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1. Home Page PCU Camel 

 

Berikut merupakan tampilan homepage dari PCU Camel. Halaman tersebut 

berfungsi sebagai login page, dan juga terdapat link “Sign Up New User” untuk masuk ke 

Sign Up Page”. 

 

2. Sign Up 

 

Setelah masuk melalui link “Sign Up New User”, akan tampil User Agreement 

Page. Bacalah ketentuan-ketentuan pada page tersebut, jika sudah dilanjutkan dengan 

klik tombol “Accept”. 



 

Setelah “Accept”, maka akan muncul “Registration Form” seperti gambar diatas. 

Isilah data-data pada form tersebut. Textfield dengan keterangan berwarna merah, 

berarti textfield tersebut wajib diisi. Setelah data-data telah terisi, klik tombol “Submit” 

untuk mengakhiri registrasi. 

 

4. First Login 

Untuk login pertama kali, inputkan username dan password anda pada “Login 

Page”, lalu lanjutkan dengan klik tombol Enter. Pada login pertama kali ini, akan tampil 

halaman verifikasi sebagai berikut : 



 

Inputkan Confirmation Key yang anda terima dari “PCU Camel email account” yang telah 

didaftarkan pada saat registrasi. PCU Camel akan mengirim file “TEXT.txt” ke email anda. 

File tersebut berisi Username, Password, dan Confirmation Key untuk login pertama anda. 

Setelah diinputkan Confirmation Key, lanjutkan dengan klik tombol Confirm. Setelah 

Confirm, anda dapat login seperti biasa, dengan menginputkan Username dan Password, 

lalu Enter. 

 

5.  PCU Camel Main Page 

 

 Gambar diatas merupakan tampilan dari halaman Utama PCU Camel. Pada bagian 

kiri terdapat User Area bar, yang digunakan user untuk menjalankan fungsi-fungsi 

tertentu. Pada bagian tengah halaman terdapat bar yang berisi informasi-informasi 

kepada user. Serta pada bagian teradpat bar Profile user. Berikut ini tampilan kiri (User 

Area bar) : 



 

 

Berikut merupakan tampilan bar tengah : 

 



Berikut merupakan tampilan dari bar sebelah kanan : 

 

 

6. MENU - Profile Page 

 Profile menu pada PCU Camel dapat diakses dengan klik link Profile pada User 

Area bar di sebelah kiri. Berikut tampilan setelah masuk halaman profile : 

  

Edit dapat dilakukan dengan klik link Edit pada halaman profile. Berikut menu Edit Profile 

setelah klik pada link Edit : 



 

Klik tombol “Change Information” untuk melakukan edit pada profile anda. 

 

7. MENU - Courses Page 

 Courses Page merupakan halaman yang berisi mengenai materi-materi kuliah 

yang dapat diakses oleh user guna kegiatan pembelajaran. Berikut adalah tampilan dari 

Courses Page : 

 



Class(es) Participated meyatakan kelas atau pelajaran yang anda ikuti. Unapproved 

Class(es) menandakan menyatakan kelas atau pelajaran yang telah anda ajukan/daftar 

tetapi belum diterima oleh instruktur (dosen terkait). Class(es) Publish menyatakan kelas-

kelas yang terdaftar di PCU Camel. Pada menu bar bagian atas terdapat 3 menu utama, 

yaitu List All Courses, Search Courses, dan Add Courses Taught.  

 Menu List All Courses adalah menu utama dari Courses Page seperti pada gambar 

disebelumnya. Search Courses adalah menu untuk mencari kelas/course yang dibuka di 

PCU Camel. Add Courses Taught merupakan menu yang digunakan untuk mendaftarkan 

diri menjadi pengajar pada kelas atau course yang telah didaftarkan oleh Administrator 

sebelumnya. Berikut tampilan dari menu Search Courses : 

 

Setelah menginputkan nama course yang ingin dicari, klik tombol “Search It”. Setelah itu 

muncul tampilan seperti dibawah ini : 

  



Anda dapat join atau mendaftar kelasnya dengan member centang pada Checkbox kelas 

yang tersedia, lalu klik tombol “Join/Subscribe Class”. Setelah itu akan muncul tampilan 

seperti dibawah ini : 

 

Klik tombol “Submit” untuk menkonfirmasi pendaftaran kelas seperti pada gambar diatas. 

