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1. Penjelasan Singkat Kuliah E-Learning di ITS 
Kuliah E-Learning atau pembelajaran dalam jejaring yang disingkat daring adalah pembelajaran 

yang memanfaatkan sistem manajemen pembelajaran internet yang dapat diakses oleh peserta 

didik kapan saja dan dimana saja. 

Di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, telah dibangun platform myITS Classroom untuk 

memfasilitasi dosen dalam melakukan manajemen pembelajaran terhadap kuliah yang 

diampunya masing-masing. Saat ini, semua mahasiswa dan dosen telah ditambahkan dan 

didaftarkan ke kelasnya masing-masing sesuai dengan SIM Akademik ITS. Sehingga, tidak perlu 

menambahkan peserta atau membuat kelas secara manual, baik di semester berjalan maupun 

semester ke depannya. 

Pembelajaran daring atau e-learning mempunyai dua metode, yaitu sinkron dan asinkron. 

Pembelajaran sinkron adalah pembelajaran interaktif dalam waktu secara bersamaan antara 

pendidik dan peserta didik melalui media elektronik. Sementara, pembelajaran asinkron adalah 

pembelajaran interaktif dalam waktu secara tunda antara pendidik dan peserta didik melalui 

media elektronik.  

Dalam implementasinya, pembelajaran sinkron dapat dilakukan menggunakan layanan Zoom 

teleconference di aplikasi myITS Classroom. Sementara untuk pembelajaran asinkron, dosen 

dapat memberikan tautan atau menggunggah video/audio (misal, youtube, dan lain-lain), 

kemudian menambahkan dengan materi belajar pribadi (misal, PDF dari slides, handouts, dan 

lain-lain), dan melengkapinya dengan tugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatian: 

1. Untuk Dosen, mohon mengaktifkan akun Zoom dengan mengklik link aktivasi yang ada di 

primary email yang tercatat di integra dari setiap dosen. 

2. Mahasiswa tidak perlu melakukan aktivasi akun zoom. 

3. Lisensi Zoom milik ITS (300 simultaneous classes) tertaut di aplikasi myITS Classroom, 

tidak pada akun Zoom personal dari dosen. Sehingga, akun personal dosen di Zoom akan 

tetap berlisensi basic. 

4. Agar semua fasilitas lisensi Zoom (durasi meeting tidak terbatas dan mampu menampung 

300 peserta meeting) dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembelajaran daring, 

sebuah class meeting harus: 

a) dijadwalkan melalui aplikasi myITS Classroom oleh akun dosen yang telah melakukan 

aktivasi zoom atas invitasi dari ITS 

b) dimulai dari aplikasi myITS Classroom 

5. Untuk keperluan selain kegiatan pembelajaran, penggunaan Microsoft Teams berlisensi 

ITS dapat digunakan sebagai alternatif  

6. Agar mendapatkan manfaat maksimal dari fasilitas lisensi Zoom (rekap kehadiran dan 

attentiveness score), mahasiswa dapat diarahkan untuk mengikuti meeting dengan 

mengklik join meeting di aplikasi myITS Claassroom. Tidak disarankan bagi mahasiswa 

untuk mengikuti meeting dengan cara langsung, yaitu mengunjungi link invitation dari 

sebuah Zoom meeting. 

 

 



2 
 

2. Login ke Sistem 
Untuk login ke sistem, silahkan melakukan langkah berikut: 

1. Buka browser anda, dan masukkan alamat classroom.its.ac.id 

 
2. Klik Log In di bagian kanan atas, dan klik tombol Masuk dengan myITS 

 
3. Masukkan username (myITS ID) anda sesuai integra 

4. Dan masukkan password anda 

 
5. Klik Sign In, maka sistem akan mengarahkan anda ke halaman dashboard 

 

3. Memilih Kelas yang Diampu 
Sesaat setelah login, maka semua mata kuliah yang diampu akan muncul di dashboard. Anda 

dapat melakukan klik pada kelas untuk membukanya. 
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4. Manajemen Konten Kelas 

a. Penjelasan tentang layout kelas 
Berikut adalah informasi tentang layout sebuah kelas online di myITS classroom: 

 

 

 

PANEL UTAMA INFO PERKULIAHAN 

BAGIAN SECTION 
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b. Merubah informasi umum perkuliahan 

Perhatian: Sebelum melakukan perubahan apapun pada kelas, pastikan untuk mengaktifkan 

mode editing, dengan mengklik icon gir di kanan atas halaman setiap kelas, dan pilih Turn 

Editing On. 

 

Untuk melakukan perubahan judul “Informasi Umum”, silahkan klik icon pencil di sebelah 

tulisan. Dan menekan tombol Enter untuk menyimpannya kembali. 

 

Untuk melakukan perubahan isi “Informasi Umum”, silahkan klik Edit, kemudian pilih Edit 

Section di bagian kanan atas dari Informasi Umum 

 

 Anda dapat melengkapi informasi berikut pada bagi perkuliahan: 

- Deskripsi Perkuliahan 

- Capaian Pembelajaran MK 

- Sumber Referensi Utama 

- Silabus 

- Referensi Lainnya 
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Untuk menambahkan fasilitas pengumuman atau dokumen acuan, Anda bisa mengklik logo Add 

an Activity or resource pada panel utama. 

 

Untuk mengganti berkas rancangan pembelajaran semester, anda bisa mengklik edit – edit 

settings di bawah Rancangan Pembelajaran Semester. 

 

dan unggah file terbaru. 
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c. Menambah section (topik / pertemuan) 

Perhatian: Sebelum melakukan perubahan apapun pada kelas, pastikan untuk mengaktifkan 

mode editing, dengan mengklik icon gir di kanan atas halaman kelas, dan pilih Turn Editing On. 

Pada myITS Classroom, sebuah pertemuan/topik (kumpulan dari beberapa pertemuan)/ sub-

capaian dapat diwujudkan dalam sebuah section. Pengimplementasian section apakah dianggap 

sebagai sebuah pertemuan, topik, atau sub-capaian adalah merupakan wewenang dari dosen 

pengampu mata kuliah. 

Dalam contoh kali ini, pertemuan akan digunakan sebagai basis untuk membuat section baru. 

