
 
 

 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 
1 

PPeerriinnttaahh  DDaassaarr  ((CCoommmmaanndd))  ddii  

MMiikkrrooTTiikk  
 

 

Septina Budi Kurniawati 
septinabeqa@gmail.com 

http://septinabeqa.blogspot.com 
 

 

 

 

Pada artikel saya kali ini, akan menjelaskan beberapa perintah-perintah dasar yang digunakan 

pada mikrotik. Sebagai pemula baiknya harus mempelajari perintah dasarnya. Pada penggunaan 

OS Mikrotik umumnya tidak sama dengan menggunakan OS Windows, karena Mikrotik 

menggunakan intefaces CLI (Command Line Interface). Apabila terdapat kesalahan dalam 

menuliskan perintah maka perintah itu akan berwana merah. Berikut beberapa perintah dasar 

dalm mikrotik : 

 

1) Untuk merubah nama mesin Mikrotik dengan mengetikkan perintah : 

System identy set name=septina 

*septina : nama saya untuk Mikrotik  

 
 

2) Perintah yang digunakan untuk memberikan dan mengubah password 

*old-password : (password lama yang akan diubah 

              : kosongkan saja, jika sebelumnya anda belum pernah mengeset 

paaword) 

*new-password : (password baru yang diinginkan untuk mengubah password lama) 

*confirm-new-password : (masukkan sekali lagi  password baru yang diinginkan) 
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3) Untuk melihat ethernet yang ada dalam Mikrotik, digunakan perintah “ip address print” 

 
 

*apabila seperti gambar diatas maka belum Ethernet yang terhubung dengan Mikrotiknya 

 

4) Perintah yang digunakan untuk membuat alamat ip address adalah dengan cara berikut 

ini : 

 
 

 Add : digunakan untuk menambahkan Ethernet 

 Interface : digunakan untuk nama Ethernet 

 

5) Apabila hasilnya adalah seperti gambar berikut, berarti kita berhasil membuat ip 

address. Yang telah kita buat dengan ip address=192.168.1.1/25 dan nama 

interface=ether1 

 

 
 

6) Untuk membuat gateway, kita menggunakan perintah seperti gambar dibawah ini : 

 
 

7) Jika muncul hasil gambar seperti dibawah ini, berarti kita telah berhasil membuat 

gateway  

 
 

8) Untuk mematikan Mikrotik, dengan perintah “system shutdown seperti gambar berikut, 

kemudian ketik “y” 
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9) Untuk me-restart Mikrotik, dengan menggunakan perintah seperti gambar dibawah ini : 

 
 

10) Untuk me-reset konfigurasi dalam Mikrotik yang telah kita buat sebelumnya, dengan 

menggunakan perintah seperti gambar dibawah ini : 

 
 

 

Selamat mencoba  
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