Setelah itu akan muncul tampilan berikut : 

 

Artinya pengajuan kelas anda telah dikirim. Selanjutnya menunggu konfirmasi dari 

instruktur/dosen kelas yang bersangkutan. 

 Untuk menjadi pengajar pada sebuah kelas/course, klik pada menu “Add Course 

Taught”. Berikut adalah tampilan dari menu “Add Course Taught” : 

 

Inputkan nama course yang ingin anda ajar. Lalu klik pada tombol “Search Title”, atau jika 

tidak anda dapat menggunakan link “LIST OF ALL AVAILABLE COURSE TITLES” diatas 

textbox untuk menampilkan daftar course lengkap. Berikut tampilannya : 

 



 

Beri tanda pada kelas/course yang ingin anda ajar, lalu klik tombol Submit. Setelah itu 

akan muncul tampilan seperti berikut : 

 

Isilah deskripsi mengenai kelas/couse yang ingin anda ajar. Ketarangan dengan warna 

merah berarti wajib untuk diisi. Setelah itu klik tombol Submit. Setelah submit akan 

muncul tampilan seperti dibawah ini : 

 



 

Tampilan ini adalah konfirmasi terakhir yang anda lakukan dan berisi informasi-informasi 

terkait course. Setelah anda memastikan kebenaran informasi, klik tombol Submit. Lalu 

akan muncul tulisan berikut : “Your subscribtion has been sent to Administrator. You will have 

these course(s) in your course list after Administrator approved your request.”. Artinya pengajuan 

kelas anda telah dikirim. Selanjutnya menunggu konfirmasi dari Administrator. 

 

8. Enter Course as Participant 

 Untuk masuk pada course tertentu, maka anda dapat klik course pada bagian 

Class Participated seperti pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

Setelah masuk maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini : 



 

 

Pada bagian kiri halaman terdapat menu bar baru yaitu Course Area. Pada bagian content 

utama terdapat informasi mengenai kelas tersebut. Content yang ditampilkan pada 

gambar diatas merupakan isi dari sub menu theCourse disebelah kiri. Jika klik pada sub 

menu Instructor di sebelah kiri, maka akan muncul tampilan seperti ini : 

 

a. SUB-MENU Course News 

 Klik Course News pada bar bagian kiri untuk masuk. Setelah masuk akan muncul 

tampilan seperti dibawah ini : 



 

Pada bagian ini akan muncul berita-berita terkait course yang dipilih. Anda dapat 

menambahkan berita dengan klik link Add News. Berikut tampilannya : 

 

Klik submit untuk post news. 

b. SUB-MENU Course FAQ 

 Klik Course FAQ pada bar bagian kiri untuk masuk. Setelah masuk akan muncul 

tampilan seperti dibawah ini : 

 

Sub menu ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan terkait suatu 

course. 

 



c. SUB-MENU Lesson Plan 

 Klik Lesson Plan pada bar bagian kiri untuk masuk. Setelah masuk akan muncul 

tampilan seperti dibawah ini : 

 

Sub-menu ini berisi rencana-rencana pembelajaran dari suatu course tertentu. Anda juga 

dapat mendownload materi yang bersangkutan dengan link pada kolom Course Material. 

d. SUB-MENU Assignment/Project 

 Klik Assignment/Project pada bar bagian kiri untuk masuk. Setelah masuk akan 

muncul tampilan seperti dibawah ini : 

 

Sub-menu ini berisi tugas-tugas yang ada pada suatu course tertentu, selain itu anda juga 

dapat melakukan upload tugas pada sub-menu ini. 

e. SUB-MENU Class Member 

 Klik Class Member pada bar bagian kiri untuk masuk. Setelah masuk akan muncul 

tampilan seperti dibawah ini : 

 

 



 

Sub-menu ini berisi member baik mahasiswa dan dosen/instructor yang terdaftar dalam 

course ini. Jika diklik pada nama member, maka anda dapat masuk ke halaman profile 

dari member tersebut. 

