TATA CARA MENGIKUTI UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) ONLINE MELALUI E-LEARNING UNIVERSITAS BUMIGORA (UBG)
Oleh I Putu Hariyadi

Adapun tata cara untuk mengikuti UTS Online adalah sebagai berikut:
1. Buka browser dan mengakses ke situs E-learning UBG pada alamat https://e-learning.universitasbumigora.ac.id. Silakan login
menggunakan username berupa NIM (Nomor Induk Mahasiswa) dengan password yang telah diatur secara mandiri. Apabila mengalami
kendala login, silakan menghubungi bagian PusTIK UBG dengan Pak Dading melalui WhatsApp 0821-4417-0552.
2. Setelah berhasil login ke sistem e-learning maka silakan mengakses course atau matakuliah yang akan diikuti UTS-nya, sebagai contoh
"ITKK340021-Arsitektur Informasi A 19/20 Genap".
3. Tampil halaman course atau matakuliah "ITKK340021-Arsitektur Informasi A 19/20 Genap". Scroll ke bawah hingga ketemu topik
"Pertemuan 8 Ujian Tengah Semester (UTS)" atau “Ujian Tengah Semester (UTS)”, seperti terlihat pada gambar 1.

Gambar 1. Topik Pertemuan 8 Ujian Tengah Semester (UTS)
Terlihat terdapat 3 (tiga) sesi yang dilalui ketika UTS Online yaitu:
a) Sesi 1: Presensi Kehadiran UTS
b) Sesi 2: Mengunduh (Download) Soal UTS
c) Sesi 3: Unggah (Upload) Jawaban Soal UTS
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4. Pertama mahasiswa wajib mengakses "Sesi 1: Presensi Kehadiran UTS".
Silakan melakukan presensi kehadiran UTS dengan mengakses sesi ini dan mencantumkan kata "HADIR" sebagai bentuk pernyataan
telah siap menjalani UTS. Presensi kehadiran dapat dilakukan selama 45 menit dari jadwal jam mulai UTS untuk matakuliah tersebut.
5. Setelah mengisi presensi maka silakan mengakses ke "Sesi 2: Mengunduh (Download) Soal UTS".
Silakan mengunduh (download) soal UTS dan mengerjakannya pada lembar jawaban yang disediakan secara mandiri khusus untuk soal
teori. Template lembar jawaban dalam format Microsoft Word dapat diunduh di situs UBG pada alamat:
https://universitasbumigora.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/Lembar-Jawaban.docx
JAWABAN DITULIS TANGAN.
Apabila keseluruhan jawaban dari soal teori tersebut telah selesai dikerjakan maka silakan melakukan foto atau scan lembar jawaban
tersebut dan memasukkannya ke dalam file template. Simpan file Microsoft Word dengan format penamaan NIM-NamaMahasiswa.docx. Mohon agar memastikan keterbacaan hasil foto dari lembar jawaban tersebut.
Sedangkan untuk soal yang mengandung praktikum komputer maka silakan mengikuti metode pengumpulan yang ditentukan pada soal
tersebut. Umumnya dalam bentuk file seperti kode program atau Packet Tracer Activities (*.pkt).
Soal UTS tetap dapat diakses dari jadwal jam mulai sampai dengan jam berakhir ujian dari matakuliah tersebut.
6. Apabila telah menyelesaikan keseluruhan jawaban dari soal UTS maka silakan mengakses "Sesi 3: Unggah (Upload) Jawaban Soal UTS".
Silakan menggunggah (upload) jawaban soal UTS dalam format Microsoft Word dengan format penamaan NIM-Nama-Mahasiswa.docx
atau file kode program atau Packet Tracer Activities (*.pkt). Jawaban dapat diunggah setelah 30 menit UTS dimulai sampai dengan 30
menit setelah UTS berakhir.
Apabila berhalangan mengikuti UTS Online maka mahasiswa dapat mengikuti ujian susulan. Ujian susulan dilakukan dengan terlebih dahulu
berkoordinasi dengan kepala program studi untuk mengisi form ujian susulan yang dapat diunduh pada situs UBG alamat berikut:
https://universitasbumigora.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/SURAT-PERMOHONAN-UJIAN-SUSULAN-1.docx
Jadwal UTS Online Susulan akan dinformasikan berikutnya oleh bagian akademik.
Demikian alur pelaksanaan UTS Online. Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.
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