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Pengenalan Aplikasi Radar 3

merupakan fasilitas dan layanan bagi 
pengguna UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta untuk melakukan kegiatan 
rapat, diskusi, perkuliahan atau 
aktivitas lainnya secara virtual.

Radar UIN Jakarta



Fitur Aplikasi Radar UIN Jakarta 4

Terintegrasi Email UINJKT

Cukup login dengan email UINJKT 

untuk menggunakan Radar

Pembelajaran Daring

Kelola pembelajaran daring per 

kelas dan berdiskusi

Rekam

Kelola rekaman rapat dan 

pembelajaran daring

Rapat Daring

Kelola rapat daring per sesi dan 

berkolaborasi

Agenda

Kelola agenda rapat/pembelajaran 

dengan Google Calendar

Berbagi Suara dan Video

Tersedia pengaturan berbagi dan 

kualitas untuk suara dan video

Berbagi Layar dan Papan Tulis

Tersedia pilihan untuk berbagi layar 

aplikasi dan papan tulis (whiteboard) 

yang akan didiskusikan

Berbagi Pesan

Dapat mengirim pesan (chat) 

melalui grup maupun pribadi

Pemungutan Suara

Tersedia fitur pemungutan suara 

pendapat dalam rapat/pembelajaran

Fleksibel

Tanpa batas waktu pemakaian dan bisa 

mencapai 100 orang dalam 1 sesi serta 

berbagai pengaturan lainnya



Untuk kemudahan dalam memahami panduan ini, 
dibagi berdasarkan 3 perangkat pengguna, yaitu:
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Pengguna Komputer/Laptop

Pengguna Android

Pengguna iOS
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Bagi Pengguna Komputer/Laptop:

✓ OS dengan Windows, Linux, atau MacOS

✓ Pastikan perangkat suara mikrofon 

(Rekomendasi gunakan headset) dan video 

(webcam) terpasang dan teruji di komputer 

dengan baik. 

✓ Pastikan koneksi internet terhubung dengan 

baik dan stabil

✓ Pastikan akun email UINJKT Anda aktif

✓ Aplikasi Radar membutuhkan browser dan 

demi kenyamanan akses pengguna Komputer 

/Laptop, gunakan browser Chrome (di OS 

Windows/Linux) dan Safari (di OS MacOS)

Persiapan Perangkat Pengguna

Chrome Safari
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Bagi Pengguna Smartphone Android:

✓ OS dengan Android versi 6 ke atas

✓ Sama seperti aplikasi conference lainnya, 

disarankan memakai headset sebagai 

mikrofon di smartphone untuk menghindari 

suara noise dan menghasilkan kualitas suara 

jernih dalam rapat/pembelajaran daring

✓ Pastikan koneksi internet terhubung dengan 

baik dan stabil

✓ Pastikan akun email UINJKT Anda aktif

✓ Aplikasi Radar membutuhkan browser dan 

demi kenyamanan akses pengguna Android, 

gunakan browser Chrome

Persiapan Perangkat Pengguna

Chrome
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Bagi Pengguna Smartphone iOS Apple:

✓ OS dengan iOS Apple versi 12.2 ke atas

✓ Sama seperti aplikasi conference lainnya, 

disarankan memakai headset sebagai mikrofon di 

smartphone untuk menghindari suara noise dan 

menghasilkan kualitas suara jernih dalam 

rapat/pembelajaran daring

✓ Pastikan koneksi internet terhubung dengan baik 

dan stabil

✓ Pastikan akun email UINJKT Anda aktif

✓ Aplikasi Radar membutuhkan browser dan demi 

kenyamanan akses pengguna iOS, gunakan 

browser Safari

Persiapan Perangkat Pengguna

Safari



A. Akses dan Login ke Radar
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Tips:

• Pastikan koneksi internet stabil dan browser yang direkomendasi sudah 
terpasang di perangkat Anda

• Khusus pengguna Indosat Ooredoo, dapat mengakses Radar dan aplikasi 
UIN Jakarta lainnya secara GRATIS sampai 30GB. Panduan aktivasi cek: 
http://bit.ly/freeuinjktindosat

http://bit.ly/freeuinjktindosat
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1) Akses Aplikasi Radar melalui alamat https://radar.uinjkt.ac.id melalui 

browser rekomendasi di persiapan sebelumnya

2) Pada halaman utama Radar, klik tombol Sign In di pojok kanan atas

A. Akses dan Login Ke Radar

https://radar.uinjkt.ac.id/
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3) Anda diminta login dengan isi alamat email UINJKT Anda, lalu klik tombol 

Berikutnya

4) Isi sandi email UINJKT, lalu klik tombol Berikutnya untuk konfirmasi login dan 

diarahkan ke halaman beranda pengguna Radar

Catatan: Wajib login menggunakan akun email UINJKT

A. Akses dan Login Ke Radar
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5) Jika browser Anda pernah akses akun Google, akan menampilkan pilihan akun 

Google mana yang akan dipakai. Silahkan klik email UINJKT Anda untuk 

melanjutkan login ke Radar.