f. SUB-MENU Selftest 

 Klik Selftest pada bar bagian kiri untuk masuk. Setelah masuk akan muncul 

tampilan seperti dibawah ini : 

 

Sub-menu ini berisi tes pribadi yang diajukan instructor kepada mahasiswa. 

g. SUB-MENU Quiz 

 

Sub-menu ini berisi kuis yang diajukan instructor kepada mahasiswa. 



f. SUB-MENU My Project List 

 Klik My Project List pada bar bagian kiri untuk masuk. Setelah masuk akan muncul 

tampilan seperti dibawah ini : 

 

Sub-menu ini berisi proyek-proyek terkait suatu course tertentu. Proyek dibedakan 

menjadi 2 yaitu Individual Projects dan Collaborative Project. Jika ingin membuat proyek 

baru, bisa dilakukan dengan klik link Add Project. Berikut tampilannya setelah klik Add 

Project : 

 

Setelah selesai menginputkan informasi mengenai proyek, klik tombol Submit untuk 

konfirmasi akhir. 

 

 

 



g. SUB-MENU My Groups 

 Klik My Groups pada bar bagian kiri untuk masuk. Setelah masuk akan muncul 

tampilan seperti dibawah ini : 

 

Sub-menu ini berguna bagi user untuk berdiskusi dan berkerja bersama dalam sebuah 

grup dengan member-member lainnya. 

h. SUB-MENU Reflection – Expextaction 

 Klik Reflection atau Expectation pada bar bagian kiri untuk masuk. Setelah masuk 

akan muncul tampilan seperti dibawah ini : 

 

Sub-menu ini berisi daftar refleksi atau ekspektasi dari user-user terkait course tertentu. 

Klik Add New untuk posting refleksi baru. Berikut contoh tampilan add new : 

 

Klik tombol Submit untuk post refleksi anda. 



i. SUB-MENU DISCUSSION FORUM 

Klik Discussion Forum pada bar bagian kiri untuk masuk. Setelah masuk akan 

muncul tampilan seperti dibawah ini : 

 

Sub-menu ini berisi daftar-daftar topic yang dapat digunakan oleh member untuk saling 

berdiskusi. Untuk berdiskusi pada topic yang telah ada, klik topic pada tabel yang 

tersedia. Untuk memulai topic diskusi baru, klik pada link Propose New Topic, lalu akan 

muncul tampilan seperti berikut : 

 

Jika telah selesai menginputkan keterangan yang diperlukan, klik tombol Submit. 

Selanjutnya, permintaan topic baru akan dikirim ke dosen/instruktur untuk dapat 

persetujuan dari dosen, agar topic bisa digunkana berdiskusi. 

j. SUB-MENU Private Message 

 Klik Private Message pada bar bagian kiri untuk masuk. Setelah masuk akan 

muncul tampilan seperti dibawah ini : 



 

Sub-menu ini digunakan untuk mengirim pesan pribadi kepada member lain, dalam satu 

course. Isi semua informasi yang dibutuhkan, lalu klik tombol Send It untuk mengirim 

pesan. 

 

9. Enter Course as Lecturer 

Untuk masuk pada course tertentu, maka anda dapat klik course pada bagian Class(es) 

Taught seperti pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

Setelah masuk maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini : 



 

 

Pada bagian kiri halaman terdapat menu bar baru yaitu Course Area. Pada bagian content 

utama terdapat informasi mengenai kelas tersebut. Content yang ditampilkan pada 

gambar diatas merupakan isi dari sub menu theCourse disebelah kiri. Jika klik pada sub 

menu Instructor di sebelah kiri, maka akan muncul tampilan seperti ini : 

 

a. SUB-MENU Course Personalized 

 Klik Course Personalized pada bar bagian kiri untuk masuk. Setelah masuk akan 

muncul tampilan seperti dibawah ini : 



 

Pada bagian ini berfungsi agar lecturer/instructor course dapat mengubah tampilan 

personalisasi kelas dengan pilihan-pilihan tertentu. Klik tombol “Save Changes” untuk 

menyimpan perubahan. 

b. SUB-MENU Course News 

 Klik Course News pada bar bagian kiri untuk masuk. Setelah masuk akan muncul 

tampilan seperti dibawah ini : 

 



Sub-menu ini berisi mengenai berita-berita terkait course tertentu. Pada Sub-menu ini 

terdapat 3 link, yaitu : 

 Add News  untuk membuat berita baru mengenai course ini. 

