Selamat Datang BINUSIAN

Ini adalah halaman untuk bisa mengakses e formulir yang digunakan untuk mengumpulkan :
1. Laporan Kegiatan CB
2. Video dari kegiatan CB
Yang perlu diperhatikan adalah, untuk mendapatkan comserv hour CB saat ini yaitu :
1. Tahap pengumpulan / submit laporan dan video kegiatan CB, Periode
pengumpulan / submit dari tanggal 4 Mei 2021 sampai tanggal 10 Agustus 2021.
Comserv Hour masing masing mahasiswa sudah bisa dilihat di TFI Apss pada tanggal
24 Agustus 2021
2. Tahap Konfirmasi mahasiswa akan dapat mengajukan protes nilai Comserv Hour sampai
tanggal 15 September 2021. Setelah tanggal ini tidak ada penerimaan protes nilai
Comserv Hour dan perubahan nilai Comserv Hour

Sebelum melanjutkan melakukan input data terlebih dahulu yang harus dipastikan adalah :
a. Meyakinkan semua data yang akan diinput dalam e formular / TFI Apps sudah
benar karena penginputan submit hanya bisa dilakukan 1 kali
b. Mahasiswa sudah membentuk kelompok CB dan sudah menentukan ketuanya
c. Mencatat NIM dan NAMA Ketua Kelompok untuk nanti diinput dalam e
formular
d. Mencantumkan logo CB di Laporan Akhir dan Video
https://drive.google.com/file/d/1ccf3J3QiOeXuMNI-oQrA1GMGQrxcPAE/view?usp=sharing
e. Mencantumkan logo TFI di Laporan Akhir dan Video
https://drive.google.com/file/d/10oEzhMZer9wTOLNE9jgQ1E6JoR9v2gL/view?usp=sharing

Untuk bisa mengakses e formulir ini mahasiswa dapat :
-

Akses link https://tfi.apps.binus.ac.id/login jika tidak bisa dari browser yang biasa coba
buka dari browser incognito

-

User dan password sama dengan seperti user dan password pada saat akan masuk ke
BIMAY

Jika tidak bisa login karena not Authorized

Atau Status kemahasiswaan tidak aktif

Maka klik get your user name pada halaman muka BINUSMAYA

Lalu tunggu 1 X 24 Jam, kemudian ulangi login Kembali

Melakukan Submit Laporan dan Video Kegiatan
-

Klik Event
Kemudian Klik Social Activity – CB Course

-

Setelah Tampilan diatas Klik Detailm maka tampilannya akan berubah seperti ini

-

Tampilan diatas adalah template dari TFI, setelah diperhatikan tanggal tanggalnya bisa
lanjut untuk mengisi section berikutnya syudent detail form

-

Mengisi data informasi yang berkaitan dengan matakuliah CB
Selanjutnya masuk ke section Progress Form untuk mengisi data yang berkaitan dengan
kegiatan yang dilakukan

-

-

Project Name diisi
o Jika CB Pancasila diisi Sosialisasi Kegiatan Anti Korupsi
o Jika CB Kewarganegaraan diisi Sosialisasi Kegiatan Cinta Kebudayaan
o Jika CB Agama diisi dengan Sosialisasi Hidup Bermasyarakat dan Toleransi
o Atau bisa juga diisi Judul Kegiatan yang dilakukan
Location diisi dimana lokasi kegiatan dilakukan misal Jakarta Barat, DKI Jakarta
Categoory diisi Education
Scale diisi Local
Report : upload file laporan dalam bentuk pdf
Video : upload file video
Insert link Report : copy paste link laporan yang disimpan di gdrive mahasiswa dan
seting share public
Insert link Video : copy paste link video yang disimpan di gdrive mahasiswa dan seting
share public
Yakinkan semua data sudah diinput dengan benar
Klik submit

Mengecek Comserv Hour
-

Setelah masuk TFI Apps kemudian pilih score, disana akan terilhat jam comm serv

Melakukan protes Comserv Hour
-

-

Jika memiliki pertanyan terkait perolehan jam comm serv maka selanjutnya bisa klik
protes
Setelah itu tampilannya akan berubah menjadi score protes form

Kemudian mengisi form tersebut beserta bukti buktinya kemudian klik send
Konfirmasi harus memperhatikan tanggal, setelah lewat dari batas tanggal konfirmasi
maka protes tidak bisa diterima

