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APA ITU APLIKASI PUSAT BAHASA? 

 

 

 

 

 

Secara umum, aplikasi ini memilliki fungsi : 

1. Admin Pusat Bahasa, mengelola setiap modul pendaftaran (tes bahasa, 

kursus bahasa, ESAP), nilai, pengaturan jadwal, dan laporan kegiatan. 

2. Mahasiswa dan peserta umum dapat mengakses Aplikasi Pusat Bahasa 

sesuai dengan kebutuhannya dan aturan yang berlaku. 

3. Admin Pusat Bahasa akan merespon aksi dari mahasiswa atau peserta 

umum baik dalam hal approve pendaftaran kegiatan bahasa, pemberian 

nilai, ataupun pencetakan sertifikat kegiatan bahasa. 

4. Mahasiswa dan peserta umum memiliki hak untuk mengetahui nilai 

maupun feedback dari Admin Pusat Bahasa  

 

 

 

 

 

  

 

 

Aplikasi Pusat Bahasa (Language Center 

Application) merupakan aplikasi yang dapat 

digunakan untuk memudahkan proses layanan 

bahasa di lingkungan civitas akademika 

Universitas Telkom. Layanan bahasa yang 

dikelola di lingkungan civitas akademika 

Universitas Telkom diantaranya layanan Tes 

Bahasa, Kursus Bahasa, dan ESAP. 

Fungsionalitas/fitur yang diakomodasi dalam 

aplikasi ini yaitu berpusat pada: 

1. Registrasi, bertujuan untuk mengelola 

pendaftaran peserta kegiatan bahasa 

seperti Tes Bahasa, Kursus Bahasa, dan 

ESAP; 

2. Nilai, mengelola nilai dari setiap 

peserta dan kegiatan yang diikuti oleh 

peserta; 

3. Dasboard Laporan Kegiatan, mengelola 

laporan kegiatan bahasa.  
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MEMULAI APLIKASI PUSAT BAHASA 

 

Sebelum menjalankan aplikasi pusat bahasa, pastikan computer telah terhubung dengan internet, selanjutnya ikuti langkah-langkah berikut ini : 

1. Pilih Recommended Browser   (Firefox 3.6+,Google Chrome 5+, Opera 10.6+, Internet Explorer 9) 

2. Isikan address  http://igracias.telkomuniversity.ac.id/ pada browser Anda 

3. Setelah itu tampil halaman login seperti gambar berikut ini : 

   

Gambar 1- 1 Tampilan Menu Login IGracias 

 

 

 

 

Gambar 1- 2 Tampilan Pilihan Grup Pengguna IGracias 

 

Langkah - langkah Login ke Aplikasi Pusat Bahasa, yaitu:  

1. Isikan username dan password sesuai dengan username 

dan password yang sudah terdaftar (Gunakan Akun SSO).  

2. Pastikan username dan password benar, lalu tekan 

tombol Login.  

3. Setelah masuk, pilih group pengguna sebagai ‘Admin 

LaC’. 

 

Pilih satu user 

sebagai Admin 
LAC 

http://igracias.telkomuniversity.ac.id/
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Setelah login berhasil dan memilih  group pengguna sebagai ‘Admin LaC’ maka akan tampil menu seperti gambar dibawah ini.   

 

 

Gambar 1- 1 Tampilan Menu Aplikasi Pusat Bahasa 

 

Selanjutnya, setiap menu akan dijelaskan dibawah ini: 

Pilihan Menu 

Aplikasi Pusat 
Bahasa  

 



 

5 
 

MENU BERANDA PUSAT BAHASA 

Beranda Aplikasi Pusat Bahasa menampilkan berbagai informasi mengenai Pusat Bahasa Universitas Telkom seperti alur pendaftaran 

kegiatan bahasa, profil LaC, kontak, dan program yang ditawarkan oleh Pusat Bahasa (Tes Bahasa, Kursus Bahasa, dan program lainnya) 

 

Gambar 1- 4 Tampilan Beranda Aplikasi Pusat Bahasa 
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MENU PENDAFTARAN PROGRAM 

Pendaftaran Program merupakan salah satu fitur yang digunakan untuk melakukan pendaftaran kegiatan bahasa serta mengelola data 

peserta yang telah terdaftar. Menu Pendaftaran Program terdiri atas dua sub menu, yaitu: 

1. Pendaftaran, merupakan fitur yang dapat digunakan oleh Admin LaC untuk mendaftarkan peserta kegiatan bahasa. Fitur Pendaftaran 

menyediakan pendaftaran Tes Bahasa, Kursus Bahasa dan ESAP. 

