
IINNFFOORRMMAATTIIOONN   TTEE CCHHNNOOLL OOGGYY   ––   

CCOOMMPPUU TTEERR   MMEE DDIIAATTEEDD   LLEE AARRNNIINNGG  

PPDDPPTT   UUII   TTAAHHUUNN   22 0000 99  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PP RR OO GG RR AA MM   DD AA SS AA RR   PP EE NN DD II DD II KK AA NN   TT II NN GG GG II   

UU NN II VV EE RR SS II TT AA SS   II NN DD OO NN EE SS II AA   

22 00 00 99   

  



II ..   JJ UU II TT AA   (( JJ AA RR II NN GG AA NN   UU NN II VV EE RR SS II TT AA SS   II NN DD OO NN EE SS II AA   TT EE RR PP AA DD UU ))   

Juita merupakan jaringan komputer yang dimiliki oleh Universitas Indonesia dan menghubungkan hampir semua 

lokasi di Kampus UI Salemba dan Kampus UI Depok. Serta turut menghubungkan antar kedua kampus tersebut. 

Juita digunakan sebagai sarana komunikasi data dan informasi. Adapun fungsi dari Juita adalah sebagai berikut: 

1. Sarana kolaborasi penelitian 

Dengan jaringan yang menghubungkan seluruh fakultas di UI, para pengguna Juita dapat menggunakannya 

untuk saling bertukar informasi mengenai data penelitian yang sedang mereka dijalankan. 

2. Sarana pemelajaran 

Para pengguna Juita akan lebih dimudahkan untuk mencari atau bertukar data di internet dan melakukan 

diskusi mengenai tugas kuliah dengan teman atau pun dosen secara langsung tanpa harus bertemu (misalnya 

menggunakan fasilitas CML). 

3. Sarana administrasi terpadu 

Pengguna Juita dalam hal ini civitas akademica UI akan lebih dimudahkan dalam mengurus administrasi kuliah 

dan dapat melakukannya di rumah masing-masing yang memiliki jaringan internet (misalnya mengisi Isian 

Rencana Studi (IRS).  
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Setiap civitas akademika UI akan memperoleh profil digital untuk melakukan akses ke dalam sistem teknologi 

informasi atau JUITA UI. Layanan account ID dapat diperoleh melalui hotline PPSI berikut ini. 

 

Gedung PPSI Lantai 1 Dekat 

Fasilkom/MTI 

Kampus UI Salemba 

Senin-Jumat 09.00-16.00 

Tel. 31930308 

Gedung Pelayanan Mahasiswa 

Terpadu 

Kampus UI Depok 

Senin-Jumat 09.00-16.00 

Tel. 787-5951 

Gedung C Fasilkom 

Sabtu 09.00-14.00 

Tel. 786-3419 ext. 3104 

 

Account ID diberikan kepada: 

1. Mahasiswa UI yang berstatus aktif dan terdaftar, 

2. Pegawai dan staf UI, 

3. Dosen UI, 

4. Tamu universitas [account bersifat sementara]. 

 

Dengan memiliki Account ID, mahasiswa secara langsung akan memperoleh: 

1. Kesempatan untuk menggunakan jaringan internet di seluruh laboratorium komputer yang ada di Universitas 

Indonesia, 

2. Kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas HotSpot Universitas Indonesia. 

3. Akses ke berbagai aplikasi teknologi informasi yang ada di Universitas Indonesia, yaitu: 

a. Akses SIAk-NG [Sistem Informasi Akademik – New Generation], 

b. E-mail UI, 

c. Blog mahasiswa, 

d. Akses ke dalam diskusi di forum UI, 

e. Akses SCeLe, 

f. Akses CML. 



Beberapa hal yang perlu diingat mengenai Account ID 

1. Acount ID merupakan informasi pribadi yang bersifat rahasia, sehingga terlarang untuk dipinjamkan kepada 

orang lain. 

2. Masa aktif Account ID hanya berlangsung selama 6 bulan. 

3. Untuk memperpanjang masa aktif Account ID, mahasiswa harus melakukan penggantian password secara 

berkala. 

4. Keterlambatan perpanjangan masa aktif akan menyebabkan Account ID terblokir, dan untuk mengaktifkannya 

kembali mahasiswa harus melapor ke Hotline PPSI. 

5. Seluruh aktifitas dicatat dan dimonitor untuk keperluan keamanan dan peningkatan pelayanan. 

6. Setiap mahasiswa baru akan memperoleh account ID, dan jika ada mahasiswa yang lupa password-nya maka ia 

harus datang sendiri ke Hotline PPSI .  
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Sebelum bisa mengakses jaringan internet, baik lewat PC amupun notebook, Anda harus melakukan konfigurasi 

pada setingan proxy computer Anda. Cara melakukan konfigurasi adalah sebagai berikut: 

1. Buka internet browser pada computer Anda, 

2. Lalu lakukan hal berikut ini: 

a. Internet Explorer  

Masuk ke menu Tools  Internet Options ConnectionLAN Settings 

 
Gbr 1. Setting Proxy di Internet Explorer 

 

b. Mozilla Firefox  

Masuk ke menu Tools  Options Connection Settings 



 
Gbr 2. Setting Proxy di Mozilla Firefox 

 

c. Opera  

Masuk ke menu Tools  Preferences AdvancedNetwork Proxy Setting 

 
Gbr 3. Setting Proxy di Opera 
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Untuk menggunakan fasilitas internet maupun Hotspot di lingkungan Universitas Indonesia, seluruh civitas 

akademika UI perlu terlebih dahulu melakukan login. Langkah-langkah melakukan login adalah: 

1. Masuk ke portal sesi login [http://weblogin.ui.edu]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gbr 4. Portal Sesi Login 

 

2. Masukkan username dan password yang menjadi Account ID Anda. 

3. Klik   atau tekan “Enter” pada keyboard Anda. 

4. Jika username dan password benar, Anda akan masuk ke situs weblogin UI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gbr 5. Situs weblogin Universitas Indonesia 

 

5. Setelah itu, barulah Anda bisa melakukan menuju ke situs-situs lain. 



Untuk kepentingan keamanan dan perpanjangan masa aktif Account ID, Anda perlu mengganti password secara 

berkala minimal 6 bulan sekali sebelum masa aktif account Anda berakhir. Penggantian password dapat dilakukan 

dengan masuk ke situs profil UI, yaitu http://profile.ui.edu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gbr 6. Tampilan situs untuk mengganti password 

 

Password baru harus memiliki kriteria: 

1. Berjumlah 6-20 karakter. 

2. Kombinasi karakter angka [numerik] dan huruf. 

3. Berbeda dengan username Account ID. 

 

Perhatian untuk pengguna browser Mozilla Firefox 

Bagi pengguna browser Mozilla setelah melakukan setting proxy dan akan login ke laman UI lalu mengalami 

kendala, “secure connection failed”. Seperti gambar berikut ini:   

 
Anda tidak perlu khawatir, berikut ini langkah-langkah untuk mengatasinya : 

1. Langkah pertama, click “Or you can add an exception…” 



2. Lalu akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 
3. Langkah selanjutnya adalah anda click “Add Exception... 

4. Maka akan muncul tampilan berikut ini,  

 
 

5. Kemudian anda click, “Get certificate”  

6. Maka tombol, “Confirm Security Exception”, yang sebelumnya tersamarkan akan tampil. Dan anda Click 

tombol tersebut.  

7. Akhirnya anda akan dapat masuk ke laman UI yang diinginkan. 

8. Jika tampilan awal muncul kembali saat anda memasuki laman UI yang lain. Lakukan lah langkah yang 

dilakukan seperti yang di atas.  
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Hotspot UI adalah sebuah layanan baru JUITA menggunakan teknologi nirkabel (wireless). Layanan ini disediakan 

dengan tujuan: 

1. Optimalisasi infrastruktur teknologi informasi di Universitas Indonesia, 

2. Memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi civitas akademika UI dalam melakukan koneksi internet, 

3. Mengurangi investasi terminal akses internet, 

4. Membuat prosedur standard dalam penggunaan layanan WiFi di UI. 

Jenis layanan ini disediakan oleh UI karena makin menjamurnya penggunaan perangkat-perangkat yang 

menyediakan fasilitas WiFi, seperti notebook maupun PDA. Dengan adanya layanan ini, UI juga memiliki 

keuntungan sebab investasi yang harus disediakan untuk terminal akses menjadi relatif lebih kecil daripada 

sebelumnya. 

 

Ada 2 metode akses yang digunakan dalam HotSpot UI, yaitu: 

1. Normal Connection 

Metode ini digunakan apabila melakukan koneksi HotSpot dengan notebook, laptop maupun PC. 

2. Transparent Proxy 

Metode ini digunakan apabila koneksi HotSpot dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile, seperti PDA 

atau Communicator. 

 

Layanan HotSpot UI dilakukan atas dasar konsep satu pintu, mulai dari otentikasi dan otorisasi pengguna serta 

perangkat, keamanan, monitoring, hingga layanan pendukungnya. Hal ini dimaksudkan agar ada standard yang 

jelas dalam layanan HotSpot UI bagi seluruh civitas akademika Universitas Indonesia. 

HotSpot UI sekarang ini sudah tersedia di seluruh fakultas yang ada di UI, baik Depok maupun Salemba dan dapat 

diakses 24 jam 7 hari seminggu. Mahasiswa, dosen, staf, ataupun pegawai harus mendaftarkan terlebih dahulu 

perangkatnya ke Hotline PPSI UI. Untuk dapat mengakses HotSpot UI di semua lokasi dalam kampus UI Depok 

maupun Salemba.  



Coverage area HotSpot UI: 

 
Gbr 7. Coverage Area HotSpot UI Depok 

 
 

Sebelum wireles network device (laptop, PDA, atau pun peralatan lain yang bisa menggunakan fasilitas WiFi) dapat 

memanfaatkan HotSpot UI, terlebih dahulu ia harus didaftarkan. Tidak seperti sebelumnya, saat ini proses 

pendaftaran wireles network bisa dilakukan sendiri dengan menggunakan fasilitas internet dengan memasuki 

laman PPSI. Anda bisa mendapatkan file tata cara mendafatarkan wireles network device anda pada laman PPSI 

tersebut.  

 

Ada beberapa alasan mengapa anda mengalami kesulitan dalam menggunakan jaringan HotSpot UI: 

1. Jaringan HotSpot itu sendiri sedang tidak stabil. 

2. Jumlah pemakai HotSpot UI melebihi kapasitas. 

3. Mungkin saja perangkat wireles network anda belum terdaftar. 

4. Perangkat wireles network anda kualitasnya kurang baik.  



 Website UI 

Tidak lengkap rasanya menjadi bagian dari civitas akademika UI, jika kita belum pernah masuk ke website UI 

(www.ui.ac.id). Website tersebut merupakan muara dari berbagai portal yang ada di UI. Seperti website dari 

seluruh fakultas di UI, aplikasi SIAK-NG, website untuk alumni, dan banyak lagi. Di dalamnya anda bisa 

mendapatkan berbagai info-info terbaru mengenai UI, mulai dari sejarah UI hingga tips dan trik bagaimana cara 

mencapai kampus UI di Depok. Website ini memiliki dua pilihan bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

Makanya tunggu apa lagi, langsung saja kunjungi website-nya dan jelajahi lah UI di dalam kenyamanan rumah anda 

sendiri.  

 

Tampilan muka website UI:  

  
Gbr. 8 Tampilan Muka Website UI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ui.ac.id/
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Sistem Informasi Akademik Next Generation (SIAK-NG) adalah aplikasi yang berbasiskan web yang digunakan untuk 

membantu menunjang kegiatan akademik di Universitas Indonesia. Aplikasi ini bersifat online dan dapat diakses 

oleh pengguna yang terhubung ke jaringan Internet sehingga pengguna dapat menggunakan aplikasi ini dari mana 

saja dan kapan saja. 

 

SIAK-NG memiliki 4 kategori pengguna, yaitu: 

 Subbagian Akademik 

[membuat jadwal, kurikulum, dll.] 

 Mahasiswa 

[mengisi IRS, melihat jadwal, melihat nilai, dll.] 

 Dosen 

[memberi bimbingan, nilai, dll.] 

 Direktorat Pendidikan 

[mengatur periode kegiatan akademis, dll.] 

Setiap pemilik Account ID dapat memiliki satu atau lebih role yang dapat digunakannya untuk mengakses SIAK-NG. 

 

Fungsi SIAK-NG bagi mahasiswa adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan yang terstruktur mengenai kegiatan akademisnya setiap saat. 

2. Pemantauan nilai-nilai dan data akademis secara online melalui Internet. 

3. Pemantauan yang tepat dan terpadu mengenai kegiatan akademis di Universitas Indonesia melalui 

kalender akademis. 

 

Dengan fungsi-fungsi tersebut, mahasiswa mendapatkan beberapa manfaat dari SIAK-NG, yaitu: 

1. Memudahkan pemantauan nilai-nilai dan kegiatan akademis, 

2. Memudahkan registrasi IRS, 

3. Melihat jadwal kuliah dan ujian, 

4. Melihat status pembayaran, 

5. Menambah atau membatalkan mata kuliah pada semester yang sedang berjalan. 

 

Berikut ini adalah modul-modul yang terdapat dalam SIAK-NG untuk mahasiswa: 

[untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Manual SIAK-NG untuk Mahasiswa, yang dapat di unduh melalui modul 

Support] 

 

1. Modul Login 

Untuk menggunakan aplikasi SIAK-NG, setiap mahasiswa harus melakukan proses login. Proses ini bertujuan 

sebagai otentikasi sah tidaknya account mahasiswa yang bersangkutan, serta mengidentifikasi tipe dan hak 

aksesnya sehingga menu yang ditampilkan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa tersebut. SIAK-NG dapat 

diakses di URL http://academic.ui.ac.id untuk kemudian melakukan proses login. 



 
Gbr 1. Tampilan Modul Login SIAK-NG  

      

Untuk dapat masuk ke modul selanjutnya, mahasiswa harus memasukkan username dan password masing-

masing (gunakan account JUITA). 

 

2. Modul Utama / Home 

Setelah proses login berhasil, mahasiswa akan langsung masuk ke Modul Home. Modul ini berisi pengumuman 

dari bagian akademik program studi.  

Catatan:  

Untuk mahasiswa baru, ketika pertama kali mengakses SIAK-NG mereka terlebih dahulu harus mengisi Isian Data 

Mahasiswa (IDM). Halaman ini harus diisi lengkap untuk kedua form dan kemudian di submit. Apabila mahasiswa 

telah sukses melakukan pengisian IDM, SIAK NG mulai bisa digunakan. Berikut ini adalah contoh tampilan halaman 

utama. 