Untuk membuat section (dalam hal ini, pertemuan) baru, dapat dilakukan dengan: 

1. Mengklik add section di bagian bawah 

 
2. Pilih jumlah section yang akan dibuat 

 
3. Maka akan muncul section box baru di bagian terbawah dari kumpulan section 

 
 

4. Silahkan klik icon pencil untuk melakukan rename dari section yang baru dibuat, dan klik 

Enter untuk menyimpan. 
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d. Merubah konten dari section (topik / pertemuan) 
Sebuah section terdiri atas deskripsi dan sekumpulan activity or resource.  Deskripsi memuat 

tentang penjelasan, capaian, dan panduan untuk section tersebut. Sementara, activity or 

resource bisa berupa PDF, slide PPT, video, link zoom meeting, quiz, tugas, dan lain-lain. 

 

Untuk menambahkan atau merubah deskripsi, bisa dilakukan dengan langkan berikut: 

1. Mengklik Edit dan Edit Topic di bagian kanan atas dari section 

 
2. Melakukan penambahan konten dari deskripsi  

 
3. Klik save changes untuk menyimpan perubahan 

 

e. Mengupload slides (PPT/PDF) baru pada section (topik / pertemuan) 
Untuk setiap tatap muka, baik tatap muka langsung di kelas, pembelajaran sinkronus, maupun 

asinkronus, sangat disarankan bagi dosen untuk mengunggah konten pembelajaran (doc, ppt, pdf, 

dan lainnya). Untuk mengupload resources berupa slides (PPT/PDF) kedalam sebuah section, 

dapat dilakukan langkah berikut: 

1. Klik Add Activity or Resource di bagian kanan bawah sebuah section 

 
2. Pilih Resources – File dan klik Add 
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3. Masukkan nama slides atau material yang akan diunggah 

4. Tambahkan deskripsi jika diperlukan 

 
5. Kemudian klik icon file di bagian kiri atas untuk membuka menu upload 

 
6. Pilih Upload a file, kemudian Choose File.  

 
7. Pilih file yang akan diupload, klik Open 

 
8. Kemudian klik Upload this file 
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9. Setelah file terupload, scroll ke bawah, dan klik Save and return to course 

 
10. Maka slides (PPT/PDF) akan muncul di dalam section tersebut 

 

 

f. Menambahkan sumber video eksternal pada section (topik / pertemuan) 
Sumber video eksternal seperti Youtube akan sangat berguna untuk pembelajaran asinkronus. 

Video eksternal biasanya akan diletakkan menjadi bagian deskripsi dari sebuah section. Untuk 

menambahkan video dari sumber eksternal, dapat dilakukan langkah berikut: 

1. Klik Edit pada bagian kanan atas sebuah section 

 
2. Klik Edit topic 

3. Di bagian summary, posisikan kursor pada bagian yang akan dipasangkan dengan video 

 
4. Klik icon insert or edit an audio/video file 
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5. Pilih tab video 

 
6. Masukkan source URL, berupa link dari youtube (misal) 

7. Pilih display options, atur size jika diperlukan, misal width 700 px 

 

8. Klik Insert media di bagian bawah 

 
9. Setelahnya, video eksternal tersebut akan masuk pada draft deskripsi. 

 
10. Kemudian klik Save changes di bagian bawah 

 

Maka video eksternal akan muncul di dalam section tersebut 
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g. Menambahkan video baru pada section (topik/ pertemuan) 
Video yang diproduksi sendiri juga merupakan bahan untuk pembelajaran asinkronus. Video 

akan diletakkan menjadi bagian deskripsi dari sebuah section. Untuk menambahkan video dari 

sumber pribadi, dapat dilakukan langkah berikut: 

1. Klik Edit pada bagian kanan atas sebuah section 

 
2. Klik Edit topic 

3. Di bagian summary, posisikan kursor pada bagian yang akan dipasangkan dengan video 

 
4. Klik icon insert or edit an audio/video file 

 
 

5. Pilih tab video 

6. Di bagian Video source URL, klik Browse Repositories 

 
7. Pilih Upload a file, klik Choose file 
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8. Pilih file video yang anda inginkan untuk diupload, klik Open 

 
9. Kemudian klik Upload this file 

10. Setelahnya, set size jika diperlukan, misal width: 700. klik Insert Media 

 
11. Scroll ke bawah, dan klik Save changes 

 
12. Maka video anda akan muncul di dalam section tersebut 
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h. Menambahkan URL untuk belajar mandiri 
Untuk menambahkan URL sebagai bahan dari belajar mandiri, khususnya untuk pembelajaran 

asinkron, dapat dilakukan langkah berikut: 

1. Klik add an activity or resource di bagian bawah kanan dari sebuah section 

 
2. Pilih URL, klik Add 

 
3. Masukkan judul konten URL 

4. Masukkan URL yang dimaksud pada external URL 

5. Masukkan description (jika diperlukan) 

 
6. Klik save and return to course 

 
7. Maka URL akan muncul di section tersebut 

 

i. Membuat tugas / ujian berupa pengunggahan tugas oleh mahasiswa 
Pada dasarnya, tugas atau ujian yang berupa pengumpulan pekerjaan oleh mahasiswa dapat 

dilayani dengan fitur Assigment di myITS Classroom. Langkah pembuatannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Tentukan section yang anda inginkan untuk melakukan sebuah tugas/ujian 

2. Klik add an activity or resource di bagian bawah kanan dari section tersebut 

 
3. Pilih Assignment, dan klik Add 
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4. Masukkan Asignment Name, Misal: “EAS” atau “Tugas 2”, dan lain-lain 

5. Masukkan Description. Pada umumnya, dosen meletakkan deskripsi problem dari tugas atay 

ujian di bagian ini 

6. Unggah soal-soal atau materi pendukung melalui bagian additional files. 

 
7. Tentukan waktu mulai pengumpulan pada “Allow submissions from”, kemudian batas akhir 

pengumpulan tepat waktu di “Due Date”. Untuk “Cut-off date” adalah tanggal akhir 

pengumpulan, dimana mahasiswa yang terlambat mengumpulkan sudah tidak bisa 

mengunggah pekerjaannya. Sementara, sistem dapat mengingatkan anda untuk melakukan 

penilaian lewat “Remind me to grade by” 

 
8. Submission types: Pilih file submissions 

9. Masukkan jumlah file maksimum yang bisa diupload 

10. Masukkan batas ukuran file yang diupload (disarankan: 2 MB) 
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11. Pada accepted file types, anda bisa memilih ekstensi file apa saja yang diperbolehkan untuk 

diunggah. Klik Choose. 