2. Data Peserta, merupakan fitur yang dapat digunakan oleh Admin LaC untuk mengelola data peserta yang telah terdaftar seperti approve 

peserta yang telah mendaftar, edit data peserta yang telah mendaftar, cetak daftar hadir kegiatan bahasa, cetak bukti pendaftaran 

peserta, dan cetak sertifikat peserta. 

TES BAHASA 

PENDAFTARAN TES BAHASA 

Pendaftaran tes bahasa dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Pilih Menu Pendaftaran Program Pendaftaran  Tes Bahasa 

2. Pilih tipe pendaftar. Tipe pendaftar terdiri atas Mahasiswa, Pegawai, dan Umum. 

3. Masukan NIM/Nama Mahasiswa untuk tipe pendaftar Mahasiswa, NIP/Nama Pegawai untuk tipe pendaftar Pegawai, dan NIA/Nama 

Pendaftar untuk tipe pendaftar Umum. Pendaftar yang dapat melakukan pendaftaran yaitu mahasiswa atau pegawai yang telah 

mengaktifkan Akun SS0 serta pendaftar umum yang telah terdaftar sebelumnya. 

4. Pilih Nim/Nama Mahasiswa atau NIP/Nama Pegawai atau NIA/Nama Pendaftar sesuai dengan data yang diinputkan. Sistem akan 

melakukan pemeriksaaan data peserta pada sistem, jika data tidak lengkap (contoh: peserta belum upload foto di IGracias) peserta tidak 

bisa melakukan pendaftaran ke tahap selanjutnya.  
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Gambar 1- 5 Tampilan Halaman Pendaftaran Tes Bahasa 

5. Isi form pendaftaran tes bahasa yang tersedia. Form pendaftaran terdiri atas tiga bagian, yaitu: 

Pilihan Tab 

Tes Bahasa 

atau Kursus 
Bahasa 

 

Pilihan Tipe Pendaftar, 

terdiri atas Mahasiswa, 
Pegawai, Umum  

 

Button “Help” 

akan 

menampilkan tata 

cara pendaftaran 
tes bahasa 

Pilih peserta sesuai 

dengan data yang 
diinputkan 
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Gambar 1- 6 Tampilan Form Pendaftaran Tes Bahasa 

a. Data Mahasiswa/Pegawai/Pendaftar Umum, akan menampilkan informasi mengenai pendaftar terdiri dari foto dan identitas 

peserta. Data Mahasiswa dan Pegawai akan diambil dari Data IGracias, sedangkan untuk pendaftar umum diambil dari data 

pendaftar yang sebelumnya telah didaftarkan.  

b. Data Tes Bahasa, terdiri atas pilihan untuk: 

- Tipe Tes, menampilkan jenis tes yang ditawarkan oleh LaC 

- Pilihan Layanan, terdiri atas layanan tes regular dan one day service untuk setiap tipe tes 

a 

b 

c 
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- Tanggal Tes, menampilkan tanggal tes bahasa yang tersedia untuk setiap tipe tes yang dipilih. Setiap tipe tes mempunyai tanggal 

tes yang berbeda. 

- Waktu Tes, menampilkan waktu tes bahasa yang tersedia untuk setiap tipe tes dan tanggal tes yang dipilih. Setiap tanggal tes 

mempunyai waktu tes yang berbed. 

- Ruang Tersedia, menampilkan ruangan yang tersedia untuk setiap tipe tes yang dipilih. Setiap ruang tes memiliki kuota, jika 

kuota ruangan penuh akan tampil notifikasi yang menerangkan kuota penuh ketika proses pendaftaran dilakukan. 

- Biaya Tes, akan menyesuaikan berdasarkan pilihan layanan tes 

- Status Pembayaran, terdiri atas status pembayaran lunas dan belum lunas. 

c. Pembayaran, terdiri atas pilihan untuk: 

- Total Biaya, menampilkan total biaya yang harus dibayarkan oleh peserta 

- Bukti Pembayaran, merupakan field yang dapat digunakan upload bukti pembayaran kegiatan bahasa. File yang dapat di upload 

yaitu jenis file dengan ekstensi .JPG 

- Status Persetujuan, terdiri atas status persetujuan disetujui dan belum disetujui. Jika admin memilih status persetujuan 

disetujui, admin tidak perlu lagi melakukan approve data pendaftaran tes bahasa pada tahap selanjutnya. 