 
Gbr 2. Tampilan Modul Home SIAK-NG 



3. Modul Akademis 

Modul ini digunakan untuk melihat daftar nilai, IP, hingga IPK. Berikut ini adalah 4 menu yang ada di dalam 

modul ini: 

a. Ringkasan 

Menu Ringkasan berisi rangkuman prestasi akademis mahasiswa yang ditampilkan menurut status 

mahasiswa yang terakhir, antara lain Data Mahasiswa dan Statistik Nilai. Selain itu, terdapat pula Grafik 

IP/IPK untuk melihat perubahan prestasi setiap semesternya. Untuk mengakses menu ringkasan, pilih 

menu Akademis  Ringkasan, seperti terlihat pada gambar dibawah ini. 

  
Gbr 3. Tampilan Modul Akademis, menu Ringkasan  

 

b. Riwayat 

Pada menu Riwayat, prestasi akademis mahasiswa yang bersangkutan ditampilkan dengan lebih detail. 

Mulai dari mata kuliah yang diambilnya pada suatu term dan nilai-nilai dari mata kuliah tersebut, hingga 

berapa banyak mata kuliah yang diulangnya. Untuk melihat Riwayat Akademik, klik tab Riwayat pada 

halaman Akademis yang berada di bagian atas Riwayat. 

Riwayat Akademik dibagi menjadi 3 bagian yaitu Laporan per Term, Laporan per Mata Kuliah dan Laporan 
Transfer. Berikut ini adalah contoh tampilan riwayat akademis mahasiswa berdasarkan Term. 
 

 
Gbr 4. Tampilan Modul Akademis, menu Riwayat Akademis berdasarkan Term 



Laporan ini disertai oleh nilai angka dan nilai huruf yang diberikan oleh masing-masing dosen pengajar. 

Pada kolom Nilai belum terisi nilai (Isi EDOM), mahasiswa harus mengisi EDOM (Evaluasi Dosen Oleh 

Mahasiswa) terlebih dahulu supaya nilai dapat ditampilkan. Klik link Isi EDOM untuk melakukan pengisian 

EDOM, dan akan terhubung ke http://edom.ui.ac.id.  

Link Detail pada kolom Detail berfungsi untuk melihat Detail Nilai dan Range Nilai.  

 

c. Pembayaran 

Menu Pembayaran memperlihatkan status pembayaran mahasiswa per periode, berisi rincian 

pembayaran yang sudah atau yang belum dibayarkan oleh mahasiswa untuk semester yang akan berjalan 

dan semester sebelumnya. Rincian akan berbentuk detail mencakup tagihan, keringanan, cicilan, 

beasiswa, dan lain-lain. Untuk mengakses, pilih menu Akademis  Pembayaran.  

 
Gbr 5. Tampilan Modul Akademis, menu Pembayaran 

 

d. Status Akademis 

Menu Status Akademis memperlihatkan rincian status mahasiswa pada tahun ajaran dan term tertentu 

berdasarkan tahun dan term yang telah dan yang sedang berjalan. 

 
Gbr 6. Tampilan Modul Akademis, menu Status Akademis 

 

4. Modul Kalender 

Modul ini menampilkan menu Kalender Akademik yang memungkinkan mahasiswa untuk mengetahui 

kegiatan-kegiatan akademis yang didasarkan pada kalender akademik UI maupun kalender akademik dari 

fakultas dan rogram studi tempat mahasiswa yang bersangkutan bernaung.  



 
Gbr 7. Tampilan Modul Kalender Akademik 

 

Secara umum, modul ini memuat kegiatan-kegiatan akademik yang penting seperti: 

a. Masa registrasi administrasi, 

b. Masa registrasi akademik, 

c. Masa add atau drop IRS, 

d. Masa perkuliahan, 

e. Masa pengisian dan penyerahan nilai, 

f. Masa batas penetapan kelulusan. 

Kalender Akademik ditampilkan menurut “Tahun Ajaran” dan “Term” yang sedang berjalan. Untuk 

mengakses, pilih menu “Kalender akademis”, kemudian akan muncul kegiatan event yang sedang dan yang 

akan berjalan. Kalender Akademik  terdiri dari event yang ditetapkan UI dan event yang ditetapkan Program 

Studi masing-masing. Walaupun demikian, mahasiswa tetap dapat melihat kegiatan di term bahkan tahun 

ajaran sebelumnya dengan menyesuaikan angka tahun ajaran atau term sesuai yang dikehendaki pada pilihan 

yang juga terdapat di modul ini. 

Untuk melihat kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam tahun ajaran dan term tertentu, mahasiswa harus 

memilih tahun dan term di combobox “Periode” kemudian klik “Submit”. misalnya menu “2008/2009 – 3” atau 

menu “sebelumnya”’. Ketika mahasiswa memilih menu “sebelumnya” maka secara otomatis akan ditampilkan 

kegiatan-kegiatan yang berlangsung pada tahun ajaran sebelumnya yang telah dilalui. Berikut ini adalah 

contoh tampilan Kalender Akademik term sebelumnya. 

 
Gbr 8. Tampilan Modul Kalender Akademik, menu Sebelumnya 

 



5. Modul Mata Kuliah 

Di dalam modul ini terdapat menu Pengajuan Mata Kuliah [MK] Spesial yang digunakan pada saat mahasiswa 

ingin mengambil mata kuliah yang bersifat khusus, seperti Kerja Praktek, Kuliah Kerja Nyata, Skripsi, Thesis, 

Disertasi, Tugas Akhir, dan lain-lain. 

Untuk mengajukan mata kuliah spesial, mahasiswa terlebih dulu harus menambahkan mata kuliah yang 

dimaksud pada Modul IRS.  Mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang bersifat khusus seperti Kerja 

Praktek, Kuliah Kerja Nyata, Student Project, Skripsi, Thesis, Disertasi, Klinik, Tugas Akhir, dan lain-lain harus 

mengajukan Topiknya melalui SIAK NG. Untuk mengajukan Topik Mata Kuliah Spesial tersebut, klik menu Mata 

Kuliah  Pengajuan MK Spesial.  

 

Gbr 9. Tampilan Modul Mata Kuliah, menu Pengajuan Topik Mata Kuliah Spesial 

 

6. Modul IRS [Isian Rencana Studi] 

Ada 4 menu utama dalam modul ini, yaitu: 

a. Lihat IRS  

Menu Lihat IRS menampilkan daftar mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa untuk semester 

mendatang. Daftar mata kuliah tersebut hanya bisa tampil apabila subbagian akademis telah membuka 

kelas mata kuliah dan telah membuat paket mata kuliah untuk angkatan mahasiswa yang bersangkutan. 

IRS yang telah disetujui oleh PA dapat dicetak oleh mahasiswa untuk keperluan tertentu dengan cara 

meng klik tombol “cetak IRS”. 

Di menu ini, selain dapat melihat daftar kuliah yang bisa diambilnya, mahasiswa dapat melihat keterangan 

dari setiap mata kuliah. Keterangan yang ditampilkan antara lain Kode Mata Kuliah, Kode Kurikulum, 

Nama Mata Kuliah, Nama Mata Kuliah dalam bahasa Inggris, Deskripsi Mata Kuliah, Bobot SKS, dan 

Prasyarat Mata Kuliah. 

 
Gbr 10. Tampilan Modul IRS, menu Lihat IRS 



b. Isi/Ubah IRS 

Pada menu Isi/Ubah IRS, mahasiswa dapat mengisi dan mengubah IRS sebelum term perkuliahan dimulai, 

tepatnya setelah melakukan registrasi administrasi (pembayaran uang kuliah). Daftar mata kuliah tersebut 

hanya bisa tampil jika sub bagian akademik telah membuka kelas mata kuliah dan telah membuat paket 

mata kuliah untuk angkatan mahasiswa yang bersangkutan. Dalam mengisi atau mengubah IRS, yang 

harus dilakukan oleh mahasiswa adalah menandai checkbox pada mata kuliah yang ingin di ambil sesuai 

dengan term atau periode akademik yang akan dijalani kemudian klik tombol “simpan IRS”. Apabila 

mahasiswa ingin megubah IRS sebelum disetujui PA dapat dilakukan dengan cara check atau uncheck 

checkbox pada nama mata kuliah di halaman IRS, kemudian tekan “Simpan IRS”. Jika ingin membatalkan 

proses pengubahan, maka mahasiswa harus meng klik tombol “batal”. Mahasiswa juga dapat melihat 

daftar mahasiswa-mahasiswa  yang memilih mata kuliah, klik tab “Info Tambahan”. Untuk melihat detail 

mata kuliah di IRS, klik Mata Kuliah di kolom  “Mata Kuliah”.  Keterangan yang muncul adalah Kode Mata 

Kuliah, kode Kurikulum, Nama Mata Kuliah, nama Singkat Mata Kuliah, nama Mata Kuliah (Inggris), Bobot, 

untuk Term, Jenis Mata Kuliah, Group, Prasyarat Mata Kuliah, Jumlah Kredit Minimal, dan IPK Minimal. 

 
Gbr 11. Tampilan Modul IRS, menu Isi IRS 

 

c. Add/Drop IRS 

Pada menu Add/Drop IRS mahasiswa dapat mengubah IRS  setelah disetujui oleh Pembimbing Akademis 

(menambahkan atau mengurangi mata kuliah yang akan diambil), yang hanya dapat dilakukan ketika 

memasuki masa add/drop IRS. Penambahan mata kuliah dapat dilakukan adalah klik modul IRS  pilih 

“Add IRS”, kemudian pilih mata kuliah yang akan ditambah dengan cara klik checkbox pada kolom mata 

kuliah , kemudian tekan tombol “Simpan IRS” untuk menyimpan IRS dan “Reset” untuk membatalkan. 

Mahasiswa dapat menuliakan pesan untuk PA pada kolom bagian bawah. Mahasiswa dapat menghapus 

mata kuliah yang telah diambil pada masa Drop IRS. Langkah yang dilakukan adalah pilih menu “Drop IRS”, 

kemudian pilih mata kuliah yang ingin dikurangi dengan cara klik checkbox pada kolom mata kuliah, 

kemudian tekan tombol “Kurangi Mata Kuliah”. Mata kuliah yang didrop akan tampil dengan tanda coret 

pada halaman Lihat IRS. Mata kuliah tersebut akan hilang dari IRS,  setelah IRS mahasiswa disetujui oleh 



PA. Untuk mengganti kelas mata kuliah dapat dilakukan dengan cara membatalkan kelas yang lama,  

kemudian melakukan Add kelas yang baru. Perlu diingat bahwa mahasiswa hanya dapat memilih mata 

kuliah yang sesuai dengan term yang dijalani dan telah memenuhi mata kuliah prasyarat (pada term 

sebelumnya) dari mata kuliah yang ingin diambil. 

 

Gbr 12. Tampilan Modul IRS, menu Add IRS 

 

d. Kirim pesan ke PA 

Menu Kirim pesan ke PA  dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai salah satu media komunikasi dengan 

PA nya masing-masing mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan (misalkan konfirmasi setelah 

pengisisan atau pengubahan IRS dan konsulasi perkuliahan). Untuk mengirim pesan ke PA, pilih menu 

“Kirim Pesan ke PA” kemudian mahasiswa dapat mengetik isi pesan di field yang tersedia, dan klik tombol 

“simpan”. Jika ingin mengubah isi pesan yang ingin dikirim, maka klik tombol “reset” untuk mengetik 

pesan baru. 



 

Gbr 13. Tampilan Modul IRS, menu Kirim Pesan Ke PA 

 

Menu Lihat IRS, Isi/Ubah IRS, dan Add/Drop IRS hanya dapat dilihat oleh mahasiswa ketika 

periode registrasi akademik dibuka. Sedangkan menu Kirim Pesan ke PA dapat digunakan kapanpun 

tanpa batas waktu, selama mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa Universitas 

Indonesia.  

 

7. Modul Mahasiswa 

Modul Mahasiswa memiliki fungsi untuk menampilkan dan menyimpan data Isian Data Mahasiswa. 

Didalamnya, mahasiswa dapat mengisi ataupun mengubah IDM masing-masing. 

Modul ini terdiri atas 3 menu, yaitu: 

a. Lihat IDM 

Menu Lihat IDM berisikan tentang data mahasiswa. Data mahasiswa itu sendiri terbagi menjadi 2 form, 

Form A dan Form B. Pada Form A termuat data-data gambaran umum mengenai latar belakang keluarga dan 

pendidikan mahasiswa yang bersangkutan seperti Identitas diri, Kurikulum dan Konsentrasi, Data Mahasiswa, 

Data Orang Tua, Data penanggung Biaya, Asal, STTB/EBTA, dan EBTANAS. Sedangkan di dalam Form B, 

memuat data yang lebih memberi gambaran mengenai diri sang mahasiswa, diantaranya Identitas Diri, 

Kurikulum dan Konsentrasi, Data Mahasiswa, serta peminatan seperti olah raga, seni, atau minat lain, bahasa 

asing, alat musik, kegiatan ilmiah, dan data orang tua. 

 



 Gbr 

14. Tampilan Modul Mahasiswa, menu Lihat IDM Form A  

 

b. Ubah IDM 

Untuk mengisi pertama kali atau mengubah isian pada kedua form tersebut di atas, mahasiswa bisa 

melakukannya di menu Ubah IDM. Kedua jenis form dalam modul ini perlu dilengkapi sebelum mahasiswa 

dapat menggunakan fasilitas lain yang ada dalam SIAK NG. Untuk mengubah IDM, mahasiswa harus 

melengkapi keterangan yang harus diisi pada isi data yang benar di editable field ataupun dengan memilih 

pilihan pada combobox. Setelah selesai mengisi salah satu formnya, klik tombol “submit” sebelum mengisi 

form selanjutnya. Jika mahasiswa ingin mengganti isian yang telah terisi, maka klik tombol “reset” untuk 

mengosongkan form. Field dengan tanda * menandakan bahwa field tersebut wajib diisi. 

 



 

Gbr 15. Tampilan Modul Mahasiswa, menu Ubah IDM Form A 

 

c. Evaluasi  

Di dalam menu Evaluasi, mahasiswa dapat mengetahui jumlah SKS yang  harus diambil berdasarkan 

kurikulum yang telah ditetapkan di tiap program studi, jumlah SKS yang belum lulus dan jumlah SKS yang 

sudah lulus. Pada modul ini, mata kuliah yang memiliki warna latar kemerahan, adalah mata kuliah yang 

belum diambil oleh mahasiswa. 

