
UJIAN TRANSMISI TELEKOMUNIKASI 

 

Kamis, 14 Mei 2020, pukul 20:30 - 22:00 WIB 

 

Mahasiswa wajib bergabung Microsoft Teams, Teams : Ujian Transmisi Telekomunikasi dengan cara: 

1. Mahasiswa silakan aktifasi email dengan login ke http://365.ugm.ac.id/ dengan sso email ugm. 

2. Mahasiswa download aplikasi Microsoft teams 

3. Login Microsoft teams dengan email 365.ugm.ac.id yang telah aktif, contoh yayuk@365.ugm.ac.id 

4. Klik Teams > joint or create teams > Join a team with a code > masukan kode xpj92c2 

Detail pelaksanaan Ujian Transmisi Telekomunikasi 

1. Mahasiswa pada Kamis, 14 Mei 2020, pukul 20:30 - 22:00 WIB mengikuti ujian secara online 

via microsoft teams dengan klik tautan http://ugm.id/UAStranstel 

2. Soal ujian akan dishare selama waktu ujian (share screen oleh petugas akademik). 

3. Sebelum waktu ujian habis, mahasiswa mengupload hasil ujian di files (folder Hasil UAS Transtel). 

Cara : klik teams > Ujian Transmisi Telekomunikasi  > files > folder Hasil UAS Transtel. Hanya 

yang sudah masuk ke team Ujian Transmisi Telekomunikasi (sesuai cara bergabung di atas) yang 

dapat mengupload hasil ujian.  

4. Petugas mendownload hasil ujian.  
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UJIAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI 

 

Jumat, 15 Mei 2020, pukul 20:30 - 21:45 WIB 

Mahasiswa wajib bergabung Microsoft Teams, Teams : Ujian Jaringan Telekomunikasi dengan cara: 

1. Mahasiswa silakan aktifasi email dengan login ke http://365.ugm.ac.id/ dengan sso email ugm. 

2. Mahasiswa download aplikasi Microsoft teams 

3. Login Microsoft teams dengan email 365.ugm.ac.id yang telah aktif, contoh yayuk@365.ugm.ac.id 

4. Klik Teams > joint or create teams > Join a team with a code > masukan kode 7ihhslz 

Detail pelaksanaan Ujian Jaringan Telekomunikasi 

1. Mahasiswa pada Jumat, 15 Mei 2020, pukul 20:30 - 21:45 mengikuti ujian secara online via 

microsoft teams dengan klik tautan http://ugm.id/UASjartel 

2. Soal ujian akan dishare selama waktu ujian (share screen oleh petugas akademik). 

3. Sebelum waktu ujian habis, mahasiswa mengupload hasil ujian di files (folder Hasil UAS Jartel). 

Cara : klik teams > Ujian Jaringan Telekomunikasi > files > folder Hasil UAS Jartel. Hanya yang 

sudah masuk ke team Ujian Jaringan Telekomunikasi (sesuai cara bergabung di atas) yang dapat 

mengupload hasil ujian.  

4. Petugas mendownload hasil ujian.  
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UJIAN TEKNIK TELEKOMUNIKASI 

 

Sabtu, 16 Mei 2020, pukul 08:30 - 09:45 WIB 

 

Mahasiswa wajib bergabung Microsoft Teams, Teams : Ujian Teknik Telekomunikasi dengan cara: 

1. Mahasiswa silakan aktifasi email dengan login ke http://365.ugm.ac.id/ dengan sso email ugm. 

2. Mahasiswa download aplikasi Microsoft teams 

3. Login Microsoft teams dengan email 365.ugm.ac.id yang telah aktif, contoh 

yayuk@365.ugm.ac.id 

4. Klik Teams > joint or create teams > Join a team with a code > masukan kode 489xnit 

Detail pelaksanaan Ujian Teknik Telekomunikasi 

1. Mahasiswa pada Sabtu, 16 Mei 2020, pukul 08:30 - 09:45 WIB mengikuti ujian secara 

online via microsoft teams dengan klik tautan http://ugm.id/UAStektel  

2. Soal ujian akan dishare selama waktu ujian (share screen oleh petugas akademik). 

3. Sebelum waktu ujian habis, mahasiswa mengupload hasil ujian di files (folder Hasil UAS Tektel). 

Cara : klik teams > Ujian Teknik Telekomunikasi > files > folder Hasil UAS Tektel. Hanya yang 

sudah masuk ke team Ujian Teknik Telekomunikasi (sesuai cara bergabung di atas) yang dapat 

mengupload hasil ujian.  

4. Petugas mendownload hasil ujian.  
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