6. Pilih tombol simpan untuk menyimpan data pendaftaran tes bahasa. 

 

Selain dari langkah pendaftaran individual diatas, pendaftaran tes bahasa juga dapat dilakukan secara berkelompok dengan tahapan sebagai 

berikut : 

1. Pilih menu Pendaftaran Program Data PesertaPeserta Tes Bahasa 

2. Kemudian klik tombol Advanced filter pada filter pencarian data peserta tes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tombol advanced 
filter 
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3. Setelah itu klik tombol Pendaftaran Kelompok, dengan sebelumnya harus mengisikan semua filter yang terdiri atas tipe tes, tanggal tes, 

waktu tes, ruang tes, tipe peserta, status pembayaran, status persetujuan dan tujuan tes. 

 
4. Kemudian pilih file excel yang akan diupload yang berisikan data-data peserta keseluruhan dengan mengklik tombol browse. Dan klik 

tombol upload-excel untuk mengupload file yang sudah dipilih. Adapun file yang bisa diupload adalah file dengan format .xls  

 
5. Apabila file yang diupload berhasil, maka akan muncul data-data peserta tes yang sudah dimasukkan secara berkelompok. 

APPROVE ATAU EDIT DATA PENDAFTARAN TES BAHASA 

Approve atau edit data pendaftaran tes bahasa dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Pilih Menu Pendaftaran Program Data Peserta Peserta Tes Bahasa 

2. Pilih peserta yang akan diedit atau approve data pendaftaran tes bahasanya 

3. Pilih aksi  pada data pendaftaran tes bahasa yang akan di approve atau edit. Tanda  pada status persetujuan menunjukan data 

pendaftaran tes bahasa belum di approve, sedangkan tanda  pada status persetujuan menunjukan data pendaftaran tes bahasa 

sudah di approve.  

4. Masukan informasi (data edit) pada form yang tersedia. Untuk approve data pendaftaran tes bahasa, admin dapat mengubah  status 

persetujuan menjadi disetujui. Jika admin telah melakukan approve data pendaftaran tes bahasa, sistem akan mengirimkan notifikasi 

kepada peserta yang di approve. 

5. Pilih tombol simpan untuk menyimpan data pendaftaran tes bahasa. 

 

Tombol pendaftaran 
kelompok 

 

Tombol 
upload 

 

Tombol 
browse file 
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 Gambar 1- 7 Tampilan Halaman Data Peserta Tes Bahasa 

Status persetujuan 

menunjukan data 

yang sudah di 

setujui dan belum 
disetujui 

 

Pilihan aksi 

untuk edit 

data peserta 
tes bahasa 

 

Tombol cetak 

daftar hadir 

 

Tombol untuk 

melihat bukti 

pembayaran yang 
telah di upload 

 
Pilihan untuk 

approve data 

pendaftaran tes 
bahasa 
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Selain edit data peserta, pada halaman ini terdapat beberapa aksi lainnya, yaitu: 

a. Pilihan aksi  dapat digunakan untuk mencetak bukti pendaftaran tes bahasa. Pilihan aksi tersebut akan muncul jika admin telah 

melakukan approve pada data peserta tes bahasa. 

 

 

Gambar 1- 8 Tampilan Bukti Pendaftaran Tes Bahasa 

b. Pilihan aksi  dapat digunakan untuk mencetak certifikat peserta. Pilihan aksi tersebut akan muncul jika admin telah memasukan 

nilai tes bahasa ke sistem. 
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CETAK DAFTAR HADIR TES BAHASA 

Approve data pendaftaran tes bahasa dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Pilih Menu Pendaftaran Program Data Peserta Peserta Tes Bahasa 

2. Isi filter tipe tes, tanggal tes, waktu tes dan ruang tes 

3. Pilih tombol cetak daftar hadir. Daftar hadir akan tercetak berdasarkan filter tipe tes, tanggal tes, waktu tes dan ruang tes yang dipilih 

  

Gambar 1- 9 Tampilan Daftar Hadir Tes Bahasa 
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MENU NILAI 

Nilai merupakan salah satu fitur yang digunakan untuk mengelola nilai kegiatan bahasa. Menu nilai terdiri atas dua sub menu, yaitu: 

1. Nilai Tes Bahasa, merupakaan fitur yang dapat digunakan oleh Admin LaC untuk melihat nilai peserta tes bahasa, memasukan nilai 

peserta tes bahasa, dan mencetak sertifikat peserta tes bahasa 

2. Nilai Matakuliah 

INPUT NILAI DAN CETAK SERTIFIKAT PESERTA TES BAHASA 

Input nilai dan cetak sertifikat peserta tes bahasa dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

 

Unduh template nilai: 