 

8. Modul Jadwal 

Modul ini berisi 3 menu, yaitu Jadwal Kuliah, Jadwal Ujian, dan Jadwal Sidang. Jadwal-jadwal ini diorganisir 

oleh Sub Bagian Akademik sebagai pihak yang bertugas menambah, mengubah, ataupun menghapus jadwal. 

Semua jadwal yang tercantum di dalam modul ini merupakan jadwal yang berlaku untuk fakultas ataupun 

program studi mahasiswa yang bersangkutan. Jadwal-jadwal yang dapat dilihat dalam modul ini (baik jadwal 

kuliah, ujian, maupun sidang) tidak hanya jadwal dalam term yang sedang berjalan, melainkan juga jadwal 

dalam term-term lain yang telah berjalan. Mahasiswa dapat memilih periode perkuliahan yang diinginkan 

dengan memilih “tahun” dan “term” yang akan dilihat jadwalnya , kemudian klik tombol “lihat jadwal”. Untuk 

mencari mata kuliah tertentu, mahasiswa dapat menuliskan nama mata kuliah yang bersangkutan di field yang 

tersedia, kemudian klik “search”. 

 

a. Jadwal Kuliah 

Pada menu “Lihat Jadwal Kuliah” terdapat  tiga jenis jadwal yaitu jadwal kuliah kelas internal, kelas eksternal, 

dan kelas bersama. Jadwal “kelas internal” merupakan jadwal mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi 

tersebut, jadwal “kelas eksternal” merupakan jadwal mata kuliah yang ditawakan oleh program studi lain, 

sedangkan jadwal “kelas bersama” merupakan jadwal mata kuliah yang pesertanya merupakan gabungan 

beberapa program studi. Untuk melihat detail Kelas Mata Kuliah, klik link “Kelas Mata Kuliah”, halaman yang 

nantinya muncul akan menjelaskan tentang info Mata Kuliah, Kelas Mata Kuliah, Jadwal Kelas, dan Nama 

Pengajar. 



 

 

 

Gbr 16. Tampilan Modul Jadwal, Menu Jadwal Kuliah 

 

b. Jadwal Ujian 

Pada halaman “Jadwal Ujian” ditampilkan daftar jadwal ujian yang akan dan pernah diselenggarakan oleh 

program studi yang bersangkutan. 



 
Gbr 17. Tampilan Modul Jadwal, Menu Jadwal Ujian Kelas Internal  

 

 Gbr 18. 

Tampilan Modul Jadwal, Menu Jadwal Ujian Kelas Bersama 

 

 
Gbr 19. Tampilan Modul Jadwal, Menu Jadwal Ujian Kelas Eksternal 

 

c. Jadwal Sidang 

Pada halaman “Jadwal Sidang” akan tampil keterangan antara lain: Tahun ajaran, Term, NPM, Nama,  Mata 

Kuliah, Jenis Bimbingan, Topik, Waktu Mulai, Perkiraan Selesai, Pembimbing (yang terdiri dari NIP dan nama 

Dosen), dan Jadwal Sidang (yang terdiri dari Jenis sidang, Jadwal Sidang, dan Nama dosen penguji). Terdapat 

tiga jenis Sidang Mata Kuliah yaitu: 

1. Proposal  : sidang awal, disetujui atau tidaknya proposal MK. 

2. Seminar Hasil : seminar hasil penelitian atau pengumpulan data MK. 

3. Sidang Akhir  : sidang secara keseluruhan dari hasil MK mahasiswa yang bersangkutan. 



 

Gbr 20. Tampilan Modul Jadwal, Menu Jadwal Sidang 

 

 

9. Modul Perkuliahan 

SIAK-NG dapat menampilkan menu Rencana Perkuliahan yang berisi Mata Kuliah dan Jumlah SKS yang diambil. 

Daftar Rencana Perkuliahan yang ditampilkan adalah daftar rencana perkuliahan pada Tahun dan Term yang 

sedang berjalan.  

  
Gbr 21. Tampilan Modul Perkuliahan, Menu Rencana Perkuliahan 

 



 
 

Gbr 22. Tampilan Modul Perkuliahan, Menu Rencana Perkuliahan (SAP) 

 

10. Modul Support 

Dalam Modul ini, terdapat 5 menu, yaitu Manual SIAK NG, Frequently Asked Question, Issue Tracking, Contact 

List, dan Credits. 

a. Manual SIAK NG 

Pada menu Manual SIAK NG, terdapat Daftar Manual SIAK NG yang dapat di-download , PDF Reader (untuk 

membuka manual tersebut), browser (aplikasi yang akan digunakan untuk membuka 

https://academic.ui.ac.id). Untuk mengaksesnya pilih menu Support  Manual SIAK-NG. 

b. Frequently Asked Questions 

Pada halaman ini terdapat pertanyaan umum mengenai SIAK NG, langkah pertama yang dilakukan adalah 

memilih menu Support  Frequently Asked Questions. 

c. Issue Tracking 

Halaman Issue Tracking berfungsi untuk menuliskan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa yang 

berhubungan dengan sistem SIAK NG. Langkah yang harus dilakukan adalah pilih menu Support  Issue 

Tracking. 

d. Contact List 

Pada halaman ini terdapat daftar kontak dari Fakultas mahasiswa yang bersangkutan, meliputi Nama program 

pendidikan, telepon dan fax kampus, alamat email, dan alamat kampus. Langkah yang harus dilakukan adalah 

pilih menu Support  Contact List. 

e. Credits 

Pada halaman ini terdapat link ke alamat: 

 http://www.phac-aspc.gc.ca/pau-uap/paguide/child_youth/media/clipart.html   

Langkah yang harus dilakukan adalah pilih menu Support  Credits. 

 

 

http://www.phac-aspc.gc.ca/pau-uap/paguide/child_youth/media/clipart.html


III. WW EE BB MM AA II LL   UU II  

Webmail UI adalah layanan surat elektronik yang disediakan oleh Universitas Indonesia dan dapat digunakan oleh 

seluruh civitas akademika UI. Penggunaan Webmail paling sederhana adalah untuk mengirim dan menerima surat 

elektronik. Kapasistas yang diberikan dalam Webmail adalah 200 Mb.  Webmail dapat diakses di URL 

http://webmail.ui.ac.id 

 

Untuk menggunakan Webmail, pengguna dapat : 

1. Masuk ke browser manapun, kemudian 

2. Ketik webmail.ui.ac.id  pada Address bar. Lalu tekan Enter. 

3. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut : 

 
Gambar 1. Tampilan Muka Webmail Universitas Indonesia 

 

4. Untuk masuk kedalam Webmail, pengguna harus Login terlebih dahulu dengan menggunakan Account ID 

yang dimiliki oleh pengguna. 

5. Setelah Login, maka akan muncul tampilan seperti berikut : 

 
Gambar 2. Tampilan Setelah Login 

 

 

http://webmail.ui.ac.id/


Untuk mengirim surat elektronik, pengguna dapat : 

1. Mengklik menu  Compose yang terletak pada bagian atas tampilan. 

 
Gambar 3. Tombol Compose 

 

2. Setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut : 

 
Gambar 3. Membuat Pesan Baru 

 

3. Tuliskan alamat email pada kolom yang telah disediakan.  

 Kolom To digunakan menulikan alamat email yang akan dituju, bisa satu alamat saja, ataupun 

beberapa alamat sekaligus. Jika pengguna ingin mengirimkan ke beberapa alamat secara 

sekaligus, pengguna dapat menuliskan beberapa alamat yang akan dituju dengan menggunakan 

tanda “,” untuk memisahkan masing-masing alamat.   

 Kolom Cc (Carbon Copy) digunakan untuk menuliskan alamat email tembusan atau salinan pesan. 

Kolom Cc biasanya digunakan bila pengguna ingin memberitahukan kepada pihak lain bahwa ia 

telah mengirimkan pesan ini kepada penerima utama. 

 Kolom Bcc (Blind Carbon Copy) digunakan bila pengirim akan mengirimkan pesan kebeberapa 

penerima secara sekaligus, tetapi ia ingin penerima tidak mengetahui kepada siapa saja pesan 

tersebut dikirim. 

4. Tulis pesan yang akan dikirim pada kolom isi pesan. 



5. Jika pengguna ingin melampirkan sebuah file, klik tombol , lalu cari file yang akan dilampirkan. 

Jika sudah, klik  untuk melampirkannya dalam pesan yang akan anda kirim 

6. Jika pengguna ragu untuk mengirimkan pesan yang telah dibuat, dan ingin menyimpannya sebagai 

rancangan atau draf, pengguna dapat mengklik  untuk menyimpannya. 

7. Klik   untuk mengirim pesan. 

 

Untuk membaca surat yang masuk, pengguna dapat mengklik Inbox yang terdapat di kolom sebelah kiri dari 

tampilan, lalu mengklik judul pesan yang akan dibaca.  

 
Gambar 4. Tampilan Inbox Webmail 



IV. BB LL OO GG   MM AA HH AA SS II SS WW AA  

Blog Mahasiswa adalah sebuah aplikasi teknologi informasi yang digunakan di Universitas Indonesia, khususnya 

yang disediakan bagi mahasiswa. Di sini mahassiswa dapat mempublikasikan tulisannya. Blog Mahasiswa didesain 

berbasiskan WORDPRESS, penyedia layanan blog yang sudah banyak dikenal orang, blog mahasiswa hadir dengan 

tampilan sederhana dan user-friendly.  

Untuk memanfaatkannya, cukup melakukan akses ke URL http://mhs.blog.ui.ac.id. Untuk mulai menggunakannya, 

mahasiswa harus terlebih dahulu melakukan login menggunakan Account ID masing-masing dan kemudian barulah 

mengatur tampilan blog sesuai yang dikehendaki. 

 

 
Gambar 1. Tampilan Situs Blog Mahasiswa 

 

Fasilitas blog ini disediakan bagi mahasiswa dengan tujuan: 

1. Agar mahasiswa dapat memanfaatkannya sebagai media komunikasi dan publikasi diri, 

2. Untuk menciptakan kemampuan pemanfaatan informasi teknologi komunikasi, 

3. Menjadikan internet sebagai pusat sumber belajar yang “powerfull”, 

4. Agar dapat menjadi jembatan penghubung antara dosen dan mahasiswa. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan publikasi tulisan. Sebaiknya tulisan yang akan 

dipublikasi : 

1. Memiliki tata cara penulisan yang baik. 

2. Memiliki metode analisa dan kesimpulan yang baik. 

3. Dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Tidak menyinggung perasaan pihak lain. 



V. Penelusuran Jurnal Online di UI 
 

UI Berlangganan Jurnal Online  

Semakin berkembangnya teknologi informasi, membuatbeberapa penerbit untuk mulai menerbitkan publikasinya 

(artikel ilmiah, hasil penelitian, jurnal) dalam format digital. Publikasi tersebuat kemudian dipasarkan melalui 

internet. Setiap orang yang hendak mengakses, wajib membayar lebih dulu, sebelum bisa mendapatkan publikasi 

tersebut. Universitas Indonesia, demi mewujudkan cita-cita sebagai universitas kelas dunia, juga ikut 

melanggannya, dengan harapan bisa menunjang kegiatan belajar dan penelitian bagi mahasiswa, dosen dan 

peneliti UI.  

 

Jurnal-jurnal langganan UI ini dikelola oleh Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia. Oleh sebab itu, perpustakaan 

pusat setiap bulannya menginformasikan nama jurnal online, alamatnya, username dan password serta informasi 

lainnya, baik itu melalui selebaran, email maupun melalui situs www.lib.ui.ac.id. Jika masih membutuhkan 

informasi, silakan mengirim email ke library-ui@yahoo.co.id.  

 

Jurnal Online Langganan UI 

Ada banyak jurnal yang dilanggan oleh UI, yang hampir semuanya hanya bisa diakses di dalam jaringan internal UI 

saja. Kesemua alamat publikasi tersebut bisa ditemukan di dalam situs www.lib.ui.ac.id, di bagian ONLINE 

DATABASE. 

 
Gambar 1. Online Database 

 

Setelah mendapatkan jurnal yang sesuai, Anda bisa mengunduhnya dengan mudah. Yang perlu diingat adalah: 

sebagian besar jurnal dalam format PDF, sehingga komputer Anda perlu memiliki aplikasi pembaca file PDF. 



A. EBSCO  

Situs ini menyediakan publikasi-publikasi dalam bidang bisnis, keperawatan, kedokteran gigi dan ilmu mulut serta 

kedokteran. Jika hendak mengaksesnya, bisa langsung ketik http://search.ebscohost.com/, atau klik ACCESS VIA 

CAMPUS dari situs http://www.lib.ui.ac.id/viewpage.php?page_id=29 di atas.  

 

Setelah masuk ke dalam situs tersebut, jika Anda sedang ada di lingkungan UI, akan langsung diarahkan ke 

halaman pilihan layanan.  

 
Gambar 2 Pilihan Layanan 

 

Pilih layanan yang tersedia, lalu mulai mencari jurnal yang diinginkan berdasarkan subyek yang dicari. Agar 

mendapatkan jurnal yang utuh dan sudah di-review secara ilmiah, beri tanda pada pilihan Full Text dan Peer 

Reviewed. 

 
Gambar 3 Pencarian Jurnal 

 

B. PROQUEST 
Situs ini menyediakan publikasi-publikasi dalam bidang pajak dan keuangan, bisnis, perdagangan dan industri, ilmu 

kesehatan dan kedokteran, keperawatan, abstraksi koran nasional Amerika, psikologi, biologi, teknologi dan iptek, 

komputer dan telekomunikasi.  

 

Jika Anda sedang mengakses di jaringan UI, bisa langsung ketik http://www.proquest.com/pqdauto 



atau klik ACCESS VIA CAMPUS. Secara otomatis Anda akan diarahkan menuju halaman pencarian database jurnal 

Proquest.  

 
Gambar 4 Proquest Search 

 

Jika Anda sedang mengakses di luar jaringan UI, bisa langsung ketik http://www.proquest.com/pqdweb 

atau klik OUTSIDE CAMPUS. Secara otomatis Anda akan diarahkan menuju halaman login. Untuk bisa 

mendapatkan username serta password untuk mengaksesnya, Anda bisa mengirimkan email ke alamat library-

ui@yahoo.co.id atau clara@ui.ac.id , atau mengambil selebaran info akses jurnal yang ada di perpustakaan pusat 

UI atau perpustakaan fakultas. 

 

C. PROQUEST LITERATURE 
Situs ini menyediakan publikasi-publikasi dalam bidang litaratur, seperti puisi, prosa, drama, biografi penulis dan 

multimedia, kritik sastra, esay, review dan wawancara.  

