
TUTORIAL E-LEARNING UNTUK MAHASISWA

VIA : HTTP://ECAMPUS.PELITABANGSA.AC.ID/

http://ecampus.pelitabangsa.ac.id/


Login E-Campus

Masukan Password

Masukan Username berupa NIM

Silahkan akses E-Campus via link 

http://ecampus.pelitabangsa.ac.id/

http://ecampus.pelitabangsa.ac.id/


Mulai E-Learning
Jika sudah melakukan login akan muncul tampilan beranda awal seperti gambar berikut, 

Kemudian Pilih menu E-Learning



Memilih Perkuliahan yang Berlangsung
1. Pilihlah Perkuliahan yang sedang berlangsung sesuai dengan jadwal perkuliahan

(tanggal dan pertemuan);

2. Kemudian klik Bahan Perkuliahan untuk mengetahui Materi yang diberikan oleh Dosen 

Pengampu Mata kuliah.



Download Materi Kuliah

Setelah klik menu Bahan Perkuliahan akan muncul tampilan file materi, kemudian klik

pada ikon Download matakuliah



Memulai Diskusi pada E-Learning
Untuk memulai diskusi, terdapat dua cara, yaitu :

1. Pilih dan klik menu diskusi, atau ;

2. Ketik langsung untuk memulai diskusi
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# Disarankan untuk memilih point 1



Memulai Diskusi pada E-Learning (2)
Setelah memilih menu diskusi (poin 1), akan muncul tampilan seperti berikut.

Klik Tanya sesuatu,

Ketikan sesuatu untuk diskusi, atau

jika ada lampiran bahan diskusi

berupa file, dapat memilih menu

upload lampiran



Cara Mengerjakan Tugas
Mahasiswa dapat melihat apakah mata kuliah yang berlangsung terdapat tugas

atau tidak. Pilih atau klik menu Tugas seperti gambar berikut



Download Tugas
Setelah klik menu tugas, akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini.

Pada menu tugas terdapat item berikut:

1. Keterangan waktu pengerjaan tugas;

2. Instruksi tugas;

3. Download tugas mandiri.
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Upload Tugas
Untuk upload tugas silahkan pilih Menu tugas, akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini.

Pilih menu Upload Tugas Mahasiswa.



Upload Tugas (2) 

Pilih dan Klik pada ikon Upload Tugas, pilih file 

tugas untuk diupload max 12 mb.

Jika berhasil terupload akan muncul tampilan seperti gambar berikut :



Absensi Kehadiran E-Learning

Absensi dapat berupa :

– Ikut serta dalam diskusi;

– Upload tugas yang sudah dikerjakan;

– Konfirmasi kehadiran disaat perkuliahan sedang berlangsung pada

forum diskusi E learning.

Note :

• Dimohon agar Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan E Learning sesuai dengan jam perkuliahan berlangsung, 

• Untuk mengurangi kepadatan penggunaan E-Campus pada saat yg bersamaan, Mahasiswa mempunyai waktu 1 

minggu dari jadwal pertemuan di hari tersebut untuk mengakses perkuliahan


