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INFO 1 – MOOC
Di dalam MOOC terdapat tiga hal yang harus peserta lakukan, yaitu
1. Register di MOOC (mooc.seamolec.org)
Pada tahap ini peserta diminta untuk membuat akun MOOC di mooc.seamolec.org
agar dapat mengakses materi pelatihan

2. Mengkativasi akun MOOC
Setelah membuat akun MOOC, peserta diminta untuk mengaktivasi akun tersebut
agar dapat digunakan kembali pada pembelajaran di MOOC selanjutnya. Tanpa
mengaktivasi akun yang telah dimuat, kegagalan sign in dapat terjadi.

3. Sign in dan memilih judul pelatihan yang diikuti
Setelah membuat akun MOOC dan mengaktivasinya, peserta diminta untuk Sign in
dan Find Course untuk memilih judul pelatihan yang diikuti.

INFO 2 – Membuat Akun MOOC
Cara 1:
1. Masuk ke akun Etraining
2. Pilih judul pelatihan yang diikuti
3. Klik “See Materials”
4. Klik tombol “Enroll Course”
5. Isi formulir untuk membuat akun di MOOC dengan melihat panduannya di
mooc.seamolec.org/help

Cara 2:
1. Akses laman mooc.seamolec.org
2. Klik tombol Register
3. Isi formulir untuk membuat akun di MOOC dengan melihat panduannya di
mooc.seamolec.org/help

INFO 3 – Aktifasi Akun MOOC
1. Setelah membuat akun MOOC, akan muncul tampilan seperti ini. Kotak hitam berikut
berisi instruksi untuk melakukan aktivasi akun MOOC.

2. Buka email dari MOOC SEAMOLEC

3. Klik link atau tautan berwarna biru di dalamnya untuk melakukan aktivasi akun MOOC.

eserta diwajibkan join course, sign in, dan enroll di pelatihan yang diikuti sebelum
tanggal 31 Januari pukul 11.00 WIB. Selanjutnya kelas di MOOC akan dikunci dan
peserta yang belum enroll (masuk) ke kelas tersebut tidak dapat lagi bergabung. Cara
join course, sign in, dan enroll sebagai berikut.

4. Aktivasi berhasil

INFO 4 – Sign in dan Memilih Course
1. Masuk ke mooc.seamolec.org
2. Pilih tombol Sign in
3. Isi kolom email dan password lalu klik tombol Sign in

4. Klik tombol Find Courses now untuk memilih course/pelatihan yang diikuti

5. Peserta akan diarahkan pada tampilan berikut untuk memilih course/pelatihan.

INFO 5 – Gagal Sign in
Setelah membuat akun di MOOC banyak peserta yang sering kali gagal ketika akan Sign in
kembali di course/pelatihan yang diikuti. Berikut penyebab kegagalan tersebut.
Sebab:
1. Peserta belum membuat akun (register) MOOC
2. Sudah membuat akun tetapi belum mengaktivasi (memverifikasi) akun tersebut

Indikator:
1. Cobalah Sign ini dan mengklik Forgor Password. Jika setelah mengklik Forgot
Password muncul tampilan berikut, ini menunjukkan bahwa email yang tertulis belum
terdaftar (belum membuat akun MOOC)

2. Cobalah Sign ini dan mengklik Forgor Password. Jika setelah mengklik Forgot
Password muncul tampilan berikut, ini menunjukkan bahwa email yang tertulis belum
melakukan aktivasi (mengaktivasi akun)

Solusi:
1. Membuat akun (register di mooc, lihat info 4)
2. Aktivasi akun MOOC Bapak/Ibu (lihat info 5)
3. Jika berkali-kali gagal, silakan sign in dan klik forgot password. Periksa email dari
MOOC SEAMOLEC. Reset password lama dengan password baru dengan cara mengklik
tautan/link berwarna biru di email tersebut.