 

Jika Anda sedang mengakses di jaringan UI, bisa langsung ketik http://literature.proquestlearning.com atau klik 

ACCESS VIA CAMPUS. Secara otomatis Anda akan diarahkan menuju halaman pencarian database Proquest 

Literature.  

 
Gambar 5 Proquest Literature 

 

D. INFOTRAC Gale Database 
Situs ini menyediakan publikasi-publikasi dalam bidang ilmiah, fisika partikel, matematika lanjutan, nanoteknologi, 

pendidikan, teknologi terbaru, terobosan instruksional dan pelatihan.  

mailto:library-ui@yahoo.co.id
mailto:library-ui@yahoo.co.id
mailto:clara@ui.ac.id


Jika Anda sedang mengakses di jaringan UI, bisa langsung ketik http://infotrac.galegroup.com/itweb/ptn046 atau 

klik INFOTRAC Gale Database. Secara otomatis Anda akan diarahkan menuju halaman login . Untuk bisa 

mendapatkan username serta password untuk mengaksesnya, Anda bisa mengirimkan email ke alamat library-

ui@yahoo.co.id atau clara@ui.ac.id 

 

E. Business Monitor Online 
Situs ini menyediakan publikasi-publikasi dalam bidang resiko politik, kinerja makroekonomi dalam 5 tahun, 

keuangan dan bisnis. Namun, Anda baru bisa menggunakan versi trial. Versi ini biasanya terbatas dalam hal 

dokumen yang bisa dilihat dan tenggat waktunya (biasanya hanya 30 hari).  

 

Jika Anda sedang mengakses di jaringan UI, bisa langsung ketik http://www.businessmonitor.com/bmo lalu 

mendaftarkan diri untuk mendapatkan publikasi, namun versi ujicoba. 

 

F. SPRINGER LINK 
Situs ini menyediakan publikasi-publikasi dalam bidang arsitektur, desain, seni, bisnis dan ekonomi, ilmu kimia dan 

materi, ilmu komputer, ilmu bumi dan lingkungan, teknik, humaniora, ilmu sosial dan hukum, matematika dan 

statistik, kesehatan, fisika dan astronomi.  

 

Jika Anda sedang mengakses di jaringan UI, bisa langsung ketik http://www.springerlink.com/home/main.mpx 

atau klik ACCESS VIA CAMPUS. Secara otomatis Anda akan diarahkan menuju halaman pencarian database jurnal 

Springerlink. Anda bisa mencari jurnal yang diinginkan dengan beberapa alternatif cara; (1) mencari berdasarkan 

kata kunci, (2) berdasarkan jenis konten, (3) berdasarkan subyek, atau (4) atau berdasarkan ketersediaan 

perpustakaan. 

 
Gambar 6 Springerlink Search 

 

G. JSTOR 

Situs ini menyediakan publikasi-publikasi dalam bidang humaniora, ilmu sosial dan sains. Jika Anda sedang 

mengakses di jaringan UI, bisa langsung ketik http://www.jstor.org/action/showBasicSearch 

atau klik ACCESS VIA CAMPUS. Secara otomatis Anda akan diarahkan menuju halaman pencarian database jurnal 

JSTOR.  

mailto:library-ui@yahoo.co.id
mailto:library-ui@yahoo.co.id
mailto:clara@ui.ac.id


 
Gambar 7 JSTOR Search 

 

H. IEEE COMPUTER SOCIETY 
Situs ini menyediakan publikasi-publikasi dalam bidang teknologi komunikasi dan segala aspek yang berkaitan 

dengan ilmu komputer, teknik dan teknologi.  

 

Jika Anda sedang mengakses di jaringan UI, bisa langsung ketik http://www.computer.org/portal/site/csdl atau 

klik ACCESS VIA CAMPUS. Secara otomatis Anda akan diarahkan menuju halaman pencarian database jurnal IEEE.  

 
Gambar 8 IEEE Search 

 

I. IEEE COMMUNICATION SOCIETY 
Situs ini menyediakan publikasi-publikasi dalam bidang sains, teknologi dan aplikasinya dalam komunikasi dan ilmu 

terkait.  

 



Jika Anda sedang mengakses di jaringan UI, bisa langsung ketik http://dl.comsoc.org/DL 

atau klik ACCESS VIA CAMPUS. Secara otomatis Anda akan diarahkan menuju halaman pencarian database jurnal 

IEEE Communication.  

 
Gambar 9 IEEE Communication Search 

 

Jika Anda sedang mengakses di luar jaringan UI, bisa langsung klik USERIS/PASSWORD. Untuk bisa mendapatkan 

username serta password untuk mengaksesnya, Anda bisa mengirimkan email ke alamat library-ui@yahoo.co.id 

atau clara@ui.ac.id , atau mengambil selebaran info akses jurnal yang ada di perpustakaan pusat UI atau 

perpustakaan fakultas. 

 

J. EBRARY 

Situs ini menyediakan publikasi-publikasi dalam bidang Bisnis, Marketing dan Ekonomi, Komputer dan Teknologi 

Informasi, Pendidikan, Sains dan Teknologi, Kesehatan, Ilmu Biomedis dan Klinis, Sejarah dan Humaniora, Ilmu 

Alam dan Fisika, Ilmu Sosial dan Perilaku.  

 

Jika Anda sedang mengakses di jaringan UI, bisa langsung ketik http://site.ebrary.com/lib/indonesiau 

atau klik ACCESS VIA CAMPUS. Secara otomatis Anda akan diarahkan menuju halaman pencarian database jurnal 

EBRARY.  

 
Gambar 10 EBRARY Search 
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mailto:clara@ui.ac.id


K. SIAM ONLINE JOURNALS 
Situs ini menyediakan 14 jurnal ilmiah dalam bidang matematika, komputer dan aplikasi terkait. Jika Anda sedang 

mengakses di jaringan UI, bisa langsung ketik http://epubs.siam.org/ atau klik ACCESS VIA CAMPUS. Secara 

otomatis Anda akan diarahkan menuju halaman pencarian database jurnal SIAM.  

 
Gambar 11 SIAM Search 

 

L. AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA) 
Situs ini menyediakan publikasi-publikasi dalam bidang psikologi. Jika Anda sedang mengakses di jaringan UI, bisa 

langsung ketik http://psycnet.apa.org/atau klik ACCESS VIA CAMPUS. Secara otomatis Anda akan diarahkan 

menuju halaman pencarian database jurnal PSYCNET.  

 
Gambar 12 PSYCNET Search 

 

M. AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (AIP) 
Situs ini menyediakan publikasi-publikasi dalam bidang fisika. Jika Anda sedang mengakses di jaringan UI, bisa 

langsung ketik http://www.aip.org/atau http://virtualjournals.org/vjs klik ACCESS VIA CAMPUS. Jika Anda masuk 

ke situs http://virtualjournals.org/vjs, Anda akan diarahkan menuju halaman database jurnal virtual. Selanjutnya, 

Anda bisa mulai mencari artikel yang dibutuhkan.   



 
Gambar 13 Virtual Journal Search 

 

N. AMERICAN PHYSICAL SOCIETY (APS) 
Situs ini menyediakan publikasi-publikasi review fisika modern. Jika Anda sedang mengakses di jaringan UI, bisa 

langsung ketik http://publish.aps.org/ atau klik ACCESS VIA CAMPUS. Secara otomatis Anda akan diarahkan 

menuju halaman pencarian database jurnal APS.  

 
Gambar 14 APS Search 

 

O. AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS) 
Situs ini menyediakan publikasi-publikasi dalam bidang kimia dan ilmu terkait. Jika Anda sedang mengakses di 

jaringan UI, bisa langsung ketik http://www.pubs.acs.org/ atau klik ACCESS VIA CAMPUS. Secara otomatis Anda 

akan diarahkan menuju halaman pencarian database jurnal ACS.  



 
Gambar 15 ACS Search 

 

P. AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS (ASME)  
Situs ini menyediakan publikasi-publikasi dalam bidang rekayasa mekanikal. Jika Anda sedang mengakses di 

jaringan UI, bisa langsung ketik http://www.asmedl.org/ atau klik ACCESS VIA CAMPUS. Secara otomatis Anda 

akan diarahkan menuju halaman muka ASCE. Untuk bisa memulai pencarian jurnal, Anda tinggal menekan pilihan 

SEARCH.  

 

 
Gambar 16 ASME Search 

 



Q. AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS (ASCE) 
Situs ini menyediakan publikasi-publikasi dalam bidang teknik sipil. Jika Anda sedang mengakses di jaringan UI, bisa 

langsung ketik http://pubs.asce.org/journals atau klik ACCESS VIA CAMPUS. Secara otomatis Anda akan 

diarahkan menuju halaman pencarian database jurnal Proquest.  

 
Gambar 17 ASCE Search 

 

R. Jurnal UI dan Repository UI 
Selain jurnal yang dilanggan, UI juga memiliki sumberdaya-sumberdaya yang bisa digunakan dalam kegiatan 

akademis, yaitu Jurnal UI dan juga Repository UI. Melalui kedua situs ini, pengguna bisa mengunduh jurnal, buku, 

artikel, dll dan mempergunakannya untuk kebutuhan akademis.  

 
Gambar 18 Jurnal UI 

 



Jika ingin menghubungi pihak pengelola jurnal ini, bisa ke: 

Gedung A DRPM-UI, Kampus Universitas Indonesia Depok 16424- Indonesia.  

Telp.+62 21 727 0152, 788 491 18 Fax.+62 21 788 491 19 

Homepage: http://www.research.ui.ac.id 

E-mail : editor_makara@ui.ac.id 

 
Gambar 19 Repository UI 

Sedangkan untuk Repository UI, bisa ditanyakan ke Pelayanan dan Pengembangan Sistem Informasi(PPSI) 

Universitas Indonesia, Telp. 62 21 7863400 Fax. 62 21 7863401. 



VI. Penelusuran UI Online Video Streaming  

 

YouTube Channel UI 

Saat ini Universitas memiliki sebuah channel di situs video sharing YouTube. Di dalamnya, berbagai macam video 

bisa ditemukan, mulai dari profil mahasiswa berprestasi, pengukuhan guru besar, hingga video konser The 

Professors Band. Saluran ini bisa dikunjungi di alamat www.youtube.com/uichannel  

 

 
Gambar 20 UI Channel 

 

UI Online Video Streaming 

Selain memiliki saluran di YouTube, Universitas Indonesia juga sedang mengembangkan situs video sharing sendiri. 

Situs ini dikembangkan oleh Pelayanan dan Pengembangan Sumberdaya Pembelajaran (www.clr.ui.ac.id) dan bisa 

dinamai UI Online Video Streaming atau biasa disebut UI OVIS. Situs ini bisa diakses di www.ovis.ui.ac.id. Dalam 

situs ini, pengguna bisa membuat akun dengan menggunakan akun JUITA yang telah dimilikinya, melihat koleksi 

video yang ada, dan bagi dosen, bisa menyimpan video yang dimilikinya.  



 
Gambar 21 UI OVIS 

 

Pengguna bisa mencari koleksi vide berdasarkan beberapa kategori, seperti hasil video conference, kuliah, diskusi, 

seminar, pidato, kuliah umum dan pelatihan. Jika butuh informasi lebih lanjut, silakan masuk ke situs 

www.clr.ui.ac.id atau mengirimkan email ke ppsp@ui.ac.id .  

 



VII. Pemanfaatan Mesin Pencari dalam Perkuliahan 
 

Googling 

Mau cari buku referensi, tapi tak ada di perpustakaan.  Mau cari artikel terbitan 3 tahun lalu, tapi majalahnya 

sudah tak ada. Mau cari jurnal penelitian, tapi perpustakaan tidak melanggannya. Lalu cari dimana? Googling 

jawabnya! 

 

Sejak pertama kali tercetus tahun 1962, internet telah berkembang begitu cepat. Salah satu fitur yang berkembang 

adalah mesin pencari.  Tahun 1990, Archie, mesin pencari pertama muncul, diikuti WAIS dan Gopher di tahun 

1991. Dua tahun berikutnya, muncul Lycos, lalu WebCrawler tahun 1994, Yahoo! dan Altavista pada 1995, Google 

di tahun 1998, dan yang terbaru, Bing di tahun 2009.  

 

Salah satu yang bisa dimanfaatkan dari mesin pencari ini adalah tentunya mencari informasi; khususnya informasi 

yang berkaitan dengan kegiatan akademik.  Pencarian informasi itu yang akan dipelajari dalam modul ini. Dan 

untuk mesin pencarinya, akan digunakan mesin pencari miliki Google. 

 

Membuka Google 

Sebelum memulai mencari informasi, langkah pertama yang perlu dilakukan tentu saja menyalakan komputer dan 

membuka mesin perambah (browser).  Sesudah itu ketikkan www.google.com atau www.google.co.id di dalam 

kolom navigasi, hingga muncul tampilan muka dari situs tersebut.  

 

 
Gambar 22Tampilan muka Google 

 

 

Mengetik Query 

Setelah berhasil masuk situs Google, selanjutnya adalah mengetikkan query ( term yang ingin dicari; bisa berupa 

satu atau lebih kata, angka, atau ungkapan yang hendak dicari) di dalam kolom pencarian.  Ketika query sudah 

diketik, tekan Enter atau Telusuri dengan Google, sehingga menghasilkan seperti gambar di bawah ini.  



 
Gambar 23 Contoh hasil pencarian 

 

Gambar di atas adalah hasil pencarian dengan query OKK UI. Hasil tersebut didasarkan pada tingkat relevansi 

dengan query yang diketikkan, sehingga semakin ke bawah, semakin kurang relevan dengan query.  Sedangkan di 

bagian kanan, ada tampilan iklan-iklan yang sekiranya berhubungan dengan query.  

 

Untuk kalimat yang digarisbawahi, menandakan judul.  Judul ini bisa diklik, sehingga Anda akan segera diarahkan 

menuju situs dengan judul itu. Sedangkan kata-kata yang ditulis tebal, menandakan kesesuaian dengan query.  

 

 

Saya Lagi Beruntung 

Selain bisa mendapatkan daftar informasi yang relevan dengan query, Anda juga bisa langsung diarahkan menuju 

situs yang paling berhubungan dengan query, yaitu dengan cara menekan tombol Saya Lagi Beruntung atau I’m 

Feeling Lucky.  

 
Gambar 24 Saya Lagi Beruntung 

 

Sehingga Anda akan langsung diarahkan menuju situs OKK UI.  



