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Pendaftaran Peserta PLP 

Sistem Informasi Administrasi Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) memberikan 

kemudahan dalam melakukan pengelolaan data sehubungan dengan kegiatan 

Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP), dimulai dari pendataan data dosen 

pembimbing sampai dengan melakukan ploting peserta dan tempat Pengenalan 

Lapangan Persekolahan (PLP) yang pada akhirnya dapat dilakukan input nilai. 

Sehingga Sistem Informasi Administrasi Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) 

memberikan informasi berupa laporan yang tepat, cepat dan akurat. Pada Sistem 

Informasi Administrasi Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) yang berbasis web ini 

memberikan kemudahan juga kepada calon peserta PLP untuk dapat memilih sendiri 

dan secara langsung tempat PLP sesuai dengan ketersediaan kuota. Adapun Sistem 

Informasi Administrasi Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) dapat diakses melalui 

menu Aplikasi pada website http://unipasby.ac.id kemudian pilih menu Pendaftaran 

PLP Online. 

 

Gambar 1. Tampilan Form Pendaftaran Peserta PLP 

 

Tampilan Sistem Informasi Administrasi Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) 

sudah berbasis responsive mode, sehingga memudahkan user dalam melakukan input 

http://unipasby.ac.id/


Petunjuk Penggunaan 

Sistem Informasi Administrasi Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) 

Unit Pelaksana Teknik Program Pengalaman Lapangan (UPT-PPL) 

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  

 
 

  2 

 

data sesuai dengan perangkat pada saat akses, jadi tampilan sistem akan 

menyesuaikan dengan ukuran langkat perangkat user. Pada gambar 1 diatas 

merupakan tampilan pada saat diakses dengan menggunakan layar lebar seperti 

laptop, monitor dan smart tablet. Sedangkan tampilan sistem ketika diakses dengan 

menggunakan handphone akan berubah menyesesuaikan sesuai ukuran layar dan 

menyerupai tampilan seperti aplikasi android pada umumnya. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat seperti pada gambar berikut. 

 

 
Gambar 2. Tampilan Pendaftaran Peserta PLP pada Mobile Phone 

 

Pada halaman pendaftaran peserta PLP terdiri dari beberapa inputan seperti berikut: 

 Nama Mahasiswa, dimana inputan ini wajib di isi oleh user alias tidak boleh 

kosong 
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 NIM, inputan Nomor Induk Mahasiswa yang tidak boleh kosong dan wajib diisi. 

Untuk inputan NIM akan secara otomatis menentukan jenis program studi 

mahasiswa dengan mendeteksi karakter ke 3 & 4.   

 Kelas, jenis kelas mahasiswa. 

 Program Studi, dimana inputan program studi tidak bisa diisi oleh user melainkan 

akan terdeteksi secara otomatis oleh sistem ketika user memasukkan NIM. 

 Tempat Lahir, tempat lahir mahasiswa yang tidak boleh kosong atau wajib diisi. 

 Tanggal Lahir, tanggal lahir mahasiswa yang tidak boleh kosong atau wajib diisi 

dengan format tanggal bulan tahun (dd/mm/yyyy). 

 Alamat Asal, alamat asal mahasiswa. 

 Kota, kota alamat asal mahasiswa. 

 Telp, telepon rumah asal mahasiswa. 

 HP, telepon HP dari alamat asal mahasiswa. 

 Alamat Surabaya, alamat tinggal mahasiswa ketika berdomisili di Surabaya. 

 Telp, telepon rumah mahasiswa ketika berdomisili di Surabaya. 

 HP, telepon HP mahasiswa ketika berdomisili di Surabaya. 

 Bukti Pembayaran, upload file bukti pembayaran dapat berupa file *.jpg atau 

file *.pdf yang batas ukuran maksimumnya adalah 1 MB dan inputan ini tidak 

boleh kosong. 

 Foto KTM, upload file foto KTM dapat berupa file *.jpg atau file *.pdf yang batas 

ukuran maksimumnya adalah 1 MB dan inputan ini wajib diisi oleh user. 

 Pas Foto Berwarna, upload file pas foto berwarna dapat berupa file *.jpg yang 

batas ukuran maksimumnya adalah 1 MB dan inputan ini wajib diisi oleh user. 

Untuk inputan pas foto bewarna, sistem secara otomatis melakukan cropping 

dengan ukuran foto 3x4 akan tetapi mengantisipasi ketidak presisian ukuran 

foto, maka user diwajibkan langsung melakukan cropping ukuran foto menjadi 

ukuran foto 3x4.  

Setelah user telah selesai melengkapi semua inputan yang terdapat pada form 

pendaftaran PLP dan klik tombol Simpan, maka akan muncul laporan pendaftaran PLP 

dalam format PDF sehingga user dapat dengan mudah melakukan download file 

laporan pendafatarn dan melakukan cetak. Berikut tampilan dari laporan  

pendaftaran PLP dalam bentuk format .*pdf pada Sistem Informasi Administrasi 

Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) . 
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Gambar 3. Tampilan Laporan Pendaftaran Peserta PLP 
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