6) Jika tahap ini tidak tersedia pilihan email UINJKT Anda , silahkan klik Gunakan 

akun yang lain/Use another account, lalu ikuti langkah ke (3) dan (4).

A. Akses dan Login Ke Radar
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7) Jika BERHASIL login, akan ditampilkan halaman beranda pengguna Radar 

seperti pada gambar berikut.

A. Akses dan Login Ke Radar
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8) Jika TIDAK BERHASIL login, akan ditampilkan pesan dari Google dan tidak 

bisa melanjutkan ke Radar dikarenakan tidak menggunakan email UINJKT. 

Silahkan ulangi kembali ke langkah ke (1) dan gunakan login email UINJKT

A. Akses dan Login Ke Radar
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Kelola Arsip Rekaman

Memulai Room

Buat Room Rapat / 

Pembelajaran

Bagikan link Room dan Agendakan

Kelola Profil Akun

Fitur Beranda Pengguna Radar



B. Kelola Profil
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Tips:

• Secara umum, aplikasi Radar mengambil profil dari email UINJKT Anda
• Apa yang Anda ubah profil di Radar tidak mempengaruhi data profil di 

email UINJKT Anda.
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1) Untuk Kelola Info Profil Anda, 

silahkan klik menu akun Anda dan 

pilih submenu Profile

2) Pada halaman Profile, hanya 

disediakan isian Full Name, 

Language, dan Image (hanya bisa 

melalui link gambar) sesuai profil 

email UINJKT Anda.

3) Klik tombol Update untuk simpan 

perubahan profil di Radar

B. Kelola Profil



18B. Kelola Profil



C. Buat Room Rapat/Pembelajaran Baru
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Tips:

• Sebagai Host/Moderator, Anda bisa membuat room tak terbatas, 1 room 
bisa dipakai lebih dari 1 sesi

• Anda bisa mengatur keamanan akses room dengan generate kode akses 
saat buat room baru
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1) Pada halaman beranda, klik 

tombol Create a Room

2) Tampil form dengan isian:

• Enter a room name (Isi Nama Sesi 

Rapat / Perkuliahan)

• Generate access code (Opsi untuk 

generate kode akses saat bergabung)

• Mute users when they join (Opsi 

matikan suara user ketika bergabung)

• Allow any user to start this meeting

(Opsi untuk izinkan semua user dapat 

memulai sesi ini)

• All users join as moderators (Opsi 

untuk semua user sebagai pembicara) Klik tombol Create Room

untuk menyimpan

C. Buat Room Rapat/Pembelajaran Baru



21C. Buat Room Rapat/Pembelajaran Baru



D. Agendakan dan Bagikan Link
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Tips:

• Bagikan Link dapat dilakukan 2 cara, yaitu fitur Agenda dengan Google 
Calendar dan fitur copy link url yang langsung dapat dikirim ke 
WhatsApp, Telegram, dll.

• Jangan lupa bagikan kode akses rapat/pembelajaran Anda bagi yang 
sudah buat room dengan generate kode akses. 
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1) Setelah buat room, silahkan 

agendakan dan undang dengan 

fitur Google Calendar dengan klik 

tombol Add to Google Calendar

2) Alternatif lain bisa langsung 

bagikan link room rapat/ 

pembelajaran dengan klik tombol 

Copy lalu kirim ke peserta sesi 

yang dituju melalui WhatsApp, 

Telegram, dsb

D. Agendakan dan Bagikan Link



24D. Agendakan dan Bagikan Link



E. Memulai Rapat/Pembelajaran
(Host)
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Tips untuk Host:

• Jika pengguna host atau peserta lainnya yang ingin membagikan layar 
aplikasi untuk presentasi, diwajibkan menggunakan komputer/laptop 
dikarenakan tidak tersedia fitur berbagi layar di smartphone.

