
CARA 
MENGERJAKAN & 
MENGUMPULKAN 

TUGAS



“
MENGERJAKAN 

TUGAS

Tugas yang 

Mengharuskan

Anda 

mendownload

dan mengupload

file. 

Tugas yang 

dapat langsung

Anda kerjakan

pada Etraining



“

MENGERJAKAN 

TUGAS LANGSUNG 

DI ETRAINING 



1. Pastikan tahap

sebelumnya sudah

dipenuhi sehingga

sudah tercentang

biru seperti ini.

2. Klik Tugas

yang akan

dikerjakan



3. Baca dan pahami

intruksi tugas yang 

tersedia

4. Klik ‘Add 

submission’



5. Tuliskan jawaban

Anda pada kolom

‘Online Text’ ini untuk

mengerjakan tugas

langsung pada 

etraining

6. Klik ‘Save changes’ 

untuk menyimpan

jawaban Anda



Tulisan ‘Draft (not submitted)’ pada ‘Submission 

status’ menandakan tugas Anda sudah

disimpan namun belum dikumpulkan, sehingga

pelatih belum dapat memberikan nilai.

Anda dapat menghapus jawaban

Anda dengan meng-klik ‘Remove 

submission’

Anda dapat mengubah

jawaban Anda dengan

meng-klik ‘Edit submission’

7. Klik ‘Submit assignment’ 

untuk mengumpulkan tugas, 

apabila Anda sudah yakin

dengan jawaban Anda.



8. Beri tanda

centang pada 

pernyataan

9. Klik ‘Continue’ untuk

melanjutkan pengiriman



Tugas yang sudah terkirim

ditandai dengan ‘Submission 

status’ telah bertuliskan

‘Submitted for grading’



“
MENGERJAKAN 

TUGAS DENGAN 

DOWNLOAD DAN 

UPLOAD FILE



1. Pastikan tahap

sebelumnya sudah

dipenuhi sehingga

sudah tercentang

biru seperti ini.

2. Klik Tugas

yang akan

dikerjakan



4. Klik dan unduh file 

penugasan untuk melihat

tugas yang harus dikerjakan

3. Baca dan pahami

deskripsi pada 

tugas yang tersedia



5. Baca dan Pahami

File Penugasan

yang telah diunduh. 

Lalu kerjakan tugas

sesuai instruksi.



MENGUMPULKAN 
TUGAS



6. Pastikan tugas Anda sudah dikerjakan

dengan benar dan dibuat dalam format 

ekstensi file yang sesuai dengan instruksi.

7. Klik ‘Add submission’ 

untuk menambahkan

tugas yang akan

dikumpulkan, apabila

Anda sudah yakin

dengan tugas yang 

telah Anda kerjakan



8. Klik Tombol Upload File 

untuk mencari lokasi file tugas

yang ingin Anda kirimkan

atau anda dapat langsung

menarik dan meletakkan

file Anda langsung di sini



9. Klik

‘Upload 

a file’
10. Klik ‘Browse’ untuk mencari

lokasi file yang ingin dikirimkan



12. Klik ‘Open’

11. Pilih dan klik pada tugas

yang akan dikirimkan dengan

format file sesuai instruksi



13. Ubah nama file pada 

kolom ‘Save as’, apabila

diperlukan

14. Klik ‘Upload this file’ 

untuk mengunggah

tugas Anda



15. File tugas yang ter-unggah

akan ditampilkan dalam kolom

‘File submission’ ini

16. Klik ‘Save changes’ untuk menyimpan

perubahan dan mengirimkan tugas



Tugas yang sudah dikirimkan

akan ditampilkan dalam kolom

‘File Submission’

Anda dapat mengubah

tugas dengan klik

‘Edit submission’

Anda dapat menghapus

tugas dengan klik

‘Remove submission’

Apabila jumlah file 

tugas lebih dari 1 (satu), 

Anda dapat memilih

hingga 20 file pada 

tahap 11, atau Anda 

juga dapat mengulangi

tahap 7—16 setelah

meng-klik tombol

‘Edit submission’



SELAMAT MENGERJAKAN TUGAS
PELATIHAN DARING BKKBN JOGJA