 
Scroll hingga ke bawah, dan klik Save Changes untuk menyimpan 

12. Setelahnya, klik Save and return to course. 

 
13. Maka tugas akan terpasang di section yang dimasukkan. 

 

j. Melakukan penilaian tugas/ujian berupa pengumpulan tugas 
Untuk melakukan penilaian tugas, dapat melakukan hal sebagai berikut: 

1. Klik pada tautan evaluasi atau tugas yang akan dinilai 

 
2. Scroll ke bawah, klik View All Submissions 
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3. Maka akan muncul list daftar tugas siswa. 

 
4. Untuk menilai, silahkan klik Grade di salah satu siswa. 

5. Maka akan tampil preview tugasnya, dosen bisa mengisikan nilai pada isian Grade di sebelah 

kanan. 

 
6. Setelahnya klik Save changes untuk menyimpan, atau Save and show next untuk menilai 

pekerjaan mahasiswa berikutnya. Catatan: centang “Notify students” jika anda ingin 

memberitahukan nilai ke mahasiswa secara otomatis. 

 
 

Tips lainnya: 

A. Untuk melakukan koreksi secara offline, anda bisa mendownload semua submission dari 

mahasiswa. Caranya: Keluar dari form penilaian, hingga masuk ke daftar pengumpulan. 

Kemudian di bagian atas, terdapat Grading action, pilih Download all submissions. 
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B. Untuk menngunduh hasil penilaian. Anda bisa masuk ke daftar pengumpulan, scroll 

bagian atas. Pada grading action, pilih View gradebook. 

 
Pada bagian kanan atas, klik Export 

 
Pilih semua parameter penilaian, kemudian klik Download. 

 
 

k. Membuat ujian / kuis online pada section (topik/ pertemuan) 

i. Manajemen Bank Soal (Membuat Kategori) 
Sebelum menyusun bank soal, anda disarankan untuk membuat kategorisasi dari soal-soal 

yang dibuat, sehingga nantinya tiap soal akan dapat anda kelompokkan berdasar kategori 

(disusun atas topik). Nantinya pada saat pembuatan ujian/kuis, anda dapat mengambil 

beberapa soal dari setiap kategori secara acak. Langkah pembuatan kategori soal adalah 

sebagai berikut: 

1. Masuk ke kelas yang akan anda buatkan soalnya 
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2. Klik pada logo gir di kanan atas, dan pilih More (di bagian paling bawah) 

 
3. Pada tab Course admnistration, scroll ke bawah, hingga bagian Question bank, pilih 

Categories 

 
4. Kemudian akan muncul menu Edit Categories, scroll ke bawah hingga muncul form Add 

category 

 
5. Untuk parent category, silahkan dipilih Top for <nama mata kuliah>, misal Top for 

Sistem Operasi (F) 

 
6. Kemudian masukkan nama topik (biasanya Bab / Chapter) pada isian Name 

 
7. Isikan Category Info 
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8. Scroll ke Bawah, klik Add category 

 
9. Maka nantinya kategori yang anda buat, akan muncul di bagian Edit Categories. 

 

Anda bisa melakukan hal yang sama berulang-ulang untuk menyusun semua kategori / bab 

dari soal-soal perkuliahan. Pastikan ketika memilih parent category saat pembuatan kategori 

baru, yang dipilih adalah Top for <nama mata kuliah>. 

 

ii. Manajemen Bank Soal (Membuat Soal Secara Manual) 
Untuk membuat soal secara manual, contohnya adalah seperti berikut: 

1. Masuk ke kelas yang akan anda buatkan soalnya 

 
2. Klik pada logo gir di kanan atas, dan pilih More (di bagian paling bawah) 

 
3. Pada tab Course admnistration, scroll ke bawah, hingga bagian Question bank, pilih 

Questions 
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4. Pilih kategori dari soal yang akan dibuat, misal Chapter I 

 
5. Klik create a new question di bagian bawah 

 
6. Terdapat berbagai macam soal yang terdapat di myITS Classroom, anda bisa memilih 

dan membaca deskripsi di bagian kanan. Tipe soal yang paling sering digunakan adalah 

“Multiple choice” dan “Essay”. Pada panduan ini, akan disediakan petunjuk untuk 

membuat dua tipe soal tersebut. Namun anda sangat disarankan untuk membuat  

berbagai macam kreasi tipe soal. 

 
7. Semisal, yang dipilih adalah “Multiple Choice”, kemudian klik Add di bawah 

 
8. Masukkan question name, misal “Q1” 

 
9. Masukkan question text 
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10. General feedback adalah bagian penjelasan untuk memberi penjelasan kepada 

mahasiswa tentang pertanyaan tersebut pada saat setelah selesai ujian. Tidak wajib 

digunakan. 

11. Untuk one or multiple answer? Pilih “One answer only” 

 
12. Pastikan Shuffle the choices? Selalu tercentang 

13. Number the choices, pilih a, b, c 

 
14. Di bagian answers, pada Choice 1 – Choice 4 (jika anda menginginkan 4 pilihan jawaban), 

masukkan pilihan jawaban. Untuk jawaban yang benar, pilih grade 100%, sementara 

jawaban yang salah, pilih Grade: None 
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15. Scroll ke bawah, pilih Save changes. 

 
16. Setelah tersimpan, maka akan muncul seperti berikut: 

 
 

Untuk membuat soal berikutnya, semisal Essay, masih pada halaman yang sama: 

1. pilih Create a new question 

 
2. Pilih Essay, klik Add di bagian bawah 

 
3. Pilih category, misal ‘Chapter 1’ 

 
4. Di question name, masukkan “Q2” 

 
5. Masukkan pertanyaan pada “Question text” 

 
6. Scroll hingga ke bagian response options. 

7. Pastikan response format nya berupa HTML editor (jika ingin ada formatting text), atau 

plain text 

 
8. Di Require text, pilih “require the student to enter text” 
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9. Input box size, pilih 5, 10, atau 15 lines 

 
10. Allow attachment. Sebaiknya dipilih “No” 

 
11. Jika anda ingin memberi informasi kepada grader / penilai mengenai kunci jawaban, 

silahkan isi information for graders. Tidak wajib. 

