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Goal
1. Create UCEO Account 

2. Starting Course 

3. Join the Forum  

4. How to Ask



Tutorial Step 1

Create UCEO Account



1.1 Create UCEO Account
Sign Up Course SH2 di    
http://ciputrauceo.com/sh2 

1. Masukan Email Lengkap 

2. Nama User Baru 

3. Isi password menggunakan 
kombinasi huruf besar/kecil 
dan angka 

4. “Daftarkan Saya Sekarang”



1.2 Create UCEO Account
Jika masuk profile berarti Anda sukses terdaftar 
sebagai student course UCEO 

Catat Username Anda, karena untuk login 
kembali Anda tidak menggunakan First Name 
tapi Username ini 

Jika Anda lupa, Username adalah nama email 
tanpa ada @ domain email, contoh: 
nama_email@gmail.com berarti Usernamenya 
nama_email 

Di halaman ini Anda dapat “edit profile”, “change 
password” dan melihat course yang sedang 
diikuti

mailto:aaaa@gmail.com


Tutorial Step 2

Starting Course



2.1 Starting Course

Setelah login  ke  
ciputrauceo.com  

Anda dapat melihat course 
yang diikuti pada bawah 
section profile 

Klik gambar atau label 
course untuk memulai

http://ciputrauceo.com


2.2 Starting Course

Pada awalnya Anda akan 
diarahkan ke menu Home 
dimana berisi kumpulan 
link materi per minggu 
dan pengumuman dari 
tutor kami 

Anda dapat mencoba 4 
menu pilihan lainnya yang 
tersedia di toolbar atas



2.3 Starting Course

Anda dapat mulai mempelajari 
materi dengan cara  

1. memilih menu “Course 
Material” atau  

2. langsung klik link dari 
dropdown menu material saat 
pertama masuk Home course



Tutorial Step 3

Join the Forum



3.1 Join Forum
Setiap course memiliki Forum 
tersendiri, untuk masuk ke forum 
Anda dapat mengakses melalui 

1. Masuk Course dan pilih menu atas  
Forum, atau 

2. Klik tulisan “Menuju ke Forum [Nama 
Course]” yang terdapat pada awal 
login / halaman profil 

Bagi yang belum pernah masuk 
forum UCEO di course manapun, 
awalnya Anda akan diminta untuk 
link account ke Piazza 

a. Periksa nama email apakah sama 
dengan yang terdaftar di UCEO 

b. Periksa nama lengkap Anda 

c. “Submit” untuk memulai akun forum



3.2 Join Forum
Anda akan diminta 
persetujuan untuk 
mendaftar pertama kali 
ke forum Piazza dengan 
memberikan password 
baru untuk akun piazza 

Password dapat berbeda 
dengan password UCEO, 
sama pun tidak apa 

Akun forum ini dapat 
diakses langsung untuk 
semua platform 
piazza.com

http://piazza.com


3.3 Join Forum

Anda dapat melewati 
Academic Information 
dengan mencentang kotak 
“I’m not pursuing a degree” 

Setelah masuk ke home 
Forum Piazza, Anda sudah 
dapat bertanya jawab atau 
berdiskusi dengan tutor 
atau student course yang 
lain



Tutorial Step 4

How to Ask



4. How to Ask
1. Create New Post untuk 

bertanya 

Anda dapat bertanya, 
memberikan pernyataan 
atau memberikan polling 
pada forum sesuai type 
post 

Judul Posting wajib diisi 
dan tuliskan pertanyaan di 
kolom Details 

2. Jangan lupa “Post My 
Question” 



4.2 How to Ask
1. Anda dapat melihat 

Posting Pertanyaan Anda 
bersama posting lainnya 
di kolom sebelah kanan 

2. Jika Anda pemilik Post 
maka Anda dapat meng-
edit posting yang telah 
Anda buat 

3. Kolom ini untuk 
memberikan feedback 
pada post ini



Homework



Homework
Install google chrome  

 Download di https://www.google.com/chrome/  

Install moz bar untuk chrome extension 

 Download di http://moz.com/tools/seo-toolbar  

 Pilih moz bar untuk chrome 

Sign Up to mailchimp.com 

Sign Up to bitly.com Cek Homework di Course UCEO     
Buka Material > Homework SH2

http://moz.com/tools/seo-toolbar
http://mailchimp.com
http://bitly.com