1. Pilih Menu Nilai Nilai Tes Bahasa 

2. Isi filter tipe tes, pilihan layanan, tanggal tes, waktu tes dan ruang tes 

3. Pilih tombol unduh template nilai untuk mengunduh template default nilai 

4. Masukan nilai pada template nilai yang telah diunduh 

 

Unggah template nilai: 

1. Pilih Menu Nilai Nilai Tes Bahasa 

2. Isi filter tipe tes, pilihan layanan, tanggal tes, waktu tes dan ruang tes  

3. Pilih  tombol unggah template nilai 

4. Masukan file template nilai yang telah diisi sebelumnya 

 

Unggah template nilai: 

1. Pilih Menu Nilai Nilai Tes Bahasa 

2. Pilih peserta tes bahasa yang akan dicetak sertifikatnya 

3. Pilih aksi  untuk mencetak setifikat  



 

15 
 

 

Gambar 1- 10 Tampilan Halaman Nilai Tes Bahasa 

 

 

Gambar 1- 11 Tampilan Setifikat Tes Bahasa 

 

Pilihan aksi 

untuk cetak 

sertifikat peserta 
tes bahasa 

 

Pilihan aksi 

untuk edit nilai 

peserta tes 
bahasa 
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MENU KEANGGOTAAN 

Keanggotaan merupakan salah satu fitur yang digunakan untuk mengelola pendaftaran keanggotaan peserta umum. Menu keanggotaan 

terdiri atas dua sub menu, yaitu: 

1. Pendaftaran Keanggotaan Umum, merupakan fitur yang dapat digunakan oleh admin LaC untuk mendaftarkan peserta dengan 

kategori peserta umum. 

2. Data Keanggotaan Umum, merupakan fitur yang dapat digunakan oleh admin LaC untuk mengelola data pendaftaran peserta umum 

seperti approve peserta umum dan edit data peserta umum. 

PENDAFTARAN KEANGGOTAAN UMUM 

Pendaftaran keanggotaan umum dapat dilakukan dengan cara peserta mendaftarkan diri melalui admin LaC atau peserta mendaftar langsung 

pada alamat: https://igracias.telkomuniversity.ac.id/lac.php  

 

Gambar 1- 12 Tampilan Halaman Login dan Pendaftaran Peserta Umum 

Tombol untuk 

pendaftaran 

peserta umum 

 

https://igracias.telkomuniversity.ac.id/lac.php
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Pendaftaran keanggotaan umum dengan cara peserta mendaftarkan diri melalui admin LaC dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Pilih Menu Keanggotaan Pendaftaran Keanggotaan Umum 

2. Masukan Informasi peserta pada form tersedia 

3. Pilih tombol simpan 

 

Gambar 1- 13 Tampilan Halaman Pendaftaran Peserta Umum (Admin LaC) 
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APPROVE ATAU EDIT DATA KEANGGOTAAN UMUM 

Approve atau edit data keanggotaan umum dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Pilih Menu Keanggotaan Data Keanggotaan Umum. 

2. Pilih peserta yang akan diedit atau approve. 

3. Pilih aksi  pada data peserta yang akan di approve atau edit. Tanda  pada status keanggotaan dan status akun menunjukan data 

peserta belum di approve, sedangkan tanda  pada status keanggotaan dan status akun menunjukan data peserta telah di approve.  

4. Masukan informasi (data edit) pada form yang tersedia. Untuk approve data peserta, admin dapat memberikan ceklis pada aktivasi 

member baru dan status aktif peserta. 

5. Pilih tombol simpan untuk menyimpan data pendaftar umum. 

 

Gambar 1- 14 Tampilan Halaman Data Keanggotaan Umum  

  

  

Pilihan aksi 

untuk edit data 

peserta umum 
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MENU PENGATURAN 

Pengaturan merupakan salah satu fitur yang digunakan untuk mengelola kegiatan bahasa seperti pengelolaan tipe tes, jadwal tes, ruang tes, 

komponen nilai, pengaturan hari libur, dll. Menu pengaturan terdiri atas dua sub menu, yaitu: 

1. Pengaturan Tes Bahasa, merupakaan fitur yang dapat digunakan oleh Admin LaC untuk mengelola tes bahasa, seperti mengelola 

tipe/jenis tes bahasa yang ada di LaC, ruang untuk setiap jenis tes, waktu tes, pengaturan hari libur dan komponen nilai. 