 
12. Kemudian scroll ke bawah, klik Save changes. 

 

iii. Manajemen Bank Soal (Melakukan Import Soal) 
Untuk membuat soal secara manual seperti pada langkah di atas memang cukup memakan 

banyak waktu. Terdapat pilihan yang lain untuk menginput soal. Yaitu membuat soal dalam 

text editor dengan format GIFT 

Contoh formatnya adalah sebagai berikut: 
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Keterangan: 

- Bagian // adalah comment, hanya sebagai keterangan saja 

- Semua nama soal diapit dengan karakter :: .. ::, misal Q3, Q4, Q5 

- Soal ditulis setelah nama soal 

- Jika berupa soal pilihan ganda, maka pilihan jawaban berada di dalam tanda {..} 

- Di soal pilihan ganda, jawaban yang benar mengikuti tanda =, sementara jawaban yang 

salah mengikuti tanda ~ 

- Semua urutan tampilan pilihan jawaban akan diacak pada saat pelaksanaan kuis 

- Untuk essay, cukup kosongkan pilihan jawaban 

Contoh file dapat didownload di: http://intip.in/contohGIFT 

Langkah import nya adalah sebagai berikut: 

1. Silahkan membuat file soal anda dalam bentuk .txt 

2. Masuk ke kelas yang akan anda import soalnya 

 
3. Klik pada logo gir di kanan atas, dan pilih More (di bagian paling bawah) 

 
4. Pada tab Course admnistration, scroll ke bawah, hingga bagian Question bank, pilih 

Import 

 
5. Di file format, pilih GIFT format 

 
6. Pada bagian General, pilih kategori pada bagian Import category, semisal Chapter I 

 
7. Kemudian pada Import, pilih Choose a file. Di attachment, klik Choose file 

http://intip.in/contohGIFT
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8. Pilih Upload a file, pilih choose file 

 
9. Pilih file yang diinginkan, klik Open 

 

 
10. Klik Upload this file 

 
11. Kemudian klik Import 

 
12. Kemudian akan direview daftar pertanyaan yang akan diimport, klik Continue 

 
13. Maka pertanyaan akan ditambahkan 
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iv. Menyusun Ujian / Kuis 
Untuk menyusun ujian / kuis, lakukan langkah berikut: 

1. Pilih course yang diinginkan 

 
2. Klik gir di kanan atas, pilih Turn editing ON 

 
3. Pada pertemuan/section yang dimaksud, klik Add an activity or resource 

 
4. Pilih Quiz, klik Add di bagian bawah 
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5. Masukkan Name dari quiz 

 
6. Pada timing, anda dapat mengatur waktunya: 

 
a. Open the quiz: Waktu untuk pembukaan atau dimulainya quiz 

b. Close the quiz: Waktu berakhirnya pembukaan quiz 

c. Time limit: Batas waktu pengerjaan, count down timer akan ditampilkan jika 

enabled 

d. When time expires: Terdapat 3 pilihan aksi ketika waktu habis 

i. Open attempts are submitted automatically: Ujian yang sedang 

dilaksanakan, akan langsung ditutup 

ii. There are grace period when open attempts can be submitted, but no 

more questions answerred: Terdapat tambahan waktu untuk submit, 

tapi tidak boleh menjawab pertanyaan yang belum dijawab. 

iii. Attempts must be submitted before expired; or they are not counted: 

Ujian harus disubmit sebelum saat penutupan, atau dianggap gagal 

7. Pada grade, anda dapat mengatur berapa kali mahasiswa dapat melakukan ujian di 

Attemps allowed. Set menjadi 1, jika mahasiswa hanya boleh 1 kali melakukan kuiz. 

Jika attempts allowed diset lebih dari satu kali, maka metode penilaian bisa ditentukan 

apakah mengambil highest grade, first attempt, last attempt, atau average 
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8. Untuk mengacak soal dan pilihan jawaban, pada Question behaviour, pilih Yes pada 

Shufle within question 

 
9. PENTING! Pastikan anda melakukan setting pada Review Options 

 
Pastikan hanya: 

During the attempt: The attempt saja yang centang 

Immediately after the attempt: Marks saja yang tercentang 

Later, while the quiz is still open: Marks saja yang tercentang 

 

Hal ini untuk memastikan kunci jawaban tidak diberikan kepada mahasiswa sesaat 

setelah kuiz / ujian berakhir. 

 

10. Scroll ke bawah, pilih save and return to course 

 
11. Kemudian, klik kembali Quiz I di halaman course yang sudah dibuat 
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12. Akan ada pemberitahuan bahwa pertanyaan belum ditambahkan. 

 
13. Klik Edit quiz 

 
14. Pilih button Add, from question bank 

 
15. Pilih kategori melalui Select a category, misal Bank Soal kategori Chapter I 

 
 

16. Kemudian centang pertanyaan yang diinginkan, dan add selected questions to the quiz 

`  

17. Centang shuffle di bagian kanan atas X(jika ada) untuk mengacak urutan soal. 
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18. Atur marks/nilai masing-masing soal (misal: 1.00) dan tentukan maximum grade nya 

(misal, 100). Maka, jika terdapat 5 soal dan masing-masing marks nya 1.00, kemudian 

mahasiswa hanya benar pada 3 soal (maka, marks nya: 3/5). Maka nilainya adalah: 3/5 * 

100 = 60. 

 
19. Klik Save, maka ujian siap dimulai. 

l. Melakukan penilaian ujian / kuis online 
Untuk melakukan penilaian ujian atau kuis online, lakukan langkah berikut: 

1. Silahkan kembali ke halaman sebuah kelas, dan masuk / klik ke kuis yang sudah 

diselenggarakan 

 
2. Klik Attempts: …  berwarna biru pada bagian tengah 

 
3. Scroll pada bagian bawah untuk menampilkan daftar mahasiswa 
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4. Klik Review attempt pada data mahasiswa yang sudah melakukan kuis / ujian 

 
5. Sistem akan menampilkan histori semua pengisian soal 

 
6. Koreksi soal pilihan akan langsung dilakukan oleh sistem 

7. Sementara untuk soal essay, dosen bisa mengklik “make comment or override mark” 
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8. Kemudian memberikan nilai ke setiap nilai di pertanyaan essay 

 
Karena mark maksimum soal ini adalah 1.00, maka jika diberi nilai setengah, maka mark bisa 

dituliskan 0.5 

Klik tombol save di bagian bawah. 