 

 
Gambar 25 Situs OKK UI 

 

Pencarian ini akan menghemat waktu dalam mendapatkan informasi. Gunakan fitur ini ketika Anda yakin situs 

yang diinginkan, pas dengan query; saat Anda mencari sebuah situs yang sangat populer.  Misalnya ketika 

mengetik query Universitas Indonesia, depkes, depdiknas, dll.  

 

Query yang Baik 

Untuk mendapatkan hasil pencarian maksimal, query yang diketikkan juga perlu diperhatikan.   

1. Gunakan kata yang mungkin akan muncul di situs yang diinginkan. Selain itu, hindari penggunaan 

pertanyaan sebagai query. Misalnya: 

 Tugas OKK UI, 

 Kos ui depok, 

BUKAN 

 Apa tugas OKK UI? 

 Dimana kos dekat ui depok? 

2. Hindari penggunaan kata-kata “artikel tentang”, “jurnal tentang” dan gunakan kata-kata query secara 

langsung, misalnya: 

 Penyebab pemanasan global, 

 Dampak merokok. 

BUKAN 

 Artikel tentang pemanasan global, 

 Jurnal tentang dampak merokok. 

3. Spesifik dan jelas; gunakan beberapa kata untuk menyempitkan pencarian. Misalnya: 

 Kecelakaan pesawat magetan, 

 Lirik lagu afgan, 



BUKAN 

 Kecelakaan pesawat, 

 Lirik lagu. 

4. Singkat tapi jelas, misalnya: 

 Tips berhenti merokok, BUKAN cara menghentikan kebiasaan menghisap rokok. 

5. Jika Anda kurang yakin dengan penulisan query, tidak apa-apa. Ketikkan saja query tersebut, sebab ada 

kemungkinan Google akan mendeteksi dan memberikan saran yang tepat. 

 

 
Gambar 26 Contoh saran dari Google 

 

6. Query tak lebih dari 32 kata. 

 

Pencarian dengan Karakter Khusus 

Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, Anda bisa menggunakan beberapa karakter khusus misalnya “ “, +, -, 

~, OR |, .. , *.  

1. Untuk mencari ungkapan, nama, atau seangkaian kata-kata, gunakan tanda petik ganda untuk mengapit 

query (“ “). Misalnya, “habis manis sepah dibuang”, "manohara odilia pinot", dll. 

2. Untuk memaksakan google mencari sebuah kata, gunakan karakter + di depan kata yang ingin dicari. Perlu 

diingat bahwa tanda + dan kata yang ingin dicari, harus dituliskan tanpa spasi, misalnya +di jakarta BUKAN 

+ di jakarta. Karakter + ini digunakan, sebab Google tidak melakukan pencarian terhadap beberapa kata, 

misalnya yang, dan, atau, di, the, when, where, dsb.  

3. Untuk tidak menampilkan sebuah kata, dahului kata tersebut dengan tanda -. Sama seperti karakter +, 

tanda – ditulis tanpa spasi. Misalnya, salsa –dansa –kelas. Anda hendak mencari kata salsa, namun tidak 

mau menampilkan kata kelas dan dansa. 

4. Untuk menampilkan kata yang bersinonim dengan query, Anda bisa menuliskan karakter ~ di depan query 

(ingat, dituliskan tanpa spasi). Misalnya Anda ingin mencari frase inexpensive laptops. Jika Anda 

menuliskannya menjadi  ~inexpensive laptops, maka Google akan menampilkan hasil pencarian yang 

mengandung kata-kata cheap, affordable, atau low cost. (pencarian dengan ~ ini tidak berhasil jika 

menggunakan kata-kata berbahasa indonesia, dan lebih efektif jika kata yang dicari memang memiliki 

sinonim yang umum dipakai).  



5. Jika Anda ingin menampilkan hasil pencarian dari 1 atau beberapa kata sekaligus, gunakan operasi OR 

(huruf besar semua) atau |. Misalnya, query tahiti OR hawaii  akan menghasilkan info yang mengandung 

kata tahiti, hawaii atau keduanya.  

6. Untuk mencari informasi angka sekian hingga angka sekian, bisa menggunakan tanda  .. misalnya, ketik 

query acer notebook $5000..$10000, untuk mencari notebook acer seharga $5000-$10000. Atau ketik 

indonesia revolution 1900..2000 untuk mencari informasi revolusi di Indonesia di tahun 1900-2000. 

7. Karakter * digunakan untuk menggantikan kata-kata dalam suatu query (berupa kalimat) yang dibuka dan 

ditutup dengan tanda petik ganda (“ “). Misalnya, query “indonesia * krisis *”, akan menghasilkan 

informasi seperti Indonesia mengalami krisis moneter, Indonesia dilanda krisis ekonomi, Indonesia :: 

Momentum Krisis: Saatnya, atau Indonesia Belum Terganggu Krisis Global.  

 

Penelusuran Lanjutan 

Selain penelusuran biasa, Anda juga bisa menggunakan fitur penelusuran lanjutan bila membutuhkannya.  

 
Gambar 27 Penelusuran lanjutan 

 

 
Gambar 28 Fitur penelusuran lanjutan 

 

 

Operator Pencarian 

Untuk lebih mengefektifkan pencarian , Anda bisa menggunakan beberapa operator pencarian berikut ini: 

1. Allinanchor:   

Jika Anda memulai query dengan allinanchor; misalnya allinanchor: virus h1n1, Google akan 

menampilkan halaman yang memiliki tautan ke situs lain, yang berisi kata virus dan h1n1.  



2. Allintext:  

Jika Anda memulai query dengan allintext; misalnya allintext: masalah sosial, Google akan menampilkan 

halaman yang memiliki kata masalah dan sosial.  

3. Allintitle: 

Jika Anda memulai query dengan allintitle; misalnya allintitle: plagiat skripsi, Google akan menampilkan 

halaman yang memiliki judul plagiat dan skripsi.  

4. Allinurl: 

Jika Anda memulai query dengan allinurl; misalnya allinurl:detik ambalat, Google akan menampilkan hasil 

pencarian dimana alamat URL-nya mengandung kata detik dan ambalat, misalnya 

tanyasaja.detik.com/pertanyaan/15734-antara-manohara-dan-ambalat   

5. Define: 

Jika Anda memulai query dengan define; misalnya define:president, Google akan menampilkan penjelasan 

atau definisi dari kata president (fitur define ini nampaknya belum bisa digunakan untuk mencari definisi 

dalam bahasa indonesia).  

6. Filetype: 

Jika Anda memulai query dengan filetype; misalnya konstitusi filetype:pdf, Google akan menampilkan 

halaman yang mengandung kata konstitusi dan berakhiran pdf (akhiran bisa diganti dengan doc, xls, html, 

ppt, wri, rtf, txt).  Pencarian ini juga bisa dikombinasikan dengan operasi OR (konstitusi filetype:pdf OR 

filetype:doc).  

7. Movie: 

Jika Anda memulai query dengan movie; misalnya movie:transformers 2, Google akan menampilkan 

halaman yang berisi infor tentang film tersebut.  

8. Related: 

Jika Anda memulai query dengan related; misalnya related: proquest.com, Google akan menampilkan 

halaman yang mirip dengan situs proquest.com.  

9. Site: 

Jika Anda memulai query dengan site; misalnya penerimaan site:ui.ac.id, Google akan menampilkan 

halaman yang memiliki mengandung kata penerimaan, dan ada di dalam situs ui.ac.id.  

10. Source: 

Jika Anda memulai query dengan source; misalnya sby source:kompas, Google akan menampilkan berita-

berita dari situs kompas yang mengandung kata sby (fitur ini hanya berlaku untuk fitur Google News, dan 

pencarian di situs-situ lokal, semacam kompas, belum terlalu efektif).  

 

 

Memahami Hasil Pencarian 

Jika query sudah diketik, hasilnya akan muncul dalam hitungan detik. Hasilnya pun bisa beragam.  

1. Konversi teks 

Selain halaman situs, bisa juga berisi dokumen dalam format, misalnya pdf, doc, xls, ppt, ps, txt, wri, rtf, 

dll. Anda bisa langsung membuka dokumen hasil pencarian tadi. Namun jika tidak, Google bisa 

mengkonversi dokumen tersebut ke dalam format HTML, sehingga bisa langsung dilihat di dalam browser.  



 
Gambar 29 Versi HTML 

 

2. Terjemahan  

Hasil pencarian bisa diterjemahkan otomatis ke dalam bahasa indonesia, menggunakan fitur Terjemahkan 

Halaman Ini. Kekurangan fitur ini adalah pengerjaannya yang dilakukan otomatis oleh mesin, sehingga 

terjemahannya pun jauh dari baik.  

 
Gambar 30 Hasil Terjemahan 

 

3. Mengevaluasi Hasil Pencarian 

Perlu diingat bahwa tak semua hasil pencarian bisa digunakan untuk kebutuhan akademis, sebab setiap 

orang yang memiliki akses internet bisa : 

 Menciptakan halaman internet, 

 Bertukar ide, 

 Menyalin, mengubah, menambahkan atau mengurangi informasi, baik sengaja maupun tidak. 

Oleh sebab itu, setiap hasil pencarian perlu dievaluasi lebih dulu sebelum dipergunakan. Ada beberapa 

kriteria yang bisa digunakan dalam melakukan evaluasi.  

a) Lihat URL-nya: 

 Apakah situs tersebut adala situs pribadi? Situs pribadi tidak selamanya buruk, selama 

ditulis oleh orang yang kompeten.  



 Cek darimana domainnya berasal (.edu – situs pendidikan, .gov – situs pemerintah, .org 

– situs organisasi, .com – situs komersial, .net – infrastruktur jaringan); apakah relevan 

dengan hasil yang dicari.  

b) Lihat penulisnya: 

 Siapa namanya, dari organisasi atau institusi apa? Apakah dia ahli di bidang yang 

ditulisnya? Jika ada namanya, Anda bisa cari tahu dengan menggunakan mesin pencari. 

 Apakah situs tersebut up-to-date? Jika tidak, situs tersebut sama tidak terpercayanya 

dengan situs dengan penulis anonim.  

c) Periksa kualitas informasinya: 

 Darimana penulis mendapatkan informasinya? Apakah ada catatan kaki atau daftar 

pustaka? 
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COMPUTER MEDIATED LEARNING (CML) 
  

A. PENGANTAR CML UNIVERSITAS INDONESIA 
 

Computer Mediated Learning adalah suatu perangkat lunak yang bisa digunakan sebagai salah satu metode 

pembelajaran, berbasis teks (text-based) dan menggunakan media komputer. Perangkat ini dibangun khusus 

untuk penyelenggaran matakuliah PDPT (Program Dasar Pendidikan Terpadu) di Universitas Indonesia, yaitu untuk 

membantu pengelolaan proses belajar mengajar terutama dalam penyelenggaraan PDPT. Mata kuliah PDPT ini 

akan lebih difokuskan pada kerjasama antar mahasiswa dengan menggunakan CL (Collaborative 

Learning/pembelajaran secara kolaboratif) dan PBL (Problem Based Learning/pembelajaran berdasarkan masalah). 

Oleh karena itu, CML pun dirancang untuk menunjang kegiatan CL dan PBL tersebut, antara lain dengan 

menyediakan sebuah sarana berdiskusi, menyimpan sumberdaya untuk diskusi, dan juga sarana mengisi evaluasi.  

Peran CML adalah sebagai sarana penunjang, karena alasan berikut : 

1. Proses diskusi yang terdokumentasi. Software yang digunakan pada metode CML memiliki kemampuan 

untuk menyimpan data berupa teks. Dengan begitu semua hasil diskusi dan materi yang dibutuhkan untuk 

membuat tugas dalam kelompok dapat dilihat dan ditinjau kembali. 

2. Mahasiswa dapat melakukan diskusi dan mencari bahan referensi secara bersamaan. 

3. CML tidak mengharuskan mahasiswa untuk bertatap muka dalam ruangan yang sama. Diskusi dapat 

dilakukan secara online melalui media internet. 

 

Beberapa modul pun kemudian dikembangkan untuk mendukung kegiatan CL dan PBL tersebut. Pada awalnya, 

baru beberapa modul yang bisa dikembangkan. Sampai saat ini, tahun 2009, sudah ada 10 buah modul yang 

berhasil dibuat, yaitu Modul Bahan Kuliah, Modul Diskusi, Modul Perangkat Analisa, Modul Kuesioner, Modul 

Percakapan, Modul Pemetaan Perkuliahan, Modul Ujian, Modul Pengaturan Perkuliahan, Modul Pengaturan Akun, 

dan Juga Modul Layar Tulis.  

 

Saat ini matakuliah PDPT telah mengalami pergantian nama menjadi MPKT (Matakuliah Pengembangan 

Kepribadian Terintegrasi). Matakuliah ini pun menjadi matakuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa 

baru di beberapa semester awal perkuliahannya. Untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menjalani mata kuliah 

MPKT, diadakanlah suatu kegiatan orientasi, yang kini disebut sebagai Orientasi Belajar Mahasiswa.  

 

Namun walau mengalami pergantian nama, namun perangkat CML tetap dipergunakan untuk membantu proses 

pembelajaran dalam MPKT. Oleh sebab itu, sebelum mahasiswa mendapatkan MPKT, mereka perlu dibekali 

dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai CML, sehingga tidak akan mengalami kesulitan ketika berada di 

kelas MPKT. Pengetahuan tentang CML ini yang kemudian diberikan di saat kegiatan Orientasi Belajar Mahasiswa.  

 

 

B. MEMASUKI COMPUTER MEDIATED LEARNING 
 

Untuk bisa membuka situs CML, mahasiswa perlu menyediakan komputer yang terhubung dengan internet. 

Selanjutnya mahasiswa bisa membuka browser terlebih dahulu, baik Internet Explorer, maupun Mozilla Firefox, 

lalu: 

1. Tekan ikon  atau , kemudian 

2. Ketik www.cml.ui.ac.id pada Address bar. Lalu tekan Enter. 

3. Setelahnya mahasiswa akan masuk ke dalam halaman muka CML.  



4. Sebelum bisa menggunakan aplikasi CML, setiap mahasiswa harus melakukan proses login.  

 

 
Gambar 31 Halaman Muka CML 

 

 

Setelah itu, pengguna:  

1. Memasukkan username pada kolom pertama, password pada kolom kedua, dan tekan tombol login.  

2. Username yang digunakan adalah username dari Jaringan UI Terpadu (JUITA).   

3. Setelah login berhasil, akan tampil halaman seperti di bawah ini.  

 

 
Gambar 32 Menu Modul CML 

 

4. Berikutnya, pada Menu Utama, mahasiswa bisa memilih modul yang ingin diakses. 



 

Poin penting memasuki CML: 

1. Membuka situs CML melalui Internet Explorer atau Mozilla Firefox. 

2. Proses login untuk mengakses CML. 

3. Pilihan modul dalam menu utama CML. 

 

 

C. MODUL COMPUTER MEDIATED LEARNING BAGI MAHASISWA BARU 
 

Setelah mengalami pengembangan selama beberapa tahun, CML akhirnya memiliki 10 (sepuluh) buah modul. 

