
Petunjuk Penggunaan Aplikasi Repositori Tugas 

  

1. Buka browser anda dan masukkan alamat http://repository.fatkhan.web.id. 

2. Setelah itu silahkan klik menu login/daftar jika belum memiliki akun, jika sudah 

silahkan langsung login saja. 

 
3. Setelah itu isi semua kolom pada formulir pendaftaran. Dapat dilihat pada gambar 

di bawah. 

a. First name: isikan nama depan anda 

b. Last Nama: isikan nama belakang anda. 

c. Username : isikan username sesuai yang anda inginkan, username adalah  

yang akan anda gunakan untuk login pada aplikasi. 

d. Email: Masukkan email aktif. 

e. Password dan Konfirmasi password: Isikan password dan Konfirmasi 

password. 

f. Ceklis reCaptha. 

g. Jika semua telah diisi silahkan klik Register Now 

 

 

http://repository.fatkhan.web.id/


 
 

4. Setelah berhasil mendaftar langak selanjutnya silahkan login dengan menggunakan 

username atau email, serta password yang telah di buat tadi. Jangan lupa ceklist 

kotak i’m not a robot. 

 



5. Setelah login anda akan masuk ke halaman dashboard. 

 

6. Pada saat login ada beberapa menu antara lain: Home, Petujuk Penggunaan, 

Dashboard, Kirim Tugas, dan Materi Kuliah. 

7. Menu kirim tugas di gunakan untuk mengirim tugas anda, dan menu Materi Kuliah 

di gunanakan untuk melihat materi yang di berikan oleh dosen kepada mahasiswa. 

8. Menu Kirim Tugas. 

 

1. Masukkan 

Judul Tugas 

2. Masukkan Deskripsi 

Tugas ( Nama, Nim, 

Kelas, Program Studi, 

Mata Kuliah) 

3. Unggah berkas 

tugas dalam 

format microsoft 

word. (.doc, 

.docx, .rtf) 



 

 

 

 

 

 

9. Aplikasi ini baru di buat dan mungkin masih terdapat beberapa bug dan kesalahan. 

Jika anda menemui kesalahan baik dalam aplikasi maupun dalam alur aplikasi, 

silahkan hubungi nomor di bawah. 

10. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi: WA Only: 085280834080. 

4. Setelah upload berkas selesai, 

pada menu categories pilihlah 

kelas anda dan mata kuliah 

anda.  

*Penting: Jangan sampai salah 

memilih kelas, karena tugas 

anda akan tampil pada dosen 

pengampu mata kuliah di kelas 

anda. 

5. Pada Menu “Allow Access” 

silahkan pilih “Dosen” dan 

“Mahasiswa” 

6. Jika semua telah di isi 

dan langkah terakhir klik 

tombol terbitkan, setelah 

itu cek halaman depan 

website, pastikan tugas 

yang anda kirimkan tadi 

telah tampil. 


