
Panduan E-Learning SIMASTER UGM 

 

E-Learning merupakan suatu sistem belajar jarak jauh atau lebih tepatnya sistem e-course (kuliah 

jarak jauh) untuk civitas akademika Universitas Gadjah Mada, dengan e-learning ini harapanya 

bisa menjembatani proses belajar dosen dan mahasiswa tanpa tatap muka. 

Ada beberapa fitur yang bisa digunakan dosen dalam proses E-learning, antara lain: 

● Mengunggah silabus perkuliahan 

● Menyampaikan materi perkuliahan 

● Memberi pengumuman kepada mahasiswa 

● Memberi tugas kepada mahasiswa 

● Diskusi dengan mahasiswa 

 

Laman: simaster.ugm.ac.id 

Login: User dan Password SSO UGM 

  



1 MENGUNGGAH SILABUS PERKULIAHAN 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Silakan login ke laman simaster.ugm.ac.id, atau dengan aplikasi SIMASTER di 

HP. 

 

b. Pilih menu E-learning sub menu Silabus. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



c.  kemudian klik tombol  pada bagian Aksi. 

 

d. Untuk menambahkan silabus silakan klik tombol  

 

e. Lengkapi isian data dan unggah dokumen silabus kemudian klik tombol , 

maka akan tampil seperti di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 



Informasi: 

Terdapat beberapa fasilitas antara lain: 

 untuk mengunduh dokumen silabus 

 untuk mengubah isian dan dokumen silabus 

 untuk mengirimkan notifikasi ke mahasiswa 

 untuk menghapus isian dan dokumen silabus 

f. Setelah disimpan Silabus ini bisa diakses oleh mahasiswa melalui menu E-

Learning sub menu Silabus 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

➢ Mahasiswa login ke simaster.ugm.ac.id atau aplikasi SIMASTER dengan 

SSO 

➢ Pilih menu E-learning sub menu Silabus 

 

➢ Klik tombol  pada bagian Detail, maka akan tampil seperti di bawah 

ini dan mahasiswa bisa Download file Silabus dengan klik tombol  

pada bagian Download 

 

 

  



2 MENYAMPAIKAN MATERI PERKULIAHAN 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Silakan login ke laman simaster.ugm.ac.id, atau dengan aplikasi SIMASTER di HP. 

 

b. Pilih menu E-learning sub menu Materi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. Klik tombol  di bagian Aksi 

 

  Terdapat dua fasilitas yaitu menambahkan materi dan copy materi dari 

semester lampau: 

2.1 Menambahkan materi 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

● Klik tombol  

 

 

● Isikan data secara lengkap dan unggah dokumen materi kemudian klik tombol 

 

 

 

 



Terdapat beberapa fasilitas antara lain: 

 untuk mengunduh dokumen materi 

 untuk mengubah isian dan dokumen materi 

 untuk menghapus isian dan dokumen silabus 

 untuk mengirimkan notifikasi ke mahasiswa 

Untuk mengirim notifikasi silakan isikan data secara lengkap kemudian 

klik tombol  maka akan tampil notifikasi di simaster mahasiswa. 

 

2.2 Copy materi dari semester lampau 

● Klik tombol , isikan semester dan pilih materi yang akan dicopy 

kemudian klik tombol  

 

Setelah diklik Simpan maka materi akan tampil di simaster mahasiswa di menu 

E-Learning sub menu Materi 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

➢ Mahasiswa login ke simaster.ugm.ac.id atau aplikasi SIMASTER 

dengan SSO 

➢ Pilih menu E-learning sub menu Materi, klik tombol  di bagian 

download untuk mendownload materi. 

 

 



 

3 Memberi pengumuman kepada mahasiswa 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Silakan login ke laman simaster.ugm.ac.id, atau dengan aplikasi simaster di HP. 

 

b. Pilih menu E-learning sub menu pengumuman 

c. Maka akan tampil seperti di bawah ini: 

 

d. Silakan klik button  untuk mengirim pesan 

 

  



e. Klik  untuk menambahkan pesan, silakan isi pesan secara lengkap 

kemudian klik . 

