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1. Halaman login

Deskripsi :
Halaman login di isi dengan nim dan pasword yang sudah dibuat. Apabila belum ada user
dan password, silahkan di klik link Registrasi untuk melakukan registrasi awal.

2. Formulir Pendaftaran

Deskripsi :
Setelah kita klik Registrasi maka yang akan ditampilkan selanjutnya adalah Form Formulir
Pendaftaran KKLP. Pertama yang akan diisi adalah nomor kwitansi. Sesuaikan dengan
nomor kwitansi yang ada pada kwitansi pendaftaran KKLP. Karena apabila itu kosong
maka data tidak akan di simpan pada database.

3. Data Pribadi

Deskripsi :
-

Nim dan Password nantinya akan menjadi user dan password saat anda melakukan
login pada halaman login. Ingat baik-baik paswordnya karena tidak ada proses reset
pasword apa bila anda sudah lupa passwordnya dan tidak diperkenankan untuk
melakukan pengisian kedua kalinya. Apabila terjadi kesalahan silahkan ke LPM.

-

Total SKS adalah jumlah sks yang sudah di programkan bukan yang dilulusi dan IPK
sesuai yang ada dalam transkip yang ada di Mobysistem atau transkip nilai.

-

Foto yang akan di upload minimal ukuran max 1 MB, kalau ukuran pasfoto lebih dari
1 MB maka tidak akan terconvert. Nantinya foto anda akan kosong. Yang diupload
yakni pasfoto ukuran 4x6 untuk di upload (memakai jas almamater, no selfi no narsis,
BG warna kuning), Pasfoto terbaru yang jelas bukan yang sudah blur atau kabur.

-

Nomor telfon/HP dan alamat email yang jelas dan yang masih aktif.

-

Lokasi KKLP diisi sesuai dengan nama lokasi KKLP. Untuk Posdaya di isi nama
Kecamatan Pinogaluman, kalau untuk Profesi di isi sesuai dengan nama kantor yang
akan di tempati. Sebagai contoh : Kepala Kantor Xyz123 (untuk insatansi), Pimpinan
PT. Abc321 (untuk kantor swasta). Nantinya itu akan menjadi tujuan surat permohonan
penempatan KKLP. Hasil akhirnya akan seperti ini : Kepada Yth, Kepala Kantor Dinas
Xyz123, Kepada Yth, Pimpinan PT. Abc321. Untuk Studi Banding di isi dengan Studi
Banding.

4. Data Orang Tua

Deskripsi :
Tidak boleh dikosongkan, mohon di isi dengan jelas.

5. Data Orang yang dapat dihubungi

Deskripsi :
Tidak boleh dikosongkan, mohon di isi dengan jelas. Apabila semuanya sudah terisi maka
klik tombol registrasi untuk melakukan proses selanjutnya.

6. Masuk ke halaman login dan silahkan masuk sesuai dengan User/nim dan password yang
anda sudah buat pada saat proses registrasi awal.

7. Setelah selesai maka anda akan masuk pada form biodata peserta KKLP

Deskripsi :
Apabila ada kesalahan data pribadi anda silahkan dirubah, password juga bisa dirubah, serta
pasfoto juga bisa dirubah apabila terjadi kesalahan upload pasfoto. Apabila sudah benar
datanya silahkan klik tombol update dihalaman bawah.

8. Cetak Formulir Peserta dan Permohonan

Deskripsi :
Untuk Posdaya dan Studi Banding hanya mencetak Formulir, untuk Profesi yang dicetak
adalah Formulir dan Permohonan (2 lembar, 1 di jadikan arsip di LPM). Kemudian
dimasukkan berkasnya ke LPM untuk di verifikasi dan diarsip.

9. Pada saat Verifikasi berkas yang di isi dalam map adalah berkas Formulir Peserta dan
Profesi disertakan dengan Surat Rekomendasi atau Permohonan Penempatan Peserta
KKLP 2017 dilengkapi dengan Ijasah terakhir, transkip nilai, FC KTP, FC kwitansi KKLP
dan kwitansi pembayaran SPP Semester Genap (diperlihatkan yang asli). Berkas di isi
dalam map, map untuk Posdaya warna hijau dan Profesi warna kuning, Studi Banding
warna Merah.