 
Dan otomatis jendela penilaian soal tersebut akan tertutup 

9. Hal yang sama bisa dilakukan untuk setiap pertanyaan essay 

10. Setelahnya, klik finish review di bagian bawah kanan 
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11. Kemudian, kita bisa mengulang penilaian untuk semua mahasiswa 

12. Untuk merekap nilai kuis, kita bisa membuka kembali kuis yang sudah diselenggarakan di 

halaman utama perkuliahan dengan mengkliknya, 

 
 Kemudian setelah terbuka, klik tanda gir di sebelah kanan, pilih Result -> Grades 

 
13. Scroll ke bagian tengah, pilih download table data as: Microsoft Excel, download. 

 

 

m. Merencanakan pertemuan Zoom teleconference 

Perhatian: Agar dapat membuat pertemuan zoom teleconference, Dosen diwajibkan untuk 

melakukan aktivasi account zoom melalui link yang diterima di email. Untuk mahasiswa, tidak 

perlu mengaktifkan acoount zoom. Email yang mendapat link aktivasi adalah primary email dari 

dosen di sistem mySSO ITS. Jika dosen belum mendapat email tersebut, dapat menghubungi 

layanan DPTSI yang informasi kontaknya terdapat di bagian akhir dokumen ini. 

Untuk merencanakan pertemuan zoom teleconference, langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Pilih section yang hendak anda pilih untuk dilakukan dengan zoom teleconference 
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2. Pada section tersebut, pilih “Add an activity or resource” 

 

3. Pilih Zoom meeting, kemudian Add 

 
4. Masukkan judul pertemuan pada Topic 

5. Masukkan deskripsi pertemuan pada Description (jika diperlukan) 

 
6. Pilih waktu dimulainya kuliah online, pada kolom When, masukkan tanggal, jam, dan menit 

7. Pilih duration atau lama perkuliahan 

 
8. Masukkan password (hanya perlu dilakukan ketika anda ingin memastikan bahwa peserta 

teleconference adalah pengguna internet yang mengetahui passwordnya saja. Anda perlu 

menginformasikan password ke seluruh mahasiswa kelas bersangkutan. Rekomendasi: 

password tidak diperlukan) 

 
9. Host video dan participants video diset pada On 

10. Audio options dipilih Voip and Telephony 

11. Pada meeting option, centang Enable join before host, jika anda mengijinkan mahasiswa 

bergabung sebelum anda membuka kelas 
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12. Klik “Save and return to course” 

 
13. Maka agenda zoom teleconference akan muncul di section tersebut. Nantinya, dosen dan 

mahasiswa bisa memulai atau mengikuti pertemuan dengan mengklik agenda tersebut. 

 
 

5. Melakukan pembelajaran daring asinkronus 

a. Menyiapkan konten asinkronus 
Pada dasarnya, sebuah pertemuan bisa dilakukan menggunakan pembelajaran asinkronus. 

Sebuah pembelajaran asinkronus, setidaknya harus memuat: 

- Konten video / audio (bisa menggunakan youtube, atau video yang diunggah sendiri) 

- Materi belajar pribadi (seperti dokumen digital, PDF atau PPT untuk dipelajari mahasiswa); 

dan 

- Tugas mandiri atau kuis 

Untuk langkah menambahkan konten-konten asinkronus tersebut di atas dapat dilihat pada 

bagian di panduan ini: 

1. Mengunggah konten video / audio: Dapat dilihat di bagian 4.g 

2. Mengunggah materi belajar pribadi: Dapat dilihat di bagian 4.e atau 4.h  

3. Membuat tugas mandiri: Dapat dilihat di bagian 4.i 

4. Membuat kuis: Dapat dilihat di bagian 4.k 

 

b. Menentukan absensi pembelajaran asinkronus 
Untuk absensi pembelajaran asinkronus, sementara dapat dilakukan dengan melihat 

pengumpulan tugas mandiri yang dikumpulkan di setiap pertemuan asinkronus. Kemudian dosen 

melakukan pencatatan secara manual di presensi.its.ac.id 

 



36 
 

6. Melakukan pertemuan tatap muka daring sinkronus 

a. Merencanakan pertemuan Zoom Teleconference (Serupa dengan langkah 4.m) 

Perhatian: Agar dapat membuat pertemuan zoom teleconference, Dosen diwajibkan untuk 

melakukan aktivasi account zoom melalui link yang diterima di email. Untuk mahasiswa, tidak 

perlu mengaktifkan acoount zoom. Email yang mendapat link aktivasi adalah primary email dari 

dosen di sistem mySSO ITS. Jika dosen belum mendapat email tersebut, dapat menghubungi 

layanan DPTSI yang informasi kontaknya terdapat di bagian akhir dokumen ini. 

Untuk merencanakan pertemuan zoom teleconference, langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Masuk kembali ke classroom.its.ac.id 

2. Pilih mata kuliah yang diampu oleh dosen 

3. Pilih section yang hendak anda pilih untuk dilakukan dengan zoom teleconference 

4. Pada section tersebut, pilih “Add an activity or resource” 

 

5. Pilih Zoom meeting, kemudian Add 

 
6. Masukkan judul pertemuan pada Topic 

7. Masukkan deskripsi pertemuan pada Description (jika diperlukan) 

 
8. Pilih waktu dimulainya kuliah online, pada kolom When, masukkan tanggal, jam, dan menit 

9. Pilih duration atau lama perkuliahan 

 
10. Masukkan password (hanya perlu dilakukan ketika anda ingin memastikan bahwa peserta 

teleconference adalah pengguna internet yang mengetahui passwordnya saja. Anda perlu 

menginformasikan password ke seluruh mahasiswa kelas bersangkutan. Rekomendasi: 

password tidak diperlukan) 
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11. Host video dan participants video diset pada On 

12. Audio options dipilih Voip and Telephony 

13. Pada meeting option, centang Enable join before host, jika anda mengijinkan mahasiswa 

bergabung sebelum anda membuka kelas 

 
14. Klik “Save and return to course” 

 
15. Maka agenda zoom teleconference akan muncul di section tersebut. Nantinya, dosen dan 

mahasiswa bisa memulai atau mengikuti pertemuan dengan mengklik agenda tersebut. 

 
 

 

b. Memulai tatap muka teleconference 
Untuk memulai tatap muka teleconference, pastikan email anda yang tercatat di integra telah 

melakukan aktivasi Zoom Account. Tahapan memulai tatap muka teleconference adalah: 

1. Klik tautan di section yang sudah kita rencanakan untuk teleconference 

 
2. Klik Start meeting 

 
3. Kemudian klik Open Zoom Meeting 
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4. Klik Join Computer Audio 

 
5. Meeting siap dimulai 

 
 

c. Melakukan absensi pertemuan teleconference melalui Sistem Presensi ITS 
Saat ini, proses integrasi antara myITS Classroom dengan sistem presensi ITS (presensi.its.ac.id) 

masih dibangun. Oleh karena itu, untuk sementara, proses absensi bisa dilakukan selayaknya 

tatap muka di kelas seperti biasa, dimana kode tatap muka untuk mahasiswa akan dibagikan 

oleh dosen ketika melakukan tatap muka daring sinkronus. 

