
Ketikkan alamat elearning.poltekindonusa.ac.id sehingga muncul tampilan 

seperti dibawah: 

   
   

Masukkan Username dan password dengan login di tombol kanan atas,  

 



 

jika sesuai memasukkan akun, maka akan muncul halaman awal user: 

 

   

 

 

 

   

   



Klik My course untuk mengetahui mata kuliah/kelas yang diikuti, yang 

berada di menu Navigation:  

 
Kelas yang diikuti akan muncul di Course overview:  

 



Klik nama mata kuliah untuk mengikuti perkuliahan elearning, budayakan 

kebiasaan membaca instruksi yang ada pada mata kuliah yang diikuti 

untuk mengikuti/mengerjakan tugas yang diberikan dosen 

 
 

Jika ada symbol/ keterangan seperti Digambar maka dosen memberikan 

tugas yang harus segera dikerjakan karena ada batas maksimal 

pengumpulan tugas. Untuk mengakses klik symbol/tulisan tsb, akan 

muncul keterangan: 



 

   
 



 

Perhatikan dari keterangan Submission status, keterangan tersebut 

menunjukkan submission status no attempt bahwa anda belum 

mengerjakan tugas, grading status not graded dosen belum memberikan 

nilai, time remaining 6 days 18 hours menunjukkan batas waktu 

pengumpulan tugas, last modified tugas dibuat waktu tsb, submission 

comment jika anda ingin melakukan komentar di tugas yang diberikan, 

add submission saat anda siap menjawab/mengumpulkan tugas dari dosen.   

Saat add submission di klik, maka tampilannya:   



   
Area tersebut adalah area tempat anda menjawab secara online dan 

melampirkan file, jika sudah memberikan jawaban klik save changes yang 

ada di kiri bawah:   



   
Jika sudah mengumpulkan dan menekan buttom save changes maka 

tampilannya seperti diatas, disini anda masih dapat mengubah jawaban 

selama batas waktu belum selesai dengan klik edit submission, jika sudah 

yakin biarkan jawaban anda sampai batas waktu pengumpulan berakhir. 

 

PENTING!!!! 

Setelah klik Submit Assigmnet akan muncul halaman: 



 

Check list this assignment…… untuk dapat mengaktifkan tombol 

continue agar tugas terkirim ke dosen. Halaman tersebut berisi pernyataan 

mahasiswa jk tidak copy paste jawaban temannya, untuk tampilan 

halaman ini sesuai kebijakan dosen pengampu mata kuliah. 

Jika berhasil kirim tugas, submission status akan berubah tampilan: 



 

Apabila dosen sudah memberikan penilaian maka tampilannya:   



 

Dan anda dapat langsung melihat nilai yang diberikan, dari feedback 

dosen:   



 

   