Namun tidak semuanya bisa diakses oleh mahasiswa. Ada beberapa modul yang hanya bisa diakses oleh 

fasilitator atau dosen. Modul-modul yang bisa diakses oleh mahasiswa adalah: 

1. Pengaturan Bahan Kuliah (Content Manager), yang diwakili oleh warna biru tua. 

Fasilitas untuk mengupload dan mendownload materi perkuliahan yang ada. 

2. Diskusi (Discussion Manager), yang diwakili oleh warna hijau muda. 

Fasilitas untuk berdiskusi antar pengguna CML dalam suatu perkuliahan. 

3. Perangkat Analisa (Analytical Tools Manager), yang diwakili oleh warna coklat. 

Fasilitas untuk melihat keaktifan mahasiswa saat berpartisipasi dalam suatu perkuliahan. 

4. Kuesioner (Questionnaire Manager), yang diwakili oleh warna ungu. 

Fasilitas untuk mengisi form evaluasi. 

5. Pemetaan Perkuliahan (Mapping Manager), yang diwakili oleh warna biru muda. 

Fasilitas untuk melihat jadwal dan rencana kegiatan perkuliahan. 

6. Percakapan (Chatting Manager)yang diwakili oleh warna merah muda. 

Fasilitas untuk berbincang-bincang (chatting) antara pengguna CML. 

 

Poin penting modul CML: 

1. Enam buah modul yang bisa diakses oleh mahasiswa. 

2. Fungsi masing-masing modul dan warna penanda modul.  

 

 

D. MODUL PENGATURAN BAHAN KULIAH 
 

Modul Pengaturan Bahan Kuliah (Content Manager/COM) adalah ruang yang berisi sumber 

informasi yang dapat digunakan oleh peserta dalam melakukan diskusi berdasarkan topik 

yang diberikan. Fasilitator dapat menggunakan modul ini untuk mengunduh dokumen 

(download) ataupun mengunggah dokumen (upload) untuk suatu perkuliahan di CML. 

Sedangkan mahasiswa hanya bisa melihat atau mengunduh dokumen dari modul ini.   

 

Dokumen yang bisa disimpan di dalam modul ini, bisa berbentuk format dokumen apapun. 

Bisa berformat dokumen teks (.doc), presentasi (.ppt), dokumen excel (.xls), dokumen pdf (.pdf), dsb. Namun harus 

dipastikan, ketika mengunduh dokumen, komputer dilengkapi aplikasi program untuk membuka dokumen 

tersebut. Gunakan program Microsoft Office untuk dokumen dengan format .doc, .ppt, .xls dan program Adobe 

Acrobat Reader untuk membuka dokumen dengan format .pdf.  

 



D.1. Keuntungan dan Kesulitan Dalam Modul Pengaturan Bahan Kuliah 

Keuntungan yang didapat dari penggunaan modul ini adalah: 

1. Memudahkan peserta, yang terdaftar sebagai anggota kelas CML, mendapatkan sejumlah informasi dasar 

sebagai bahan diskusi selain bahan-bahan yang juga dapat diperoleh peserta melalui jaringan internet.  

2. Fasilitator tidak perlu memperbanyak materi yang dibutuhkan dalam diskusi.  

3. Materi yang sudah disimpan, dapat digunakan untuk kesempatan pembelajaran yang berikutnya. 

Sedangkan kesulitan penggunaan modul ini muncul ketika: 

1. Dokumen tidak atau belum dimasukkan ke dalam modul, sehingga peserta harus mencari informasi 

sendiri. 

2. Dokumen yang telah diunduh tidak bisa dibuka, karena tidak adanya program untuk membukanya.  

 

Poin penting modul Pengaturan Bahan Kuliah: 

1. Definisi Modul Pengaturan Bahan Kuliah. 

2. Fungsi Modul Pengaturan Bahan Kuliah. 

3. Dokumen yang bisa disimpan dalam Modul Pengaturan Bahan Kuliah. 

4. Kuntungan dan kesulitan yang dialami dalam Modul Pengaturan Bahan Kuliah. 

 

D.2. Pemanfaatan Modul Pengaturan Bahan Kuliah Oleh Mahasiswa 

Modul ini dapat digunakan oleh mahasiswa untuk melihat serta mengunduh dokumen yang telah tersimpan.  

Dokumen yang tersimpan tersebut bisa dilihat berdasarkan matakuliah yang diikuti oleh mahasiswa. Caranya: 

1. Memilih salah satu mata kuliah pada pilihan Mata Kuliah, 

2. Tekan Go, maka akan tampil semua materi yang tersedia.  

 

 
Gambar 33 Materi yang Tersedia 

 

Untuk mengunduh, caranya: 

1. Tekan judul materi yang ingin diunduh.  

2. Setelah muncul keterangan detil mengenai materi yang dipilih, tekan tombol Download pada bagian 

bawah keterangan materi.  



 
Gambar 34 Keterangan dan Unduh Materi 

 

3. Tentukan dokumen tersebut akan disimpan terlebih dahulu atau langsung dibuka.  

4. Jika hendak dibuka, tekan tombol Open.  

5. Jika hendak disimpan, tentukan lokasi tujuan penyimpanan, baru tekan tombol Save.  

 

Poin penting pemanfaatan Modul Pengaturan Bahan Kuliah: 

1. Pemanfaatan Modul Pengaturan Bahan Kuliah untuk mengunduh dokumen. 

2. Cara mengunduh dokumen dari Pemanfaatan Modul Pengaturan Bahan Kuliah. 

 

Untuk kembali ke halaman Menu Modul dan membuka modul lainnya, tinggal tekan tombol Menu Utama di 

bawah logo CML, lalu pilih modul yang ingin dibuka. 

 

 

 
Gambar 5 Kembali ke Halaman Menu Modul 

 

 

E. MODUL DISKUSI 
 

Dalam rangka membantu kegiatan perkuliahan MPKT yang menggunakan metode diskusi CL dan 

PBL, maka dibuatlah modul diskusi ini. Modul ini adalah suatu fasilitas berupa kelas/ruangan 

maya untuk berdiskusi antar mahasiswa,ataupun dosen dan fasilitator.  

 

 



E.1. Keuntungan dan Kesulitan Dalam Modul Pengaturan Bahan Kuliah 

Keuntungan yang bisa dirasakan oleh mahasiswa ketika menggunakan Modul Diskusi antara lain: 

1. Setiap respons secara otomatis tercatat di komputer sehingga proses dokumentasi lebih mudah. 

2. Mudah melihat (dan membatasi) respons yang ada. 

3. Mudah melihat arah dari suatu respons (ditujukan pada siapa). 

 

Lalu kesulitan yang biasa dialami saat menggunakan modul ini antara lain: 

1. Dibutuhkannya banyak waktu untuk membaca semua hasil diskusi. 

2. Perlunya peserta diskusi memiliki kemampuan mengetik dan membaca dengan cepat.  

 

E.2 Memasuki Ruang Diskusi 

Setelah masuk ke dalam Modul Diskusi, mahasiswa bisa memasuki ruang diskusi dengan cara: 

1. Pilih mata kuliah dari Daftar Mata Kuliah.  

2. Pilih Semester dimana perkuliahan tersebut diadakan.  

3. Setelah muncul kolom Daftar Sesi, tentukan Sesi perkuliahan yang ingin dilihat diskusinya lalu tekan 

tombol Pilih. 

4. Kemudian akan muncul keterangan tentang kelas diskusi tersebut.  

 

 
Gambar 6 Ruang Diskusi 

 

E.3. Fitur-fitur Dalam Modul Diskusi 

Dalam modul ini, terdapat 8 buah fitur yang bisa digunakan selama melakukan diskusi kelompok, yaitu: 

1. Pesan Pribadi; sebuah pesan tertulis yang bisa dikirimkan untuk pengguna CML yang dituju. Pesan yang 

telah terkirim ini hanya dapat dibaca oleh penerima pesan.  

2. Catatan Diskusi; sebuah catatan tertulis yang dibuat peserta diskusi dalam proses diskusi, yang ditujukan 

kepada semua anggota kelompok. Catatan Diskusi ini hanya bisa dibaca oleh rekan satu kelompok diskusi 



saja. Catatan diskusi yang telah dibuat, dapat dibalas dengan Catatan Diskusi balasan oleh rekan satu 

kelompok, sehingga proses diskusi pun terjadi. 

3. Memasukkan rumus; fitur yang memungkinkan peserta diskusi membuat catatan diskusi yang berisi 

rumus. 

4. Pohon Diskusi; skema catatan diskusi yang dibuat oleh peserta diskusi.  

5. Catatan Pribadi; sebuah tempat penampungan catatan tertulis tentang semua ide yang muncul dari 

peserta diskusi, namun belum ingin disampaikan kepada kelompok.  

6. Cetak Diskusi; fitur untuk mencetak hasil diskusi yang terjadi. 

7. Cari Diskusi; fitur untuk mencari suatu catatan diskusi, berdasarkan isi diskusi, pembuat Catatan Diskusi, 

maupun judul diskusi. 

8. Pencarian menggunakan Google; fitur untuk menggunakan mesin pencari Google, langsung dari modul 

diskusi. 

 

E.4. Pesan Pribadi 

Untuk mengirim sebuah pesan pribadi, caranya adalah: 

1. Tekan tombol Kirim Pesan Pribadi atau pilih dari salah satu nama yang tertera di bagian daftar anggota 

kelompok atau fasilitator, 

2. Lihat ke bagian bawah, otomatis akan muncul sebuah form pengiriman pesan, 

 
Gambar 7 Form Pengiriman Pesan Pribadi 

3. Lalu ketik judul, isi, kemudian tekan tombol Submit.  

 

Jika mahasiswa mendapatkan pesan dari mahasiswa lainnya, akan ada pemberitahuan yang bisa dilihat di bagian 

atas Modul Diskusi. Pemberitahuannya berupa sebuah kalimat berwarna merah.  

 
Gambar 8 Pemberitahuan Pesan Belum Terbaca 

 

Setelah mendapatkan sebuah pesan, pesan itu dapat dibaca dengan cara: 

1. Membuka Daftar Pesan Pribadi di bagian bawah Modul Diskusi, 

2. Tekan judul pesan yang ingin dibaca, 

3. Setelah itu akan muncul isi pesannya. 

4. Pesan dapat dihapus dengan menekan tombol Hapus, yang ada di bawah isi pesan. 

 

Selain dihapus, pesan dapat dibalas dengan cara: 

1. Tekan tombol Balas di bawah isi pesan,  



2. Ketikkan judul,  

3. Lalu isi pesan di bawah isi pesan yang ingin dibalas,  

4. Kemudian tekan tombol Submit.  

 

 
Gambar 9 Daftar Pesan Pribadi 

 

Catatan tentang Daftar Pesan Pribadi: 

Dalam tabel Daftar Pesan Pribadi, pesan yang belum terbaca akan berwarna hijau, sedangkan yang telah terbaca 

akan berwarna putih. 

 

E.5. Catatan Diskusi dan Catatan Diskusi Balasan 

Catatan diskusi adalah inti jika sebuah kelompok ingin melakukan diskusi dalam Modul Diskusi. Diskusi akan terjadi 

jika mahasiswa membuat catatan diskusi ke dalam kelompoknya, lalu teman kelompok membalas Catatan Diskusi 

tersebut.  

 

Lalu, cara membuat Catatan Diskusi adalah sebagai berikut: 

1. Tekan ikon         Buat Catatan Diskusi dalam ruang diskusi. Lalu akan muncul form pembuatan Catatan 

Diskusi.  

 

 
Gambar 10 Form Pembuatan Catatan Diskusi 



2. Pilih salah satu atribut*,  

3. Ketik judul,  

4. Ketik isi diskusi,  

5. Untuk membatalkan, tekan Batal  

6. Untuk mengirimkan, tekan Kirim. 

7. Catatan Diskusi yang terkirim akan langsung muncul ke dalam Pohon Diskusi.  

 

 
Gambar 11 Pohon DIskusi 

 

Proses diskusi kelompok baru akan terjadi ketika Catatan Diskusi yang telah dibuat, dibalas dengan Catatan Diskusi 

buatan anggota kelompok lainnya. Cara membuat Catatan Diskusi balasan adalah dengan cara: 

1. Pilih dan tekan judul yang hendak dibalas, dari Pohon Diskusi. 

2. Lihat ke bagian bawah Modul Diskusi, akan muncul isi Catatan Diskusi yang telah dipilih. 

 

 
Gambar 35 Membaca Catatan Diskusi 

 

3. Tekan tombol Reply, lalu akan muncul form isian Atribut, Judul dan Isi. 

4. Ketiga langkah tersebut harus dilakukan lagi, namun kali ini di kolom Isi, sudah ada teks awal yang hendak 

dibalas. Teks tersebut tidak perlu dihapus. Teks balasan bisa diketikkan di bawah teks awal. Hal ini 

dilakukan supaya pembaca mengetahui isi Catatan Diskusi yang hendak dibalas. 

 



Catatan Diskusi Berisi Rumus 

Catatan Diskusi bisa diisi dengan rumus-rumus yang bisa didapat dari internet. Cara pembuatan catatan ini sama 

seperti ketika membuat Catatan Diskusi biasa, namun setelah memilih Atribut, mengetik Judul dan Isi ada 

beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu: 

1. Buka situs www.forkosh.com/mimetex.html 

2. Lihat bagian Examples dari situs tersebut. 

3. Tekan salah satu rumus yang tampak di bagian Examples tadi. 

4. Secara otomatis, rumus tersebut terubah menjadi kode yang bisa disalin (copy). 

5. Copy kode tersebut. 

6. Kembali ke form pembuatan Catatan Diskusi, tekan tombol Tex di sebelah kanan bawah kolom Isi Catatan 

Diskusi, lalu akan muncul sebuah jendela Input Latex.  

7. Paste kode yang telah didapat ke dalam Input Latex baru tersebut. 

8. Tekan Preview untuk memastikan kode telah tertulis dengan tepat.  

9. Lalu tekan Submit. 

 
Gambar 36 Input Latex 

 

Catatan tentang Catatan Diskusi: 

1. Atribut adalah ide inti dari Catatan Diskusi yang dibuat. Atribut ini bisa dibuat oleh fasilitator.  

 

 
Gambar 37 Keterangan Atribut 

http://www.forkosh.com/mimetex.html


 

2. Ketiga langkah—pilih atribut, ketik judul dan ketik isi—harus dilakukan terlebih dulu sebelum 

mengirimkan Catatan Diskusi.  