 Load News  untuk melakukan load dari berita yang telah di back-up. 

 Clear News  untuk menghapus berita-berita yang telah ada. 

 

c. SUB-MENU Course FAQ 

 Klik Course FAQ pada bar bagian kiri untuk masuk. Setelah masuk akan muncul 

tampilan seperti dibawah ini : 

 

Sub menu ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan atau sering 

disebut sebagai Frequently Asked Question terkait suatu course. Pada Sub-menu ini 

terdapat 3 link, yaitu : 

 Add New FAQ  untuk membuat FAQ baru mengenai course ini. 

 Load FAQ  untuk melakukan load dari FAQ yang telah di back-up. 

 Clear FAQ  untuk menghapus FAQ yang telah ada. 

 

d. SUB-MENU Lesson Plan 

 Klik Lesson Plan pada bar bagian kiri untuk masuk. Setelah masuk akan muncul 

tampilan seperti dibawah ini : 

 



Sub menu ini berisi tentang rencana pembelajaran pada tanggal tertentu terkait suatu 

course. Untuk menambahkan plan baru, klik pada tombol “Add Plan”. Pada Sub-menu ini 

terdapat 3 link, yaitu : 

 Load Plan  untuk melakukan load dari data plan yang telah di back-up. 

 Clear Plan  untuk menghapus plan yang telah ada. 

 Sort By Date  untuk mengurutkan plan berdasar tanggal. 

 Sort By Topic  untuk mengurutkan plan berdasar topik. 

 

e. SUB-MENU Assignment/Project 

 Klik Assignment/Project pada bar bagian kiri untuk masuk. Setelah masuk akan 

muncul tampilan seperti dibawah ini : 

 

Sub menu ini berisi tentang tugas ataupun proyek terkait suatu course. Untuk 

menambahkan plan baru, klik pada tombol “Add Assignment”. Pada Sub-menu ini 

terdapat beberapa link, yaitu : 

 Edit  untuk melakukan perubahan pada assignment yang telah ada. 

 Delete  untuk menghapus assignment yang telah ada. 

 View Detail  untuk melihat detil dari suatu assignment tertentu. 

 See All Uploaded File by Student for this Assignment  untuk melihat semua file 

yang telah di upload oleh mahasiswa terkait tugas ini. 

 

e. SUB-MENU User Management 

 Klik User Management pada bar bagian kiri untuk masuk. Setelah masuk akan 

muncul tampilan seperti dibawah ini : 



 

Sub-menu ini berisi tentang user-user terkait suatu course baik itu instructor maupun 

mahasiswa. Sub-menu ini terdiri dari 4 bagian, yaitu Student Management, Group 

Management, Discussion Management, & Class Management. Berikut tampilan dan 

fungsi dari masing-masing bagian : 

 Student Management 

Bagian student management adalah bagian utama dari user management seperti 

tampak pada gambar diatas. Bagian ini berfungsi untuk mengatur mahasiswa 

maupun lecturer yang akan terlibat dalam kelas ini. 

 Group Management 

 

Bagian group management adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur group 

atau kelompok-kelompok kerja yang terlibat dalam kelas ini. 

 

 

 

 



 Discussion Management 

 

Bagian discussion management adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur 

diskusi-diskusi yang terjadi dalam kelas ini. 

