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Login ke Elearning Perbanas

Untuk menggunakan elearning, setiap mahasiswa harus memiliki account elearning.
Account tersebut dapat digunakan untuk semua mata kuliah yang ada di sistem elearning.
Sampai dengan buku manual ini dibuat (20 Maret 2015), pendaftaran account elearning
dilakukan dengan mengisi form pendaftaran, link tersedia di halaman depan (home) situs
elearning. Proses pendaftaran paling lama 2x24 jam. Notifikasi pendaftaran yang berhasil
serta informasi username dan password, dikirimkan melalui alamat email yang didaftarkan
pada form tersebut. Periksa juga di folder SPAM/JUNK pada mailbox Anda.
PERHATIAN: Pastikan alamat email yang didaftarkan BENAR dan BISA diakses dengan baik.
Perhatikan domain alamat email, budi@yahoo.com BERBEDA dengan budi@yahoo.co.id.
Kesalahan dalam menuliskan alamat email akan mengakibatkan terhambatnya proses
pendaftaran account elearning.

Setelah mendapatkan email informasi account, buka halaman
https://elearning.perbanas.id lalu masukkan username dan password Anda pada kolom di
atas lalu klik Log in.
CATATAN: Apabila Anda kehilangan atau lupa password, klik Lost password? yang tersedia
dibawah form login. Anda akan diminta memasukkan dua alternatif data, username atau
alamat email yang terdaftar di sistem elearning.
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Isi salah satu kolom, lalu klik tombol Search dan klik tombol Continue. Anda akan dikirimkan
email yang berisi link ke sistem untuk mengubah password Anda. Jangan mengisikan kedua
data pada dua kolom yang disediakan. Sistem akan menolak untuk melanjutkan.
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Melihat Mata Kuliah Anda

Secara default setelah Anda berhasil login, Anda akan langsung diarahkan ke halaman daftar
mata kuliah. Apabila Anda sedang di halaman lain, pada kolom navigasi sebelah kiri, klik link
My courses.

Sistem akan menampilkan daftar mata kuliah yang Anda ikuti.
Sampai dengan buku manual ini dibuat (20 Maret 2015), apabila ada mata kuliah yang
seharusnya Anda terdaftar tapi belum tampil di elearning, isi form pendaftaran yang ada di
halaman depan (Site home) elearning. Formnya sama dengan form untuk pendaftaran
account baru. Masukkan kode mata kuliah lainnya dimana Anda terdaftar. Proses
pendaftaran mata kuliah 2x24 jam.
PERHATIAN: Pastikan data yang diminta dimasukkan dengan benar (seperti NIM, kode mata
kuliah, kelompok kelas, dan no reg dosen). Kesalahan memasukkan data akan
mengakibatkan terhambatnya proses pendaftaran mata kuliah ke account Anda.
CATATAN: Pendaftaran mata kuliah tidak mendapatkan notifikasi seperti pendaftaran
account baru. Silahkan cek secara berkala daftar mata kuliah Anda. Apabila dalam waktu
2x24 jam mata kuliah yang didaftarkan belum tampil, silahkan hubungi administrator
elearning.
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III. Melihat Daftar Mahasiswa di Mata Kuliah Tertentu
Pilih mata kuliah yang diinginkan. Pada kolom navigasi sebelah kiri, klik link Participants.

Sistem akan menampilkan daftar mahasiswa yang terdaftar pada mata kuliah terpilih.
Jumlah yang ditampilkan secara default adalah jumlah total mahasiswa dan dosen.
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Melihat Materi Kuliah

Pilih mata kuliah yang diinginkan. Klik link materi kuliah yang Anda inginkan. Tipe materi
yang secara umum disediakan oleh dosen:
 File – Bisa berupa dokumen, slide, musik, video, dan lain sebagainya.
 URL – Link (tautan) ke luar seperti Youtube, Slideshare, Wikipedia, dan lain
sebagainya.

Khusus untuk tipe file, tergantung dari tipe dokumennya Anda akan ditawarkan mengunduh
(download) file atau langsung dibuka dalam web browser.
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Mengerjakan Tugas

Ada beberapa tipe tugas yang disediakan sistem elearning Perbanas. Secara umum yang
sering digunakan adalah tipe Assignment dan Quiz.

5.1. Assignment
Tipe tugas ini bentuk tugasnya adalah pengumpulan file atau membuat tulisan secara
online.
Pilih mata kuliah terkait. Klik link tugas yang ingin dikumpulkan. Layar akan menampilkan
deskripsi serta informasi waktu pengumpulan tugas.
PERHATIAN: Tugas assignment memiliki tanggal batas pengumpulan. Kebijakan terlambat
pengumpulan tugas diserahkan pada masing‐masing dosen.

Klik tombol Add submission.

Klik dan geser file tugas yang sudah Anda buat ke dalam kotak File submission. Selesai
proses unggah, klik tombol Save changes.
CATATAN: Perhatikan keterangan maksimum ukuran dan jumlah file yang dapat diunggah.
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5.2. Quiz
Tipe tugas ini bentuk tugasnya adalah mengerjakan soal secara online, dimana Anda harus
tetap terkoneksi dengan server elearning selama proses mengerjakan soal berlangsung.
PERHATIAN: Pastikan Anda terkoneksi dengan jaringan yang stabil (tidak putus‐putus).
Pengguna koneksi internet dengan jaringan telepon seluler harus dipastikan memiliki quota
dan kecepatan yang cukup.
Contoh tampilan halaman quiz yang sudah selesai dikerjakan.
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