3. Ikon di samping kanan judul yang tertulis di Pohon Diskusi menandakan atribut Catatan Diskusi tersebut.  

4. Judul Catatan Diskusi yang telah terbaca akan berubah dari warna hitam menjadi warna merah.  

5. Catatan Diskusi yang telah dibalas akan ditandai dengan ikon , sedangkan yang belum akan ditandai 

dengan ikon . 

6. Ikon di depan judul Catatan Diskusi menandakan bahwa Catatan Diskusi ini dibuat oleh fasilitator. 

7. Ikon   Open All berfungsi untuk melihat Pohon Diskusi secara lengkap; baik Catatan Diskusi induk 

maupun balasannya. Fungsinya berkebalikan dengan fungsi ikon  Close All, untuk hanya melihat 

Catatn Diskusi induknya saja, tanpa catatan balasannya.  

8. Ikon   Refresh Tree berfungsi untuk memperbaharui Pohon Diskusi, jika ingin melihat Catatan Diskusi 

baru saja terkirim.  

 

E.6. Catatan Pribadi 

Catatan pribadi bisa dilihat di bagian atas Modul Diskusi, berupa sebuah papan berwarna hijau. Papan ini bisa 

diangkat ke seluruh bagian penjuru ruang diskusi, sehingga akan memudahkan pengguna ketika hendak membuat 

Catatan Pribadi.  

 

Catatan Pribadi ini bisa dibuat dengan cara:  

1. Tekan tombol Buat Baru, 

2. Setelah muncul form pembuatan Catatan Pribadi, pilih Atribut, ketik Judul, dan Isi.  

3. Lalu tekan Submit. 

 

 
Gambar 385 Membuat Catatan Pribadi 

 

Membaca, Mengubah dan Menghapus Catatan Pribadi 

Seluruh Catatan Pribadi yang telah dibuat, dapat dilihat dengan cara menekan Home pada papan Catatan Pribadi. 

Untuk menghapus Catatan Pribadi, tekan ikon . Untuk membaca Catatan Diskusi, tinggal tekan judulnya. Selain 

membaca, mahasiswa juga bisa mengubah Catatan Pribadi tersebut dengan menekan tombol Edit.  

 

Memindahkan Catatan Pribadi 

Catatan Pribadi yang awalnya hanya bisa dilihat oleh pembuatnya, bisa juga dipindahkan ke dalam Pohon Diskusi, 

menjadi Catatan Diskusi, sehingga bisa dilihat oleh teman satu kelompok diskusi. Caranya: 



1. Tekan ikon  di samping judul catatan.  

2. Pilih, catatan tersebut akan dijadikan Catatan Diskusi induk atau Catatan Diskusi Balasan.  

3. Jika akan dijadikan catatan induk, mahasiswa member tanda di samping tulisan Sebagai Catatan Induk, 

lalu pilih Mata Kuliah dan Daftar Sesi, lalu tekan Pindahkan. 

 
Gambar 39 Memindahkan Catatan Pribadi Sebagai Catatan Induk 

 

4. Jika akan dipindah sebagai Catatan Diskusi balasan, beri tanda di sampan tulisan Sebagai Balasan Catatan, 

lalu Pilih Mata Kuliah, pilih Daftar Sesi, dan pilih Judul Diskusi, lalu tekan Pindahkan.  

 
Gambar 40 Memindahkan Catatan Pribadi Sebagai Balasan Catatan 

 

E.7. Cetak Diskusi 

Salah satu keuntungan dari berdiskusi melalui CML adalah semua data hasil diskusi bisa terdokumentasi. 

Semuanya tercatat, dan bahkan bisa dicetak (print) ke dalam kertas. Untuk bisa mencetak hasil diskusi, lakukan 

langkah-langkah berikut: 

1. Tekan ikon   Print Diskusi. 

2. Setelah muncul jendela Print Diskusi, tekan File pada browser, pilih Print. 



 

 
Gambar 41 Cetak Diskusi 

 

E.8. Cari Diskusi 

Fitur ini memungkinkan seorang peserta diskusi untuk mencari sebuah Catatan Diskusi yang telah terbuat, caranya: 

1. Ketikkan kata kunci Catatan Diskusi berdasarkan Judul, Pembuat, atau Isi. 

2. Lalu tekan tombol Cari. 

3. Hasil pencarian bisa dilihat di bawah Pohon Diskusi.  

 
Gambar 42 Cari Catatan Diskusi 

 

E.9. Pencarian Menggunakan Google 

Keuntungan lain dari penggunaan Modul Diskusi adalah peserta diskusi bisa berdiskusi sambil mencari sumber 

informasi dari internet. Salah satu fitur yang disediakan dalam CML adalah pencarian menggunakan mesin pencari 

Google.  Caranya mudah. Mahasiswa tinggal mengetikkan kata kunci di form Google Search yang terletak di bagian 

atas Modul Diskusi. Hasil pencarian kemudian akan muncul di sebuah jendela baru.  

 

 
Gambar 20 Pencarian Menggunakan Google 



 

Poin penting Modul Diskusi: 

1. Definisi Modul Diskusi. 

2. Cara memasuki Ruang Diskusi. 

3. Delapan fitur Modul Diskusi. 

4. Cara membuat, mengirim, membaca, menghapus Pesan Pribadi. 

5. Cara membuat Catatan Diskusi dan Catatan Diskusi balasan, serta membuat Catatan Diskusi berisi rumus.  

6. Mengenal Pohon Diskusi beserta keterangan ikon-ikon yang ada di dalamnya.  

7. Cara membuat Catatan Pribadi, mengubah, menghapus, dan memindahkannya menjadi Catatan Diskusi—

sebagai Catatan Diskusi Induk atau Catatan Diskusi Balasan. 

8. Cara mencetak hasil diskusi. 

9. Cara mencari Catatan Diskusi, berdasarkan Isi, Judul atau Pembuat. 

10. Cara menggunakan Pencarian Google. 

 

Untuk kembali ke halaman Menu Modul dan membuka modul lainnya, tinggal tekan tombol Menu Utama di 

bawah logo CML, lalu pilih modul yang ingin dibuka. 

 

 

F. MODUL PERANGKAT ANALISA 
 

Modul ini adalah suatu perangkat untuk melihat keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi 

berdasarkan Catatan Diskusi yang dibuatnya dalam Modul Diskusi. Setelah mahasiswa 

melakukan diskusi melalui Modul Diskusi, mereka dapat melihat keaktifan diri melalui modul 

ini. Keaktifan tersebut dilihat dari segi kuantitas/jumlah Catatan Diskusi yang telah 

dibuatnya.  

 

Sebelum bisa melihat keaktifan dalam diskusi, mahasiswa terlebih dahulu harus memilih 

Semester dan Mata Kuliah yang sedang dijalaninya.  

 

F.1. Melihat Keaktifan Kelas 

Sesudah menentukan Semester dan Mata Kuliah, mahasiswa bisa melihat tingkat keaktifan Kelas yang sedang 

diikutinya. Caranya: 

1. Lihat bagian Analisa Kelas. 

2. Pilih Kelas yang ingin dilihat keaktifannya lalu tekan ikon . 

3. Pilih Sesi yang ingin dilihat.  

4. Pilih salah satu, antara Dengan Grafik Kelompok atau Tanpa Grafik Kelompok. Pilihan Dengan Grafik 

Kelompok akan membuat Modul Perangkat Analisa menampilkan grafik keseluruhan kelompok yang ada 

di dalam suatu Kelas. Sedangkan pilihan Tanpa Grafik Kelompok hanya akan menampilkan grafik salah 

satu kelompok yang dipilih.  



 
Gambar 21 Grafik Diskusi Satu Kelas 

 

Catatan tentang Grafik DIskusi Satu Kelas: 

 Angka-angka di dalam grafik batangmenunjukkan persentase catatan diskusi yang dibuat pada 

suatu sesi diskusi, dibandingkan dengan total catatan diskusi yang terbuat. 

 HG X (Y) berarti: kelompok Home Group X, telah membuat sebanyak Y catatan diskusi.  

5. Setelah itu, mahasiswa bisa melihat keaktifan diskusi kelompoknya sendiri, dengan menekan tombo l   

di bawah pilihan kelompok.  

 

 
Gambar 43 Grafik Diskusi Salah Satu Kelompok 

 



Catatan tentang Grafik Diskusi Satu Kelompok: 

 Angka-angka di dalam grafik batang menunjukkan banyaknya catatan diskusi yang dibuat pada 

suatu sesi diskusi, berdasarkan atributnya. 

 Warna-warna mengindikasikan atribut dari Catatan Diskusi. 

 Tabel di bawah grafik menginformasikan banyaknya Catatan Diskusi yang dibuat oleh mahasiswa 

dalam suatu kelompok.  

 

F.2. Melihat Keaktifan Individu 

Mahasiswa yang telah memasuki suatu Kelas dan Sesi akan secara otomatis bisa melihat keaktifan dirinya sendiri, 

dengan cara menekan tombol    di bagian Analisa Individu. 

 
Gambar 44 Grafik Keaktifan Individu Dalam Diskusi 

 

Catatan tentang Grafik Keaktifan Individu: 

1. Di atas grafik, terdapat NPM mahasiswa yang dilihat keaktifannya.  

2. Angka-angka di dalam grafik batangmenunjukkan persentase catatan diskusi yang dibuat pada suatu sesi 

diskusi, dibandingkan dengan total catatan diskusi yang terbuat. 

3. Pemicu X sesi Y (Z) berarti: dalam Pemicu X, sesi Y, seorang mahasiswa telah membuat Catatan Diskusi 

sebanyak Z buah.  

 

Poin penting Modul Perangkat Analisa: 

1. Definisi Modul Perangkat Analisa. 

2. Cara melihat keaktifan diskusi suatu Kelas dan Kelompok. 

3. Cara melihat keaktifan diskusi seorang mahasiswa peserta diskusi. 

 



Untuk kembali ke halaman Menu Modul dan membuka modul lainnya, tinggal tekan tombol Menu Utama di 

bawah logo CML, lalu pilih modul yang ingin dibuka. 

 

 

G. MODUL KUESIONER 
 

Modul Kuesioner adalah sebuah ruang yang dapat digunakan oleh fasilitator dan 

peserta untuk melakukan proses evaluasi terhadap proses belajar yang terjadi. 

Penilaian dilakukan dengan cara mengisi kuesioner yang telah tersedia dalam modul 

tersebut. Melalui modul ini pula, fasilitator dapat membuat kuesioner. Mahasiswa 

kemudian mengisi kuesioner tersebut, dan hasilnya akan bisa dilihat oleh fasilitator 

pembuat kuesioner.  

 

G.1. Mengisi Kuesioner 

 

Setelah masuk ke dalam Modul Kuesioner, secara otomatis mahasiswa akan berada pada halaman Daftar 

Kuesioner. Di dalam Daftar Kuesioner tersebut, terdapat beberapa kuesioner yang bisa diisi. Untuk mengisi 

kuesioner tersebut, langkah-langkahnya adalah: 

1. Tekan Mata Kuliah yang tersedia. 

2. Tekan salah satu kuesioner yang hendak diisi. 

 

 
Gambar 45 Memilih Kuesioner 

 

3. Isi kuesioner. Ketika mengisi kuesioner, semua pertanyaan harus dijawab. Ada pertanyaan dengan pilihan 

ganda dan juga jawaban singkat atau panjang.  

 



 
Gambar 46 Contoh Kuesioner 

 

4. Selesai menjawab kuesioner, tekan tombol Kirim. Perlu diingat bahwa setelah kuesioner di-submit, tidak 

akan bisa diubah, sehingga periksa dahulu seluruh jawaban.  

 

Catatan tantang kuesioner:  

1. Jika kuesioner belum dikerjakan akan terlihat seperti  

2. Jika sudah dikerjakan, akan terlihat seperti  

 

Poin penting Modul Kuesioner: 

1. Definisi Modul Kuesioner. 

2. Cara memilih kuesioner. 

3. Mengisi kuesioner dan mengirimkannya. 

 

Untuk kembali ke halaman Menu Modul dan membuka modul lainnya, tinggal tekan tombol Menu Utama di 

bawah logo CML, lalu pilih modul yang ingin dibuka. 



H. MODUL PEMETAAN PERKULIAHAN 
 

Modul Pemetaan Perkuliahan adalah ruang di mana mahasiswa bisa melihat daftar rencana kegiatan 

perkuliahan. Melalui modul ini, mahasiswa bisa mendapatkan informasi mengenai materi perkuliahan yang akan 

disampaikan, referensi maupun metode yang akan digunakan dalam menyampaikan materi.  

Untuk dapat melihat rincian mengenai rencana perkuliahan, setelah masuk ke dalam Modul Pemetaan 

Perkuliahaan, mahasiswa terlebih dahulu harus memilih Semester dan Mata Kuliah.  

 

 
Gambar 26 Perencanaan Kuliah 

 
Mahasiswa juga bisa mendapatkan informasi yang lebih rinci mengenai kegiatan perkuliahan tersebut dengan 

menekan salah satu modul yang ada.  

 
Gambar 27 Rincian Informasi Rencana Perkuliahan 

 



Poin penting Modul Pemetaan Perkuliahan: 

1. Definisi Modul Pemetaan Perkuliahan 

2. Cara melihat Modul Pemetaan Perkuliahan  

 

Untuk kembali ke halaman Menu Modul dan membuka modul lainnya, tinggal tekan tombol Menu Utama di 

bawah logo CML, lalu pilih modul yang ingin dibuka. 

 

 

I. KELUAR DARI CML 
 

Setelah selesai menggunakan modul dalam CML, mahasiswa perlu keluar dari CML dengan menekan tombol Log 

Out di sebelah kanan atas modul CML, atau dengan menutup browser secara langsung.  

 

 
Gambar 28 Keluar dari CML 

 



SCELE (Student Centered e-Learning Environment) 
 

A. SEJARAH SINGKAT SCeLE  

Student Centered e-Learning Environment atau SCeLE merupakan salah satu aplikasi pembelajaran 

online yang dimiliki oleh Universitas Indonesia. SCeLE memfasilitasi kebutuhan akan pembelajaran yang bisa 

dilakukan kapan dan di mana saja. Di dalam aplikasi ini, mahasiswa dan dosen bisa saling bertukar informasi 

tanpa adanya batasan waktu dan tempat. 