 Class Management 

 

Bagian class management adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur, 

menambah kelas dalam suatu course tertentu 

f. SUB-MENU Quiz/Self Exercise 

 Klik Quiz/Self Exercise – Question Bank pada bar bagian kiri untuk masuk. Setelah 

masuk akan muncul tampilan seperti dibawah ini : 

 

Sub-menu ini berisi mengenai pengelolaan terhadap kuis atau pertanyaan-pertanyaan 

yang bisa diajukan instructor pada mahasiswa. Sub-menu ini terbagi dalam 4 bagian, yaitu 



Question Bank, Quiz/Self Exercise Bank, Selftest Manager, & Quiz Manager. Berikut 

tampilan dan fungsi dari keempat bagian tersebut : 

 Question Bank 

Bagian adalah bagian awal dari sub-menu ini, tampilannya seperti terlihat pada 

gambar diatas. Bagian ini berfungsi untuk instructor dapat memberikan 

pertanyaan-pertanyaan terkait suatu course kepada mahasiswanya. 

 Quiz/Self Exercise Bank 

  

 Bagian ini berfungsi agar instructor dapat memberikan kuis-kuis ataupun tes 

pribadi kepada mahasiswa terkait course ini. 

 Selftest Manager 

 

Bagian ini berfungsi agar instructor dapat mereview jawaban-jawaban dari 

mahasiswa terkait tes pribadi yang dikerjakan oleh mahasiswa tertentu. 

 

 

 



 Quiz Manager 

 

Bagian ini berfungsi agar instructor dapat mereview jawaban-jawaban dari 

mahasiswa terkait kuis yang dikerjakan oleh mahasiswa tertentu. 

g. SUB-MENU Grade 

 Klik Grade pada bar bagian kiri untuk masuk. Setelah masuk akan muncul tampilan 

seperti dibawah ini : 

  

Sub-menu ini berisi mengenai penilaian instructor terkait suatu course tertentu. Sub-

menu ini terdiri dari 2 bagian, bagian utama adalah Grade Variable seperti terlihat pada 

gambar diatas, yang berisi pengaturan persentase penilaian kuis dari suatu course. Bagian 

kedua dari sub-menu ini adalah Grade yang berfungsi untuk melihat daftar penilaian 

terhadap mahasiswa yang mengikuti course tertentu, berikut tampilannya : 

 



h. SUB-MENU Reflection – Expextaction 

 Klik Reflection atau Expectation pada bar bagian kiri untuk masuk. Setelah masuk 

akan muncul tampilan seperti dibawah ini : 

 

Sub-menu ini berisi mengenai refleksi atau ekspektasi dari mahasiswa terkait suatu course 

tertentu. 

i. SUB-MENU Tracking/Logs 

Klik Tracking/Logs pada bar bagian kiri untuk masuk. Setelah masuk akan muncul 

tampilan seperti dibawah ini : 

 

Sub-menu ini berfungsi agar instructor dapat mendeteksi log atau data login dari mahasiswa yang 

mengambil course yang bersangkutan. 

 



j. SUB-MENU DISCUSSION FORUM 

Klik Discussion Forum pada bar bagian kiri untuk masuk. Setelah masuk akan 

muncul tampilan seperti dibawah ini : 

 

Sub-menu ini berisi daftar-daftar topic yang dapat digunakan oleh member untuk saling 

berdiskusi. Untuk berdiskusi pada topic yang telah ada, klik topic pada tabel yang 

tersedia. 

k. SUB-MENU Private Message 

 Klik Private Message pada bar bagian kiri untuk masuk. Setelah masuk akan 

muncul tampilan seperti dibawah ini : 

 

Sub-menu ini digunakan untuk mengirim pesan pribadi kepada member lain, dalam satu 

course. Isi semua informasi yang dibutuhkan, lalu klik tombol Send It untuk mengirim 

pesan. 

 

 



l. SUB-MENU Backup Course 

Klik Backup Course pada bar bagian kiri untuk masuk. Setelah masuk akan muncul 

tampilan seperti dibawah ini : 

 

Sub-menu ini berfungsi agar instructor dapat melakukan backup segala sesuatu yang 

terkait course. Seperti melakukan backup untuk info, news, FAQ, Quiz, dan plan. 

 

10. MENU Chat 

 Untuk masuk pada menu chat, maka anda dapat klik pada link Chat di menu bar 

sebelah kiri. Setelah klik, maka akan tampil seperti gambar berikut ini : 

 



Pada halaman chat ini, anda bisa melakukan obrolan dengan semua akun yang sedang 

login PCU Camel pada waktu itu juga. 