• Gunakan headset untuk menjamin kejernihan suara dalam rapat
• Sebagai host punya kendali penuh pengaturan peserta seperti suara, 

kamera, merekam rapat, dsb.



26

1) Pada halaman beranda, klik room 

rapat/pembelajaran yang akan 

dimulai dan klik tombol Start

2) Kemudian diminta pilih opsi 

aktifkan suara atau hanya 

pendengar saja. Pada contoh kali 

ini kita pilih aktifkan suara dengan 

klik icon Mikrofon

E. Memulai Rapat/Pembelajaran (Host)



27E. Memulai Rapat/Pembelajaran (Host)
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3) Akan tampil notifikasi browser 

untuk meminta akses mikrofon, klik 

tombol Allow untuk mengizinkan

4) Lalu tampil pengujian suara dan 

Anda akan diminta berbicara 

singkat, jika sudah mendengar suara 

Anda, lanjutkan dengan klik icon 

Jempol Hijau (Yes)

Jika belum terdengar, pastikan perangkat mikrofon 

(headset/mic laptop) aktif dan lakukan uji kembali

E. Memulai Rapat/Pembelajaran (Host)



29E. Memulai Rapat/Pembelajaran (Host)
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5) Setelah aktifkan suara, akan ditampilkan halaman room rapat/pembelajaran 

daring, untuk aktifkan video kamera klik icon Video yang dilingkari merah 

pada gambar berikut.

E. Memulai Rapat/Pembelajaran (Host)
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6) Akan tampil notifikasi browser untuk meminta akses kamera untuk video, klik 

tombol Allow untuk mengizinkan

E. Memulai Rapat/Pembelajaran (Host)
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6) Pilih Kamera Depan/Webcamera untuk menampilkan wajah Anda.

7) Untuk kualitas video cukup low dan medium quality, semakin tinggi kualitas 

video akan memakan bandwith yang besar bagi host dan peserta.

E. Memulai Rapat/Pembelajaran (Host)
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8) Setelah aktivasi suara dan video, Anda siap melaksanakan kegiatan 

rapat/pembelajaran secara daring sambil menunggu peserta bergabung.

E. Memulai Rapat/Pembelajaran (Host)



F. Bergabung ke Rapat/Pembelajaran 
(Peserta)
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Tips untuk Peserta:

• Gunakan kamera dengan kualitas low jika diperlukan aktivasi kamera.
• Gunakan headset untuk menjamin kejernihan suara dalam rapat
• Matikan (mute) suara Anda jika sedang mendengar percakapan lainnya
• Siapkan link dan kode akses (jika ada) room yang sudah diberitahu oleh host 

untuk bergabung sesuai jadwal
• Secara umum tahapan browser meminta akses suara dan kamera sama 

seperti host
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1) Peserta lakukan klik link room yang diberikan host dan akan diarahkan ke 

Radar melalui browser, lalu klik tombol Join untuk bergabung.

2) Jika room terdapat kode akses, silahkan isi kode akses terlebih dahulu.

3) Kemudian browser meminta akses suara dan kamera perangkat Anda sama 

seperti host.

F. Bergabung ke Rapat/Pembelajaran (Peserta)



G. Berbagi Layar Aplikasi
(Screen Sharing)
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Tips dalam Berbagi Layar Aplikasi:

• Host dan Peserta wajib menggunakan komputer/laptop jika ingin 
berbagi layar aplikasi untuk presentasi

• Jalankan aplikasi terlebih dahulu yang akan dipresentasikan seperti 
Powerpoint, Browser, dll.

• Host bisa mengizinkan peserta tertentu untuk berbagi layar sebagai 
moderator
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1) Klik tombol icon Monitor seperti 

gambar disamping

2) Tampil form berbagi layar 

aplikasi, pilih layar full screen 

atau aplikasi yang akan 

dipresentasikan (dalam contoh 

aplikasi Powepoint), dan klik 

tombol Share untuk dibagikan.

G. Berbagi Layar Aplikasi (Screen Sharing)
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Klik Stop Sharing jika ingin mengakhiri berbagi layar



Hubungi Kami

Terima Kasih

Alamat

Gedung Pusat TIK Nasional
Jl. Kertamukti, Pisangan, Kec. Ciputat Tim., Kota 
Tangerang Selatan, Banten 15419

E-mail

servicedesk@uinjkt.ac.id

Website

pustipanda.uinjkt.ac.id