SCeLE mulai diimplementasikan pada akhri tahun 2004 oleh Fakultas Ilmu Komputer, dan kemudian 

ditarik ke dalam ruang lingkup universitas. SCeLE dikembangkan sebagai sebuah aplikasi dari sistem e-Learning 

yang lebih dari sekedar mengunggah dan mengunduh materi kuliah. Dalam SCeLE terdapat beberapa modul 

yang dapat digunakan sebagai sarana berdiskusi, chatting, berbagi informasi seputar kuliah, dll. 

 

 
Gambar 1. Tampilan Situs SCeLE 

 

 

B. MASUK KEDALAM SCeLE 

SCeLE adalah sistem yang berbasis web, sehingga untuk dapat menggunakannya dibutuhkan 

komputer yang terhubung dengan internet dan memiliki web browser (Internet Explorer / Mozilla dll). Untuk 

masuk ke SCeLE, berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan: 

1. Tekan ikon  atau , kemudian 

2. Ketik  scele.ui.ac.id pada Address bar. Lalu tekan Enter. 

3. Setelahnya mahasiswa akan masuk ke dalam halaman muka SCeLE.  

 

Halaman muka SCeLE tampak seperti di bawah ini: 



 
Gambar 2. Halaman Muka SCeLE 

 

Fasilitas yang terdapat pada halaman muka adalah: 

 Pilihan Bahasa, digunakan untuk mengganti bahasa yang digunakan oleh SCeLE. 

 Menu Utama, berisi forum-forum yang ada (forum beasiswa, forum lowongan, dll), serta manual 

atau tutorial penggunaan SCeLE (berbentu PDF).  

 Berita Situs, menampilkan berita-berita terbaru yang ditulis oleh admin sistem. 

 Tombol Login, digunakan untuk masuk ke sistem sebagai user terdaftar. Setelah login, pengguna 

dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang terdapat di SCeLE. 

 Kuliah Terbuka, menampilkan daftar kuliah yang tersedia atau terbuka untuk umum dari 

beberapa institusi atau universitas luar negeri. 

 Kategori Kursus/Kuliah, menampilkan daftar kategori kursus/kuliah yang tersedia, didalam 

kategori ini, dapat dilihat kursus-kursus apa saja yang disediakan. 

 Info Kompetisi, menampilkan informasi-informasi mengenai kompetisi atau lomba yang 

berkaitan dengan Teknologi Informatika yang akan berlangsung. 

 

Untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di SCeLE, pengguna harus terdaftar sebagai user SCeLE. 

Oleh sebab itu, pengguna harus melakukan login terlebih dahulu, caranya adalah : 

5. Memasukkan username pada kolom pertama, password pada kolom kedua, dan tekan tombol 

login.  



 
Gambar 3. Halaman Muka SCeLE 

6. Username yang digunakan adalah username dari Jaringan UI Terpadu (JUITA).  

7. Setelah login berhasil, akan tampil halaman seperti di bawah ini.  

 
Gambar 4.  Tampilan Setelah Login 

 

Setelah berhasil login, maka di pojok kanan atas akan tertulis nama username yang digunakan. Selain 

itu, di pojok kanan bawah akan terdapat daftar kuliah (yang menggunakan SCeLE)  yang diikuti oleh pengguna. 



C. MASUK KEDALAM RUANG KELAS (Modul Kuliah) 

SCeLE dapat digambarkan sebagai sebuah kelas virtual dimana didalamnya pengguna dapat 

melakukan berbagai aktifitas, seperti berdiskusi, bertukar informasi atau materi kuliah, mengerjakan tugas, 

dan mengumpulkan tugas. Pengguna dapat melihat dan juga mengunduh materi yang disediakan oleh para 

pengajar.  

Untuk masuk kedalam Modul Kuliah atau ruang kelas pengguna harus melakukan login terlebih 

dahulu. Setelah login, pengguna dapat masuk ke dalam Modul Kuliah dengan cara : 

1. Mengklik salah satu kategori kuliah yang ada pada bagian tengah tampilan SCeLe sesuai dengan 

fakultas dimana kuliah tersebut berada.  

2. Atau jika pengguna telah terdaftar pada kulaih tertentu, pengguna dapat langsung mengklik judul 

atau nama mata kuliah yang diikuti yang terdapat pada bagian kana bawah tampilan SCeLE, 

seperti yang terlihat pada gambar berikut : 

 
Gambar 5. Kategori Kuliah 

 

3. Setelah pengguna mengklik salah satu kategori kuliah, maka akan muncul beberapa mata kuliah 

yang ada pada kategori tersebut dan pengguna harus mengklik mata kuliah yang akan atau 

sedang  diikuti. 

 
Gambar 6. Pilihan Mata Kuliah 



4. Beberapa mata kuliah mengharuskan partisipan untuk memasukkan kata kunci. Kata kunci ini 

berfungsi sebagai penyaring sehingga hanya siswa yang terdaftar  dalam mata kuliah tersebut 

saja yang dapat mengakses materi. 

 

Gambar 7. Enrolment Key 

5. Setelah itu akan muncul tampilan seperti pada Gambar 8 . Pengguna dapat melihat siapa saja 

yang mengikuti mata kuliah tersebut dengan mengklik yang terdapat pada bagian kiri atas, 

Pengguna juga dapat melihat aktifitas apa saja yang dilakukan dalam mata kuliah tersebut. 

 

Gambar 8. Kolom Aktifitas 

 

D. MODUL RESOURCES 

Di dalam Modul Kuliah terdapat Modul Resources. Modul tersebut  memfasilitasi pengguna untuk 

mengambil materi kuliah yang telah disimpan di dalam SCeLE. Peserta dapat membaca atau mendownload 

materi yang telah diupload oleh pengajar. Ada beberapa materi kuliah yang hanya dapat dibaca dan ada juga 



yang dapat didownload oleh peserta, hal tersebut tergantung pada pengajar. Untuk membaca atau 

mendownload materi yang ada sangat mudah, caranya adalah : 

1. Klik  yang terdapat pada kolom aktifitas, seperti pada gambar berikut : 

 

Gambar 9. Modul Resources 

2. Setelah itu klik judul materi yang akan anda baca atau ambil. 

 

Gambar 10. Judul Materi 

3. Atau pengguna dapat mengklik judul materi yang terdapat pada halaman awal Modul Kuliah. 



 

Gambar 11. Judul Materi 

4. Jika materi yang ada hanya dapat dibaca, maka setelah pengguna mengklik maka materi akan 

muncul dibagian bawah tampilan, seperti yang terlihat pada Gambar 12. 

 

Gambar 12. Tampilan PDF 

5. Jika materi dapat didownload maka akan muncul tampilan seperti Gambar 13. Untuk 

mendownload pengguna tinggal memilih “open with” untuk membuka materi tampa menyimpan 

ke komputer terlebih dahulu, atau dengan memilih “save as” untuk menyimpan materi tersebut 

kedalam komputer. Lalu klik ok. 



 
Gambar 13. Tampilan Download 

 

 

E. MODUL KUIS 

Modul Kuis merupakan salah satu fasilitas yang dimiiliki SCeLE untuk menilai kemampuan peserta 

kuliah. Pertanyaan yang ada dalam kuis dapat berbentuk benar/salah, multiple choice, dan fill in the Blank. 

Waktu pengerjaan kuis bergantung pada pengajar masing-masing, ada yang menggunakan batas waktu dan 

ada juga yang tidak.  Untuk masuk ke dalam Modul Kuis pengguna dapat : 

1. Mengklik lambang yang terdapat dalam kolum aktifitas. 

 

Gambar 14. Modul Kuis 

2. Lalu, pengguna dapat memilih nama kuis yang akan diikuti. Masing-masing kuis memiliki 

ketentuan yang berbeda-beda tergantung pada kebijakan pengajar. Ada kuis yang hanya dapat 

diikuti satu kali, ada yang dapat diikuti berulang kali, ada yang menggunakan batasan waktu, ada 

pula yang tidak. 



3. Setelah pengguna selesai mengerjakan, pengguna dapat mengklik  jika 

pengguna ingin mengumpulkan kuis yang telah dikerjakan. Atau  untuk 

menyimpan pekerjaan tanpa mengumpulkannya. 

 

 

F. MODUL TUGAS 

Selain Modul Kuis, terdapat juga Modul Tugas. Perbedaan antada Modul Kuis dengan Modul Tugas 

adalah jika modul kuis bisa dikerjakan secara online, Modul Tugas tidak dikerjakan secara online. Modul Tugas 

merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna untuk meng-upload tugas yang diberikan pengajar. 

Untuk menggunakan Modul Tugas, pengguna dapat : 

1. Mengklik lambang  yang terdapat pada kolom aktifitas. 

 
Gambar 15. Modul Tugas 

 

2. Setelah itu pilih nama atau judul tugas yang akan dikirimkan dengan mengkliknya. 

3. Masukan tugas yang akan dikirimkan dengan mengklik  lalu pilih file yang akan 

dikirim setelah itu pilih ok. 

4. Klik  untuk mengirimkan file yang telah dipilih. 

 
Gambar 16. Upload Tugas 



G. MODUL FORUM 

Modul Forum merupakan tempat berdiskusi antar pengguna. Setiap pengguna dapat memulai diskusi 

dan memberi tanggapan terhadap diskusi yang ada. Untuk masuk kedalam Modul Forum, yang harus 

dilakukan adalah : 

1. Mengklik beberapa pilihan forum yang ada di sebelah kanan atas di tampilan SCeLE. 

2. Atau dengan mengklik logo . 

 
Gambar 17.Modul Forum 

3. Setalah itu akan muncul tampilan seperti berikut : 

 
Gambar 18. Tampilan Muka Modul Forum 

 

Dalam Modul ini, pengguna adapat membuat pemicu atau topik diskusi dan juga membaca diskusi 

yang ada serta memberikan tanggapannya. Untuk membuat sebuah topik diskusi baru, yang harus dilakukan 

adalah : 

1. Setelah masuk ke dalam Modul Forum, klik  . 

2. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut : 



 
Gambar 19. Membuat Topik Baru 

 

3. Proses pengisian form ini mirip dengan mengirim email. Subjek merupakan judul dari tanggapan 

atau pesan yang ingin disampaikan, pesan berisi isi dari tanggapan dan attachment jika ingin 

melampirkan suatu file dalam tanggapan. Jika pada isian berlangganan anda memilih “Kirimkan 

kopi email dari pos pada forum ini”, maka, sistem akan mengirimkan salinan tanggapan yang 

ditulis ke alamat email pengguna. 

4. Setelah selesai menulis tanggapan, klik “Post to forum”  untuk mengirimkan tanggapan anda ke 

forum. 

 

Untuk melihat diskusi, pengguna dapat mengklik judul diskusi yang ada. Setelah itu akan tampak isi 

dari judul diskusi yang anda pilih.  

Pengguna dapat memberikan tanggapan pada diskusi yang anda pilih. Caranya adalah : 

1. Setelah masuk ke detail diskusi, klik “reply” yang terdapat pada pojok kanan bawah dari tampilan 

detail diskusi. 

 
Gambar 20. Tombol Reply 

 

2. Setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut : 



 
Gambar 21. Membuat Tanggapan Forum 

 

3. Proses pengisian form ini mirip dengan mengirim email. Subjek merupakan judul dari tanggapan 

atau pesan yang ingin disampaikan, pesan berisi isi dari tanggapan dan attachment jika ingin 

melampirkan suatu file dalam tanggapan. Jika pada isian berlangganan anda memilih “Kirimkan 

kopi email dari pos pada forum ini”, maka, sistem akan mengirimkan salinan tanggapan yang 

ditulis ke alamat email pengguna. 

4. Setelah selesai menulis tanggapan, klik “Post to forum”  untuk mengirimkan tanggapan anda ke 

forum. 

5. Setalah pesan atau tanggapan anda terkirim, maka tanggapan atau pesan anda akan tampak 

seperti berikut : 

 
Gambar  22. Tampilan Tanggapan 

Pada Menu Utama, terdapat beberapa Forum yang sudah ada dan membahas berbagai isu, seperti 

beasiswa, lowongan kerja, dan juga akademis. Selain itu, pada Modul Forum juga digunakan oleh beberapa 

kuliah untuk berdiskusi antara sesama partisipan dan juga dengan pemberi materi. 

 

H. MODUL CHAT 



Modul Chat merupakan sarana bagi para pengguna untuk berdiskusi dengan pengguna lain yang ada 

di kelas secara langsung. Modul Chat tidak selalu ada di setiap mata kuliah, tergantung pada pengajar ingin 

menggunakan aplikasi ini atau tidak. Jika suatu mata kuliah memiliki Modul Chat, maka akan terdapat icon   

pada kolom aktifitas, seperti yang terlihat pada Gambar 23. 

 

 
Gambar 23. Modul Chat 

 

 

Untuk menggunakan modul ini pengguna dapat : 

1. Mengklik   Chating dan akan muncul tampilan seperti berikut : 

 
Gambar 24. Pilihan Ruang Chat 

 

2. Pilih ruangan chat yang akan diikuti dengan mengklik salah satu judul chat atau judul ruangan 

chat. 

3. Setelah pengguna mengklik salah satu judul chat, maka akan muncul tampilan yang 

menginformasikan nama dan deskkripsi ruangan chat tersebut. Setelah itu, jika pengguna ingin 

bergabung, maka pengguna dapat mengklik . 



 
Gambar 25. Informasi Ruangan Chat 

 

4. Lalu akan muncul sebuah jendela baru seperti pada Gambar 26. Cara penggunaannya sama 

seperti aplikasi chatting yang lain (meebo, YM, dll).  

5. Bila pengguna telah selesai dan ingin meninggalkan ruangan chat, maka pengguna dapat 

langsung menutup jendela. 

 
Gambar 26. Ruangan Chat 

 

 

I. KELUAR DARI SCeLE 

Jika pengguna ingin kembali ke halaman sebelumnya atau ke halaman utama SCeLE, pengguna dapat 

menggunakan tombol navigsai yang terletak pada bagian kiri atas dari setiap tampilan, seperti yang terlihat 

pada Gambar 27. 

 



 
Gambar 27. Tombol Navigasi 

 

Setelah selesai menggunakan modul dalam SCeLE, pengguna perlu keluar dari SCeLE dengan 

menekan tombol Log Out di sebelah kanan atas, atau dengan menutup browser secara langsung. Tetapi lebih 

disarankan untuk Log Out terlebit dahulu sebelum menutup browser. 

 

 
Gambar 28. Tombol Logout. 

 

 

 

 