 

11. MENU Personalizing 

 Untuk masuk pada menu personalizing, maka anda dapat klik pada link 

Personalizing di menu bar sebelah kiri. Setelah klik, maka akan tampil seperti gambar 

berikut ini : 

 

Pada halaman personalizing ini, anda dapat melakukan modifikasi tampilan pada halaman 

PCU Camel pribadi anda. 

 

12. MENU My Inbox 

Untuk masuk pada menu My Inbox, maka anda dapat klik pada link My Inbox di 

menu bar sebelah kiri. Setelah klik, maka akan tampil seperti gambar berikut ini : 

 



Pada halaman My Inbox ini, anda dapat melihat private message yang dikirimkan user lain 

kepada anda, selain itu dengan tombol Compose New Private Message anda dapat 

mengirim Private Message ke user lain. 

 

13. MENU My Schedule 

Untuk masuk pada menu My Schedule, maka anda dapat klik pada link My 

Schedule di menu bar sebelah kiri. Setelah klik, maka akan tampil seperti gambar berikut 

ini : 

 

Pada halaman My Schedule anda dapat melihat jadwal aktifitas kelas yang anda ikuti 

dalam bentuk kalender. Selain itu, anda bisa masuk ke course tersebut dengan klik pada 

link course tersebut di kalender. 

 

14. MENU Favourite Links 

Untuk masuk pada menu Favourite Links, maka anda dapat klik pada link Favourite 

di menu bar sebelah kiri. Setelah klik, maka akan tampil seperti gambar berikut ini : 

  



Pada halaman Favourite Link anda dapat melihat dan menambahkan link-link favorit 

anda. Jika ingin menambahkan link, klik pada link Add. 

 

15. MENU Personal Storage/File Sharing 

Untuk masuk pada menu Personal Storage/File Sharing, maka anda dapat klik 

pada link Personal Storage/File Sharing di menu bar sebelah kiri. Setelah klik, maka akan 

tampil seperti gambar berikut ini : 

 

Halaman ini terdiri dari 5 tab sebagai berikut : 

 View All  untuk menampilkan semua file yang ada pada personal storage. 

 Shared  untuk menampilkan file yang dishare bersama user lain. 

 Unshared  untuk menampikan file yang tidak dishare. 

 Search Shared File  untuk menampilkan file melalui pencarian. 

 Upload File  untuk meng-upload file ke personal storage. 

 

16. MENU News 

Untuk masuk pada menu News, maka anda dapat klik pada link News di menu bar 

sebelah kiri. Setelah klik, maka akan tampil seperti gambar berikut ini : 

 



Pada halaman ini, anda bisa melihat semua berita yang terkait perkuliahan disini. Pada 

bagian atas terdapat 4 tab, sebagai berikut : 

 All  menampilkan semua berita. 

 University News.  menampilkan berita dalam skala universitas. 

 Department News  menampilkan berita dalam skala department/fakultas. 

 Course News  menampilkan berita dalam skala course atau pelajaran. 

 

16. MENU Change Password 

Untuk masuk pada menu Change Password, maka anda dapat klik pada link 

Change Password di menu bar sebelah kiri. Setelah klik, maka akan tampil seperti gambar 

berikut ini : 

  

Halaman ini berfungsi agar user dapat mengubah password sesuai keinginan. Setelah 

mengubah klik tombol “Save Changes”. 

 

17. MENU Contact Administrator 

Untuk masuk pada menu Contact Administrator, maka anda dapat klik pada link 

Contact Administrator di menu bar sebelah kiri. Setelah klik, maka akan tampil seperti 

gambar berikut ini : 

 

Halaman ini berfungsi menghubungkan user dengan Administrator PCU Camel. Setelah 

pesan terisi, klik tombol “Submit” untuk mengirim pesan ke Administrator.  

 



18. MENU Logout 

 Untuk masuk pada menu Logout, maka anda dapat klik pada link Logout di menu 

bar sebelah kiri. Setelah klik, maka anda akan keluar dari main page PCU Camel. 


