
Penggunaan Aplikasi GLS untuk Partner 

1. Buka halaman web https://newbinusmaya.binus.ac.id/gls 

2. Partner Login menggunakan Email dan Password yang sudah ditentukan pihak Industri. 

 

3. Apabila Partner melupakan Passwordnya, dapat click link Reset Password dibawah tombol Login.  

Setelah itu akan muncul Popup dibawah ini: 

https://newbinusmaya.binus.ac.id/gls


 

Masukkan Email yang sudah ditentukan pihak Industri. Kemudian password baru akan digenerate oleh 

sistem, kemudian dikirimkan ke Email tertera. 

 

4. Setelah Login, Partner akan menuju halaman Utama LMS-GLS (Learning Management System – 

Global Learning System). Ada 2 menu utama yakni: Dashboard dan Profile. 

 

 
 

Dibawah ini merupakan menu Dashboard, terdiri dari 2 sesi: 

- Your Courses: shortcut menuju Course tertentu. 

- To Do List: Membuat suatu to do list sebagai appointment. 

 

 



 
 

Dibawah ini merupakan menu Profile, terdiri dari 2 sesi: 

- Profile Picture: fitur untuk merubah foto profil partner/industri. 

- Personal Information: memuat informasi Nama, Posisi, dan Nomor Telepon Partner. 

- Company Information: memuat informasi Nama, Tipe Industri, Alamat, Situs Web, dan Nomor 

Telepon Industri. 



 
 

 

5. Apabila Partner hendak merubah Passwordnya, dapat menggunakan fitur Change Password. Pada 

bagian kanan atas ada Foto dan Nama Partner, klik, kemudian pilih Account Settings. 



 
 

Kemudian klik Change Password. 

 
Setelah itu akan muncul popup. Ketikkan password lama, password baru, dan konfirmasi password baru. 

 



6. Main Menu 

 
- Courses: menuju halaman Course tertentu. Sebagai contoh, klik Accounting For Complex 

Financial Transactions. Akan muncul penjelasan mengenai Course tersebut. 

 

 
 

Kemudian akan ada 4 menu utama, yaitu:  

o Info: menunjukkan spesifikasi dari suatu Course, antara lain: 

 Learning Outcomes: ??? 

 Teaching and Learning Strategies: ??? 

 Textbook: ??? 

 Evaluation: ??? 



 
 

o Resources: menunjukkan bahan pembelajaran untuk suatu Course dan juga silabusnya. 

Klik Print Course Outline untuk membuka silabus dalam bentuk PDF. 

 



 
 

 

o Shared Material: melihat dan melakukan share materi tambahan untuk suatu Course. 



 
 Untuk melakukan share materi, klik Add New.  

 



Kemudian akan muncul halaman seperti diatas. Setelah memasukkan data-data 

yang diperlukan pada formulir, seleksi kelas (apabila akan share ke sebagian kelas), 

kemudian klik tombol Submit. 

 

Materi sudah berhasil ditambahkan, namun masih pending . Materi akan 

divalidasi dulu oleh Moderator sebelum disebarkan ke kelas. Apabila di-approve, 

Status akan menjadi . Namun apabila di-reject, Status akan menjadi . 

 

Untuk melihat detil dari materi yang sudah di share, dapat klik link pada kolom Title, 

kemudian muncul popup seperti dibawah ini: 

 

 

 Selain share dari materi sendiri, Partner juga dapat melakukan share dari 

Lecturer lainnya (apabila sudah ada data). Pada tabel bagian atas bernam 

“Shared Material From Other Lecturers”. 



 
 

Kemudian klik icon Share, kemudian akan muncul popup seperti dibawah ini. Isi 

kembali judul dan deskripsinya apabila ingin diubah. Untuk melihat file/urlnya, 

dapat klik pada link file/urlnya. Bila diperlukan, ubah kelas-kelasnya kemudian klik 

tombol Share to My Class. 

 
 

Materi berhasil dibagikan, Statusnya akan langsung tercentang (Approved). 

 

 
 



 Partner dapat melakukan share kembali dari materi-materi periode sebelumnya. 

Klik tombol View History.  

 
Akan ada 2 bagian, yakni My Materials dan Materials From Other Lecturer. 

Masukkan kata kunci pencarian yang Anda inginkan (kosongkan bila tidak ada), 

kemudian klik tombol Search. Kemudian akan muncul data Shared Material yang 

sudah lampau (bila ada) seperti nampak pada gambar diatas. Untuk melakukan 

Share, klik link pada kolom Title. Kemudian akan muncul popup, isi kembali judul 

dan deskripsinya apabila ingin diubah. Untuk melihat file/urlnya, dapat klik pada link 

file/urlnya. Bila diperlukan, ubah kelas-kelasnya kemudian klik tombol Share to My 

Class. 

 
 

Materi berhasil dibagikan, Statusnya akan langsung tercentang (Approved) pada 

halaman sebelumnya.  



 
Apabila ingin menghapus materi pada periode sebelumnya, dapat klik icon trash 

pada kolom Action. 

 
o Forum: shortcut menuju Forum. 

 

 

- Forum: menuju forum diskusi. 

 
Pilih Degree, Periode, Course, dan Topic yang diinginkan. Untuk menambahkan Thread baru, klik 

tombol Add Thread. Akan muncul popup seperti dibawah ini: 



 
Isi judul Thread, Deskripsi, dan File Attachment (bila ada). Kemudian klik Save. Thread baru 

muncul, lihat gambar dibawah ini: 

 
 

Untuk mulai berdiskusi, klik link pada Thread Title. Anda akan masuk kehalaman diskusi/posting. 



 
Apabila hendak mengunduh file attachment (bila ada), klik link file (lihat gambar diatas). Untuk 

menambahkan posting atau melakukan reply, dapat klik tombol reply dimana saja. Kemudian 

akan muncul popup seperti gambar dibawah ini. 

 
Isi judul Thread, Deskripsi, dan File Attachment (bila ada). Kemudian klik Save. Fitur Lock Thread 

(tombol di atas kiri) digunakan untuk menutup tombol Reply, biasanya digunakan apabila diskusi 

sudah Closing. 


