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Tips Menguggah Bahan Ajar di Staffsite 
 
Bahan ajar (teaching material) adalah pengetahuan, ketrampilan, atau nilai yang dapat 
dipelajari oleh pembelajar sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Bahan ajar tersebut 
dapat berupa fakta, obyek, pengalaman, atau kondisi yang memungkinkan pembelajar 
dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan nilainya. Salah satu obyek yang 
dikategorikan sebagai bahan ajar tersebut adalah alat bantu ajar (teaching aids) yang 
berupa file presentasi, diktat, atau modul dengan format elektronik seperti file 
powerpoint, doc, pdf, dll.  Pengunggahan bahan ajar elektronik di Universitas Gunadarma 
dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di UG Lecturer Digital Locker yang lebih dikenal 
sebagai nustaffsite yang dapat diakses di http://nustaffsite.gunadarma.ac.id. Bahan ajar 
yang diunggah melalui nustaffsite tersebut dapat dilihat oleh umum di homepage masing-
masing dosen. Langkah-langkah selengkapnya adalah sebagai berikut.    
 
1. Masuk ke nustaffsite di http://nustaffsite.gunadarma.ac.id dengan menggunakan 

user ID dan password yang telah diberikan oleh pengelola nustaffsite. 
 

 
 
2. Memilih menu layanan “Locker” 
 

 
 



Media and information Center-BAPSI Universitas Gunadarma 2 

3. Memilih menu layanan “Site Builder”  “Download Manager” 
 
Menu “Download Manager” menyediakan dua layanan yaitu (a) “File Category” untuk 
membuat kategori file dan (b) “Upload File” untuk mengupload file sesuai ke setiap 
kategori yang sudah dibuat melalui layanan “File Category” 
 

 
 
4. Membuat Kategori atau pengelompokan file (folder) melalui layanan “File 

Category” 
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Setelah anda mengetikan nama kategori dan mengisi “description” (tidak harus diisi) 
maka selanjutnya klik “Submit”. 
 
5. Mengunggah File melalui layanan “Upload File 
 

 
 
Jika anda sudah memasukkan informasi di atas maka klik “submit”. PENTING: Tipe file 
yang anda pilih di ”File Content-type” harus sesuai dengan format file yang akan anda 
unggah. Misalnya jika file tersebut adalah presentasi berupe file powerpoint (ppt) maka 
pilihlah tipe ”powerpoint (microsoft)” 
 
6. Melihat atau mendownload file dari homepage dosen 
 
Setelah proses “upload” selesai maka file dokumen tersebut dapat dilihat oleh umum di 
homepage masing-masing dosen, misalnya di http://avi.staff.gunadarma.ac.id pada menu 
“download” 
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