Panduan Peserta
Akademi Anti-Korupsi

Registrasi

• Klik tombol 'Masuk' di kanan atas halaman akademi
• Klik tombol 'Register'
• Lengkapi isian form registrasi
• Bila mengikuti program khusus, isikan 'Enrolment key'
yang telah disediakan oleh kampus/panitia
• Centang 'Saya bukan robot' sebelum klik tombol 'Register'
• Sistem akan mengirimkan email konfirmasi ke alamat
yang didaftarkan
• Buka link konfirmasi registrasi yang ada di email untuk
melanjutkan proses pendaftaran (bila email tidak segera
masuk ke Inbox, silakan periksa folder Spam atau Junk)
• Setelah login dengan link konfirmasi, lengkapi profil
pengguna dengan mengisi kolom-kolom yang diperlukan

Kuliah
• Klik halaman Depan untuk membuka pilihan
mata kuliah yang disediakan
• Klik judul mata kuliah yang dipilih lalu klik
'ENROL ME' di bawah Deskripsi Kuliah
• Peserta harus mengikuti seluruh modul dan
aktifitas yang disediakan mulai dari kegiatan
yang paling atas (Pre-test kuesioner) hingga
dapat mengunduh sertifikat pada aktifitas
terakhir
• Aktifitas kuliah terdiri dari pre-test, video
belajar, kuis, tugas dan forum
• Setiap tugas yang dikirimkan akan diperiksa
oleh fasilitator sebelum dapat melanjutkan ke
aktifitas berikutnya

Pre-Test dan Kuesioner
• Setiap mata kuliah diawali dengan Kuesioner dan Pre-test
• Klik 'Kuesioner' lalu 'Answer the questions'
• Lengkapi semua isian lalu 'Kumpulkan Kuesioner'
• Kembali ke halaman utama kuliah
• Klik 'Pre-test' lalu 'Coba Sekarang'
• Pilih jawaban pada setiap halaman pertanyaan, lalu 'Kumpulkan'
• Jawablah semua pertanyaan sebisanya tanpa mencari rujukan lain

Video Belajar
• Klik judul video belajar yang sudah bisa diakses
dan simak setiap penjelasan dengan seksama
• Peserta dapat mengunduh transkrip lengkap
dari setiap video yang disediakan di bawah layar
tayang
• Video belajar menyediakan link sebagai
referensi yang relevan dengan setiap materi
yang diberikan
• Silakan memutar ulang video belajar hingga
benar-benar memahami materi yang diberikan
• 'Kembali' ke halaman kuliah untuk menyimak
video belajar atau aktifitas berikutnya

Kuis
• Klik 'Coba sekarang' dalam aktifitas kuis
• Pilih jawaban yang tepat pada setiap halaman pertanyaan,
lalu 'Kumpulkan'
• Jawablah semua pertanyaan sebaik-baiknya menurut
penjelasan dalam video belajar sebelumnya
• Bila nilai hasil kuis tidak mencukupi, silakan simak lagi video
belajar yang berkaitan, lalu 'Ulangi Kuis'

Tugas
• Klik tema Tugas, lalu perhatikan
deskripsi/instruksi tugas
• Klik 'Tambahkan Tugas' lalu tuliskan tugas pada
kolom teks daring
• Perhatikan panduan tulisan tugas dan forum
• 'Simpan Perubahan' bila telah selesai
• Tulisan yang disimpan akan dinilai oleh fasilitator
• Bila nilai tulisan di bawah syarat aktifitas, silakan
ulangi dan perbaiki tugas dengan klik
'Tambahkan Tugas'

Forum
• Klik tema Forum, lalu pilih grup sesuai kampus/kelompok yang ditentukan
• Bila fasilitator telah menentukan Topik diskusi mingguan, buka judul Topik tersebut
lalu klik 'Balas' untuk menyampaikan tulisan/pendapat terkait topik tersebut
• Berikan Judul lalu isikan tulisan pada kolom 'Isi Diskusi'
• Perhatikan panduan tulisan tugas dan forum
• Centang 'Ikuti Diskusi' untuk mendapat notifikasi email setiap ada balasan dalam
topik tersebut
• Anda dapat mengunggah lampiran untuk mendukung isi diskusi yang disampaikan
• 'Kirim ke Forum' untuk menyimpan tulisan Anda
• Nilai keikutsertaan dalam kuliah akan semakin baik bila fasilitator memberi bintang
pada tulisan Anda

Menulis Tugas dan Forum
• Rumuskan inti argumen terhadap tema yang diajukan dan sampaikan alasannya.
Sampaikan bukti atau data, kalau ada.
• Untuk setiap tugas, peserta diminta diminta menulis 200 sampai 250 kata (3 atau 4
alinea pendek). Pada tugas akhir kuliah, sampaikan tulisan sepanjang 400 sampai
600 kata.
• Hindari kalimat-kalimat panjang, biasakan menulis dengan kalimat-kalimat pendek
(sekitar 7-10 kata).
• Perhatikan tanda baca dan gunakan huruf besar di awal kalimat.
• Tulisan yang baik selalu ada pembuka dan penutup. Letakkan pernyataan yang
paling penting di atas. Buat kalimat pertama yang kuat dan menarik.
• Jangan lupa beri judul tulisan Anda. Untuk judul, tiap kata diawali huruf besar.
• Bila mengutip pendapat atau tulisan orang lain, cantumkanlah sumber kutipan dengan
jelas agar tidak dianggap menjiplak/plagiat.

Post-Test
• Setiap mata kuliah diakhiri dengan Kuesioner dan Post-test
• Klik 'Kuesioner' lalu 'Answer the questions'
• Lengkapi semua isian lalu 'Kumpulkan Kuesioner'
• Kembali ke halaman utama kuliah
• Klik 'Post-test' lalu 'Coba Sekarang'
• Pilih jawaban pada setiap halaman pertanyaan, lalu 'Kumpulkan'
• Jawablah semua pertanyaan sesuai pemahaman Anda setelah mengikuti kuliah

Sertifikat
• Pada tahap akhir kuliah, Akademi AntiKorupsi menyediakan sertifikat mata
kuliah
• Fasilitator akan memeriksa semua
aktifitas yang telah diikuti peserta dan
menandai status selesai kuliah bila
peserta dinilai telah mengikuti seluruh
tahapan dengan baik
• Klik Sertifikat lalu klik Download
• Peserta akan mendapat berkas
Sertifikat dalam bentuk PDF yang dapat
dicetak dengan mudah