Pada saat teleconference telah dimulai, anda bisa melakukan pendaftaran tatap muka di sistem 

presensi its yaitu: 

1. Membuka browser, dan masuk ke presensi.its.ac.id 

2. Lakukan login 
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3. Pilih kelas yang anda rencanakan untuk tatap muka sinkronus 

 
4. Pilih tatap muka yang bersangkutan, klik Ubah 

 
5. Masukkan data perkuliahan 

 
6. Pilih jenis perkuliahan sebagai online, klik simpan 

 
7. Masuk dan mulai kelas 
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8. Silahkan bagikan kode absensi perkuliahan ke mahasiswa pada saat melakukan  

teleconference 

         

 

d. Mematikan dan Mengaktifkan Kamera serta Suara 
Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan suara Anda, silahkan klik mute/unmute di bagian kiri 

bawah dari zoom. 

Unuk menonaktifkan atau mengaktifkan kamera Anda, silahkan klik Stop Video / Start Video di 

bagian kiri bawah dari zoom. 

 

 

e. Melakukan share screen kepada mahasiswa 
Untuk melakukan share screen (khususnya power point): 

1. Silahkan klik Share Screen di bagian bawah 

 
2. Kemudian pilih jendela / window yang ingin anda bagi ke mahasiswa, contoh: power point 
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3. Kemudian, klik Share 

 
4. Setelah berhasil anda pilih, maka anda bisa membuka power point bersangkutan. Dan 

langsung mengetik tombol F5/ show the slide, agar slideshow dari power point menjadi satu 

layar penuh di perangkat elektronik milik mahasiswa 

 
Klik disini untuk menampilkan sebagai slide show : 
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5. Untuk mengakhiri share screen anda, klik Stop Share (button warna merah di bagian atas 

layar) 

 
 

f. Melakukan perekaman sesi mengajar 
               Pada saat memulai perkuliahan, klik record di kanan bawah. Pilih Record on this Computer. 

 

g. Melakukan mute, unmute kepada peserta 
Untuk kelancaran perkuliahan, anda bisa mengatur apakah anda ingin melakukan mute atau 

unmute kepada peserta perkuliahan. Umumnya, ketika dosen sedang menjelaskan slide, maka 

fitur mute all bisa diklik (suara dosen tidak termasuk yang di-mute).  

Sementara itu, ketika dosen membuka sesi tanya jawab, dapat menggunakan unmute all, atau 

hanya melakukan unmute ke mahasiswa yang bertanya dengan fasilitas raise your hands. 

 

h. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk berbagi layar 
Ada kalanya perkuliahan diisi dengan presentasi oleh mahasiswa, atau adanya pertanyaan dari 

mahasiswa (sambil berbagi layar). Tahapan untuk memberikan kesempatan mahasiswa berbagi 

layar adalah: 

1. Jika anda sedang berbagi layar, maka stop share terlebih dahulu. 

2. Persilahkan mahasiswa untuk mengklik share screen di layar mereka 

3. Maka layar mahasiswa bisa diakses oleh semua peserta 
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i. Fitur Raise Your Hands untuk diskusi 
Pada saat perkuliahan, jika mahasiswa ingin mengajukan pertanyakan, bisa diarahkan untuk 

mengklik raise your hands. Maka nanti dosen bisa memberikan kesempatan bagi mahasiswa 

tersebut untuk berbicara dengan mengatur un-mute pada mahasiswa bersangkutan. 

 

Setelah selesai, turunkan ‘tangan’ mahasiswa, dengan arahkan pointer ke icon tangan biru. Klik 

lower hand. 
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j. Mengakhiri sesi dan menyimpan perekaman teleconference 
1. Untuk mengakhiri sesi, klik End meeting pada tombol di kanan bawah. 

 

2. Kemudian klik End meeting for all 

 

Jika anda mengaktifkan perekaman, maka proses pembuatan video hasil rekaman akan langsung 

dimulai. 

 

Kemudian pilih lokasi penyimpanan. 
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k. Mendapatkan rekap peserta teleconference 
Untuk mendapatkan rekap peserta teleconference, bisa dilakukan langkah-langkah berikut: 

1. Masuk ke tautan lokasi zoom meeting yang ada di dalam section dengan mengklik 

 

2. Klik tulisan session untuk melihat daftar peserta dan rekap kehadirannya 

 
3. Maka anda akan mendapatkan rekap peserta yang hadir. 

 

Catatan: Rekap kehadiran peserta tidak langsung tersedia, mengingat proses penarikan data 

partisipasi dari server Zoom dilakukan secara periodik setiap 2 jam. 
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7. Panduan Migrasi Konten Share ITS ke My Classroom 
Terdapat dua tahapan untuk melakukan migrasi konten share ITS ke My Classroom, yaitu backup 

dan restore. Jika anda mengalami kesulitan, anda bisa merequest perpindahan konten melalui 

https://intip.in/requestmigrasikonten. 

Proses export course dari share.its.ac.id sebagai berikut: 

1. Masuk dan login ke halaman http://share.its.ac.id. 
2. Pilih course yang ingin di-export. 
3. Pada bagian “Administration”, pilih “Backup”. 

  
4. Pada halaman di bawah, pastikan “Include enrolled users” tidak dicentang. Kemudian tekan 

tombol “Jump to final step”. 

https://intip.in/requestmigrasikonten
http://share.its.ac.id/
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5. Jika halaman di bawah muncul, maka proses export sudah berhasil. Lanjutkan dengan menekan 

tombol “Continue”. 

 
6. Hasil export akan muncul di bagian “User private backup area”. Klik “Download” pada file export 

yang akan digunakan.  
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Lanjutkan dengan proses import course ke classroom.its.ac.id: 

1. Masuk dan login ke halaman https://classroom.its.ac.id. 
2. Pilih atau masuk kelas yang akan dilakukan proses export 
3. Klik bagian gir di atas kanan, dan tekan tombol restore 

 
4. Drag and drop file .mbz hasil export dari share.its.ac.id ke file box. Tunggu hingga progress bar 

penuh, dan tekan tombol “Restore”. 

