Jika link verifikasi diklik, akan muncul tampilan seperti di bawah ini, beri centang pada 

subscription agreement seperti kotak merah di bawah kemudian klik tombol “Accept 

terms”. Jika tidak muncul tampilan seperti di bawah, kemungkinan bermasalah dengan 

cache browser. Bersihkan cache browser atau buka web browser yang berbeda, salin url 

yang dikirim ke email dan paste-kan ke URL browser. 
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10. Setelah itu halaman beranda portal Microsoft Azure akan terlihat seperti gambar di 

bawah. 

  
11. Klik tab “Software”. Terlihat software Microsoft campus agreement yang bisa diunduh. 

Pilih nama perangkat lunak. Setelah itu muncul pilihan download dan serial number 

(product key). 

  

CATATAN: 

a. Perangkat lunak Microsoft Berlisensi hanya untuk kegiatan belajar, mengajar, dan 

penelitian di lingkungan STMIK – STIE Mikroskil. 

b. Tidak diperkenankan untuk memberikan Product Key pada pihak lain dan mengikuti 

ketentuan tanggung jawab penggunaan key sesuai dengan: 

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching Agreement 

(https://azureforeducation.microsoft.com/en-us/institutions/guidelines) 

c. Gunakan serial number/product key setiap produk hanya maksimum 2 (dua) kali.   

d. Bila menemui kendala dalam akses perangkat lunak Microsoft berlisensi, maka 

dapat menghubungi: 

• UPT. Pembelajaran Elektronik dan Pelatihan, ged. A lt.2, email: elearning 

{et} mikroskil.ac.id atau 

• Pusat Sistem Informasi Mikroskil, ged. A lt. 2, e-mail: psi {et} mikroskil.ac.id 
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PANDUAN AKTIVASI SOFTWARE 

MICROSOFT BERLISENSI UNTUK 

DOSEN DAN MAHASISWA 
A. PANDUAN AKTIVASI MICROSOFT WINDOWS MELALUI ONLINE (INTERNET). 

B. PANDUAN AKTIVASI MICROSOFT OFFICE PADA SERVER KMS MIKROSKIL MELALUI 

JARINGAN KABEL ATAU WIFI 

1. Setelah selesai menginstalasi Microsoft Windows (7, 8.1 dan 10), Microsoft Office 

(2010, 2013, 2016, 2019) dan perangkat lunak lainnya, kamu akan diberikan batas 

waktu percobaan (trial) pemakaian perangkat lunak tersebut. Untuk melihat 

informasi tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut: 

➢ Windows 7 

▪ Klik tombol Start → Klik kanan pada Computer → Properties. Atau, 

▪ Windows + Pause Break. 
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➢ Windows 8.1 atau Windows 10 

▪ Klik kanan tombol Start (Windows + x) → Pilih System. Atau, 

▪ Windows + Pause Break. 

 

➢ Microsoft Office 2010, 2013, 2016 atau 2019 

▪ Buka aplikasi Microsoft Office → Pilih File pada toolbar → Pilih Account. 

 

            

 

 

 

Untuk mengaktivasi sistem operasi Microsoft Windows 7, 8.1, 10 dan software 

lainnya (kecuali Microsoft Office) dapat dilakukan secara online (internet) 

dengan memasukkan serial number yang diperoleh dari portal Microsoft Azure. 

Kemudian lakukan aktivasi sampai berhasil. 

Sedangkan untuk mengaktivasi Microsoft Office (2010, 2013, 2016, 2019) 

hanya dapat dilakukan di dalam jaringan Mikroskil (kabel atau WiFi) karena 

harus melalui server KMS Mikroskil. Ikuti panduan untuk cara aktivasi. 
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2. Periksa tanggal dan waktu sistem agar proses aktivasi dapat berjalan dengan lancar. 

Untuk mengubah tanggal, waktu dan zona waktu dapat dilakukan dengan langkah 

berikut: 

➢ Windows 7, 8.1 atau 10 

▪ Klik tanggal di sudut kanan bawah desktop → pilih Change date and time.  
 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Klik Change date and time. Pastikan tanggal dan waktu sistem termuktahir. 

▪ Klik Change time zone → Atur time zone menjadi (UTC+07:00) Bangkok, 

Hanoi, Jakarta → Kemudian Klik OK. 
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3. Buka Command Prompt, jalankan sebagai Administrator. 

➢ Windows 7 

Klik tombol Start → Ketikkan cmd → Klik kanan pada cmd → Pilih Run as 

Administrator. 

 

 

 

 

▪ Windows 8.1 

Klik tombol Start → Ketikkan cmd → Klik kanan pada cmd → Pilih Run as 

Administrator. 

▪ Windows 10 

Klik tombol Start → Ketikkan cmd → Klik kanan pada cmd → Pilih Run as 

Administrator 
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4. Setelah masuk pada tampilan Command Prompt dengan mode Administrator. 

Lakukan aktivasi Microsoft Office 2010, 2013, 2016 atau 2019:  

A. Masuk kedalam folder Office14 (untuk MS Office 2010), Office15 (untuk MS 

Office 2013) atau Office16 (untuk MS Office 2016 dan MS Office 2019). 

• Windows 32bit 

 
➢ cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office15 
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• Windows 64bit  

 

▪ Jalankan perintah di bawah untuk pengaturan server aktivasi (KMS). Jika 

berhasil, maka akan muncul pemberitahuan Successfully applied setting. 

 

 

▪ Jalankan perintah di bawah untuk aktivasi. Jika berhasil, maka akan muncul 

pesan Product activation successful. 

 

➢ cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15 

 

➢ cscript ospp.vbs /sethst:kms.mikroskil.ac.id 

  

➢ cscript ospp.vbs /act 
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5. Untuk aktivasi Microsoft Windows (7, 8.1, 10) dan software lainnya (kecuali Microsoft 

Office) dapat dilakukan secara online setelah instalasi selesai dengan menggunakan serial 

number yang diperoleh dari portal Microsoft Azure. 

6. Jika semua perintah telah dijalankan dengan benar. Periksa kembali keaktifan pada 

Microsoft Office dan Windows.  

➢ Hasil Aktivasi Windows 7 
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➢ Hasil Aktivasi Windows 8.1 
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➢ Hasil Aktivasi Windows 10 

 

➢ Hasil Aktivasi Microsoft Office 2016 
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➢ Hasil Aktivasi Microsoft Office 2019 

 

 