 

Informasi: 

- Materi Ke akan secara otomatis di default oleh sistem 

- Nama: sebagai header pengumuman 

- Deskripsi: Merupakan isi pesan 

- Dokumen Materi: apabila ingin melampirkan dokumen, misalkan tugas. 

f. Setelah di klik Simpan maka akan tampil seperti dibawah ini: 

 

Terdapat beberapa fasilitas antara lain: 

 untuk mengunduh dokumen lampiran 

 untuk mengubah pesan 

 untuk mengirim notifikasi ke mahasiswa 

 untuk menghapus pesan 

 

 

 

 



g. Untuk mengirimkan pesan silakan klik . Periksa kembali isian pesan, apabila 

sudah sesuai silakan klik  

 

 

h. maka akan tampil di SIMASTER mahasiswa di menu E-learning sub menu 

Pengumuman 

 

Setelah diklik  maka akan tampil: 

 



4 Memberi tugas kepada mahasiswa 

4.1 Dosen Memberi Tugas ke Mahasiswa 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Silakan login ke laman simaster.ugm.ac.id, atau dengan aplikasi simaster di HP. 

 

b. Pilih menu E-learning sub menu Tugas 

 

c. Klik tombol  di bagian Aksi 

 

 

 

 



d. Untuk menambahkan Tugas silakan klik tombol  

 

e. Isikan data dengan lengkap dan unggah dokumen tugas kemudian klik tombol 

 

 

Terdapat beberapa fasilitas antara lain: 

 untuk mengunduh dokumen lampiran tugas 

 untuk mengubah isian dan unggah dokumen tugas 

 untuk mengirim notifikasi ke mahasiswa kalau ada tugas 

 untuk menghapus isian dan unggahan tugas 

 untuk melihat unggahan dokumen tugas yang sudah dikerjakan 

mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Dosen Melihat Tugas yang sudah dikerjakan oleh Mahasiswa 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Pilih menu E-learning sub menu Tugas 

 

b. Klik tombol  untuk melihat dokumen unggahan tugas yang sudah dikerjakan 

oleh mahasiswa 

● Mahasiswa sudah mengunggah dokumen 

Klik tombol  untuk meng unduh file tugas yang sudah 

dikerjakan oleh mahasiswa 

 

 

● Mahasiswa belum mengunggah dokumen 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Mahasiswa mengupload tugas via SIMASTER 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Silakan login ke laman simaster.ugm.ac.id, atau dengan aplikasi simaster di HP. 

 
b. Pilih menu E-learning sub menu Tugas 

 

c. Klik tombol  di bagian download untuk men download file tugas dari dosen 

d. Klik tombol  untuk mengupload file  tugas yang sudah dikerjakan 

 

e. Isikan data secara lengkap dan unggah file tugas yang sudah dikerjakan kemudian 

klik tombol  



5  Diskusi 

5.1 Membuat Topik Diskusi 

Untuk membuat topik diskusi bisa dilakukan oleh dosen atau mahasiswa 

5.1.1 Dosen 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Login ke simaster.ugm.ac.id dengan SSO UGM 

b. Pilih menu E-Learning sub Menu List Diskusi 

 

c. Klik tombol  di bagian Aksi untuk melihat daftar Diskusi  

 

d. Klik tombol  untuk menambahkan Topik Diskusi 

 



e. Lengkapi isian data dan unggah dokumen pendukung kemudian klik 

 

5.1.2 Mahasiswa 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Login ke simaster.ugm.ac.id dengan SSO UGM 

b. Pilih menu E-Learning sub Menu Diskusi 

 

c. Klik tombol  untuk menambahkan Topik Diskusi 

 

d. Lengkapi isian data dan unggah dokumen pendukung kemudian klik 

 

 

 

 



5.2 Diskusi oleh Dosen dan Mahasiswa 

Diskusi ini bisa dimulai oleh dosen maupun mahasiswa 

5.2.1 Diskusi oleh Dosen 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Login ke simaster.ugm.ac.id dengan user pass SSO 

b. Pilih menu E-Learning sub menu List Diskusi 

 

c. Klik tombol  pada bagian Aksi 

 

d. Klik tombol  untuk memulai diskusi, dan klik tombol  

untuk memberikan notifikasi ke mahasiswa bahwa ada diskusi baru. 

 

 



 

e. Isikan Balasan dan lampirkan dokumen (jika ada) kemudian klik 

 

 

f. Setelah mahasiswa membalas pesan akan tampil diskusi antara 

mahasiswa dan dosen 

 

 



5.2.2 Diskusi oleh Mahasiswa 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Login ke simaster.ugm.ac.id dengan user pass SSO 

b. Pilih menu E-Learning sub menu Diskusi 

 

c. Klik tombol  pada bagian Detail untuk melihat daftar topik 

diskusi dan jumlah tanggapanya 

 

d. Klik salah satu topik pembahasan, misal: Contoh Topik Diskusi 

maka akan tampil history diskusi 

 

 



e. Untuk membalas pesan silakan isikan tanggapan, kemudian klik 

 

 

f. Maka akan tampil diskusi Mahasiswa dan Dosen 

 

 