 
5. Pengguna dapat mengkonfirmasi kembali informasi course yang akan di-import. Tekan tombol 

“Continue” di bawah untuk melanjutkan. 

 
 

https://classroom.its.ac.id/
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6. Scroll ke bawah di bagian Restore into an existing course, kemudian pilih salah satu dari opsi: 

• Merge the backup course into the existing course. Konten dari course yang di-
import dan course yang sudah ada akan digabungkan. 

• Delete the contents of the existing course and then restore. Konten dari course 
yang sudah ada akan dihapus dan digantikan dengan konten course yang di-
import. Disarankan. 

 
Pilih mata kuliah yang akan digantikan, dengan memasukkan nama kuliah di textfield pencarian 
di bagian bawah, klik tombol Search. 

 
Kemudian dipilih nama kuliahnya. 

 
Klik tombol “Continue” untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. 
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7. Pada halaman ini, pastikan “Include enrolled users” tidak dicentang. Kemudian tekan tombol 
“Next” untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. 

 
8. Pengguna dapat memastikan kembali informasi course sudah sesuai. Jika sesuai, klik tombol 

“Next” untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. 

 
9. Bagian ini merupakan konfirmasi terakhir sebelum proses import dimulai. Jika sudah yakin, klik 

tombol “Perform restore”. 
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7. FAQ 
1. Setiap kali hendak memulai kelas, mengapa saya diminta untuk sign-in ulang? 

Problem ini dialami setiap dosen yang pernah mempunyai akun zoom dan atau menggunakan 

Google Single Sign-On untuk login ke zoom. Jika muncul, silahkan login dengan menggunakan 

email resmi ITS sebagai username, dan masukkan password (password sebelumnya anda 

create saat aktivasi akun). Jika anda lupa password untuk masuk zoom.us, dapat 

menggunakan fasiltas forgot password. Dan link ubah password akan dikirimkan ke email 

resmi ITS anda. 

Untuk menghindari problem ini ke depannya, silahkan logout dari semua layanan Google 

sebelum menjadwalkan dan memulai kelas lewat myITS Classroom. Atau jika akun existing 

anda adalah akun non-berbayar, anda bisa menghapus akun tersebut. Langkahnya adalah 

dengan masuk ke zoom.us melalui login Google atau akun lama non-berbayar anda, 

kemudian pilih Account Management -> Account Profile -> klik Terminate My Account. 

 

2. Saya mencoba membuat pertemuan melalui akun personal zoom yang sudah diautentikasi 

oleh ITS (tidak melalui myITS Classroom). Mengapa durasinya hanya 40 menit? 

Lisensi Zoom milik ITS tertaut pada aplikasi myITS Classroom, tidak pada personal akun dari 

setiap dosen. Agar Dosen mendapatkan fasilitas penuh dari lisensi Zoom ITS ketika 

mengajar, maka Dosen harus: 

a. Menjadwalkan / membuat kelas teleconference zoom melalui myITS Classroom 

b. Memulai kelas teleconference zoom yang sudah dijadwalkan melalui myITS Classroom 

 

3. Saya sudah mendaftar dan memulai kelas lewat MyITS Classroom, namun hanya 

mendapat jatah teleconference 40 menit? 

Pastikan anda mendaftarkan pertemuan dan memulai pertemuan lewat myITS classroom. 

Jika hal tersebut masih terjadi, lisensi Zoom ITS adalah 300 simultaneous classes. Jika saat ini 

terdapat lebih dari 300 kelas online yang bersamaan, dan urutan kelas anda adalah lebih 

besar dari 300, maka besar kemungkinan kelas anda hanya mendapat fasilitas basic (40 

menit) 

 

4. Saya mempunyai email yang tercatat di integra, namun mengapa sampai sekarang belum 

mendapat email autentikasi zoom? 

Besar kemungkinan email anda belum terhubung ke Office 365. Silahkan mengontak 

layanan DPTSI untuk mengurus akun anda 

 

5. Saya mengajar sebuah kelas, namun mengapa kelas saya tidak muncul? 

Kemungkinan besar tidak muncul karena terdapat miskonfigurasi di enrollment. Bisa 

diinfokan ke admin narahubung departemen atau admin pusat. 

 

6. Saya ingin menggabungkan beberapa kelas paralel menjadi satu, bagaimana caranya? 
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Permohonan untuk penggabungan kelas bisa diajukan ke admin narahubung di setiap 

departemen atau admin pusat. 

 

 

7. Saya tidak bisa membuat jadwal pertemuan lewat zoom, bagaimana solusinya? 

Besar kemungkinan hal tersebut dikarenakan anda belum mengaktifkan akun zoom anda. 

Silahkan cek email untuk melakukan aktivasi akun. 

8. Ada mahasiswa yang belum masuk ke kelas saya, bagaimana cara menambahkannya? 

Bisa melakukan request ke admin narahubung departemen atau admin pusat. 

9. Saya belum mendapat link aktivasi zoom, bagaimana cara mendapatkannya? 

Silahkan menghubungi layanan DPTSI. Info kontak ada di bagian akhir dokumen ini. 

10. Jendela zoom saya tidak sengaja tertutup atau minimized, bagaimana memunculkannya 

kembali? 

1. Klik icon zoom di bawah 

 
2. Di bagian kanan layar anda akan muncul kotak jendela windows zoom, silahkan klik 

expand di bagian bawah kanan. 

 
 

 

8. Tim Pendukung Kuliah Online 
 

Administrator dan Narahubung Departemen: 

No Fakultas Departemen Nama Lengkap PIC 
Dosen 

Telepon PIC Dosen 

1 Fakultas Desain Kreatif dan 
Bisnis Digital 

Departemen Desain 
Produk Industri 

Hertina Susandari, S.T., 
M.T. 

+62 813 3073 6634 

     

2 Fakultas Desain Kreatif dan 
Bisnis Digital 

Departemen Desain 
Interior 

Caesario Ari Budianto, 
S.T., M.T. 

08174971755 

     

3 Fakultas Desain Kreatif dan 
Bisnis Digital 

Departemen Desain 
Komunikasi Visual 

Rabendra Yudistira 
Alamain, ST.,M.Ds 

08123194583 
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4 Fakultas Desain Kreatif dan 
Bisnis Digital 

Departemen Manajemen 
Bisnis 

Bahalwan Apriyansyah, 
S.T., MBA 

085748540520 

     

5 Fakultas Desain Kreatif dan 
Bisnis Digital 

Departemen Manajemen 
Teknologi 

Reny Nadlifatin, S.Kom., 
MBA.,Ph.D 

08563002176 

     

6 Fakultas Desain Kreatif dan 
Bisnis Digital 

Departemen Studi 
Pembangunan 

Hermanto, M.Pd 081330359709 

     

7 Fakultas Vokasi Departemen Teknik 
Infrastruktur Sipil 

Dimas Pustaka 
Dibiantara, ST., M.Sc. 

081234419742 

     

8 Fakultas Vokasi Departemen Teknik 
Mesin Industri 

Dr. Atria Pradityana, ST., 
MT 

082141080460 

     

9 Fakultas Vokasi Departemen Teknik 
Elektro Otomasi 

Enny Indasyah, S.ST., 
MT., M.Sc. 

081233204700 

     

10 Fakultas Vokasi Departemen Teknik Kimia 
Industri 

Dr. Afan Hamzah, S.T. 081234619581 

     

11 Fakultas Vokasi Departemen Teknik 
Instrumentasi 

Ahmad Fauzan Adziima, 
S.T, M.Sc 

081234703101 

     

12 Fakultas Vokasi Departemen Statistika 
Bisnis 

Mukti Ratna Dewi S.Si., 
M.Sc 

0812-1661-1441 

     

13 Fakultas Sains dan Analitika 
Data 

Departemen Fisika Dr. Lila Yuwana, S.Si, 
M.Si 

0812-3500-0559 

     

14 Fakultas Sains dan Analitika 
Data 

Departemen Matematika Amirul Hakam, S.Si., M.Si 85742135487 

     

15 Fakultas Sains dan Analitika 
Data 

Departemen Statistika Dr. Achmad Choiruddin, 
S.Si., M.Sc 

0881026048885 

     

16 Fakultas Sains dan Analitika 
Data 

Departemen Kimia Dr. Yuly Kusumawati, 
M.Si 

082234863396 

     

17 Fakultas Sains dan Analitika 
Data 

Departemen Biologi Nova Maulidina Ashuri, 
M.Si. 

082228511386 

     

18 Fakultas Sains dan Analitika 
Data 

Departemen Aktuaria Wawan Hafid Syaifuddin, 
S.Si., M.Si., M.Act. 

6281335956029 

     

19 Fakultas Teknologi Industri 
dan Rekayasa Sistem 

Departemen Teknik 
Mesin 

Dr. Latifah Nurahmi 082140882066 

     

20 Fakultas Teknologi Industri 
dan Rekayasa Sistem 

Departemen Teknik Kimia Dr.Kusdianto, 
ST.,M.Sc.Eng 

082132724676 

     

21 Fakultas Teknologi Industri 
dan Rekayasa Sistem 

Departemen Teknik Fisika Iwan Cony Setiadi, ST, 
MT 

082332723388 
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22 Fakultas Teknologi Industri 
dan Rekayasa Sistem 

Departemen Teknik 
Sistem dan Industri 

Nani Kurniati, S.T., M.T., 
Ph.D. 

6281357571020 

     

23 Fakultas Teknologi Industri 
dan Rekayasa Sistem 

Departemen Teknik 
Material dan Metalurgi 

Haniffudin Nurdiansah, 
ST.,MT. 

085731769854 

     

24 Fakultas Teknik Sipil, 
Perencanaan, dan 
Kebumian 

Departemen Teknik Sipil Dr. Wahyuniarsih 
Sutrisno, ST. MT. 

081338014488 

     

25 Fakultas Teknik Sipil, 
Perencanaan, dan 
Kebumian 

Departemen Arsitektur Nurfahmi Muchlis, ST, 
MT 

081242237460 

     

26 Fakultas Teknik Sipil, 
Perencanaan, dan 
Kebumian 

Departemen Teknik 
Lingkungan 

Ir. Bowo Djoko Marsono, 
M.Eng 

081330600645 

     

27 Fakultas Teknik Sipil, 
Perencanaan, dan 
Kebumian 

Departemen 
Perencanaan Wilayah dan 
Kota 

Prananda Navitas, ST., 
MSc 

+61484634736 (WA) dan 
HP. '082338359624 

     

28 Fakultas Teknik Sipil, 
Perencanaan, dan 
Kebumian 

Departemen Teknik 
Geomatika 

Agung Budi Cahyono, 
ST., M.Sc., DEA 

081334651757 

     

29 Fakultas Teknik Sipil, 
Perencanaan, dan 
Kebumian 

Departemen Teknik 
Geofisika 

Wien Lestari, ST.MT 08122306342 

     

30 Fakultas Teknologi 
Kelautan 

Departemen Teknik 
Perkapalan 

Sufian Imam Wahidi, ST., 
M.Sc 

0812-3237-6123 

     

31 Fakultas Teknologi 
Kelautan 

Departemen Teknik 
Sistem Perkapalan 

Juniarko Prananda, S.T., 
M.T. 

081334240121 

     

32 Fakultas Teknologi 
Kelautan 

Departemen Teknik 
Kelautan 

Dr.Eng. Shade 
Rahmawati, ST., MT. 

085236055540 

     

33 Fakultas Teknologi 
Kelautan 

Departemen Teknik 
Transportasi Laut 

Siti Dwi Lazuardi, S.T., 
M.Sc 

081234049184 

     

34 Fakultas Teknologi Elektro 
dan Informatika Cerdas 

Departemen Teknik 
Elektro 

Dimas Anton Asfani, ST., 
MT., Ph.D 

081231469020 

     

35 Fakultas Teknologi Elektro 
dan Informatika Cerdas 

Departemen Teknik 
Biomedik 

Atar Fuady Babgei, ST, 
M.Sc. 

087855883350 

     

36 Fakultas Teknologi Elektro 
dan Informatika Cerdas 

Departemen Teknik 
Komputer 

Arief Kurniawan, S.T., 
M.T. 

085746091363 
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37 Fakultas Teknologi Elektro 
dan Informatika Cerdas 

Departemen Teknik 
Informatika 

Abdul Munif, S.Kom., 
M.Sc. 

081339365695 

     

38 Fakultas Teknologi Elektro 
dan Informatika Cerdas 

Departemen Sistem 
Informasi 

Ir. Achmad Holil Noor Ali, 
M.Kom. 

082333181661 

     

39 Fakultas Teknologi Elektro 
dan Informatika Cerdas 

Departemen Teknologi 
Informasi 

Ir. Muchammad Husni, 
M.Kom 

082272425855 
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