2. Pengaturan Kursus Bahasa, merupakaan fitur yang dapat digunakan oleh Admin LaC untuk mengelola kursus bahasa. 

PENGATURAN TES BAHASA 

Pengaturan tes bahasa terdiri atas beberapa fitur, yaitu: 

1. Pengaturan Tipe Tes, terdiri atas fitur untuk menambah, mengubah, dan menghapus  tipe tes.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1- 15 Tampilan Pengaturan Tipe Tes  

Tombol untuk 

menghapus tipe 

tes yang telah 
dibuat 

 

Tombol untuk 

edit tipe tes yang 
telah dibuat 

 

Untuk layanan one day 

service diisi untuk tipe 

tes yang menyediakan 
layanan tersebut 
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2. Pengaturan Ruang Tes, terdiri atas fitur untuk menambah, mengubah, dan menghapus  ruang tes berdasarkan tipe tes yang ada. Ruang 

tes dibuat berdasarkan tipe tes yang sebelumnya telah dibuat. Setiap ruangan memiliki kuota yang akan berpengaruh pada proses 

pendaftaran, jika kuota penuh akan muncul notifikasi pada saat proses pendaftran dilakukan. 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 1- 16 Tampilan Pengaturan Ruang Tes  

 

 

 

Tombol untuk 

menghapus 

ruang tes yang 
telah dibuat 

 

Tombol untuk 

edit ruang tes 
yang telah dibuat 
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3. Pengaturan Waktu Ujian, terdiri atas fitur untuk menambah, mengubah, dan menghapus  waktu tes. Tipe penjadwalan tes terdiri atas 

bulanan dan harian. Tipe penjadwalan bulanan dapat digunakan untuk tipe tes dengan waktu ujian insidental. Setiap tipe tes dapat 

memiliki waktu tes lebih dari satu.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1- 17 Tampilan Pengaturan Waktu Ujian  

 

  

Tombol untuk 

edit waktu ujian 
yang telah dibuat 

 

Tombol untuk 

menghapus 

waktu ujian yang 
telah dibuat 
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4. Pengaturan Hari Libur, terdiri atas fitur untuk menambah, mengubah, dan menghapus hari libur. Tipe hari libur terdiri atas libur tes 

bahasa, libur nasional, dan libur institusi. Untuk libur nasional dan libur institusi berlaku untuk semua tipe tes. Sedangkan untuk libur tes 

bahasa berlaku untuk tipe tes tertentu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1- 18 Tampilan Pengaturan Hari Libur  

  

Tombol untuk 

menghapus hari 

libur yang telah 
dibuat 

 

Tombol untuk 

edit hari libur 
yang telah dibuat 
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5. Pengaturan Komponen Nilai, terdiri atas fitur untuk menambah, mengubah, dan menghapus komponen nilai dari setiap tipe tes. Tipe 

komponen nilai terdiri atas nama label, kolom komponen nilai tes, dan kolom nilai total. Pengaturan komponen nilai berguna untuk 

penentuan template penilaian. 

 

 

 

  

Gambar 1- 19 Tampilan Pengaturan Komponen Nilai  

 

Tombol untuk 

menghapus 

komponen nilai 
yang telah dibuat 

 

Tombol untuk 

edit komponen 

nilai yang telah 
dibuat 
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MENU LAPORAN 

Laporan merupakan salah satu fitur yang digunakan untuk mengelola laporan kegiatan bahasa. Menu laporan terdiri atas tiga sub menu, 

yaitu: 

1. Tes Bahasa, menampilkan berbagai jenis laporan tes bahasa seperti laporan rekapitulasi pendaftar, tipe tes yang diminati, dan nilai 

peserta 

2. Kursus Bahasa 

3. Keuangan, menampilkan laporan keuangan dari pendaftaran tes bahasa dan kursus bahasa. 

LAPORAN TES BAHASA 

Cara menampilkan laporan tes bahasa dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Pilih Menu Laporan Tes Bahasa  

2. Isi filter untuk menampilkan data yang diinginkan 

4. Pilih tipe laporan yang ingin ditampilkan. Tipe laporan terdiri atas laporan rekapitulasi pendaftar, tipe tes yang diminati, dan nilai peserta 

 

 

 

Gambar 1- 20 Tampilan Laporan Tes Bahasa  

  

Pilihan tipe 

laporan yang 

ingin ditampilkan 
dibuat 

 

Pilihan range 

waktu kegiatan 

bahasa yang ingin 
ditampilkan 
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LAPORAN KEUANGAN 

Cara menampilkan laporan keuangan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Pilih Menu Laporan KeuanganLaporan Keuangan Tes Bahasa 

2. Isi filter untuk menampilkan data yang diinginkan 

3. Pilih tipe laporan keuangan yang ingin ditampilkan. Tipe laporan terdiri atas laporan ringkasan per bulan dan ringkasan per tipe tes. 

 

 

 

 

Gambar 1- 21 Tampilan Laporan Keuangan Tes Bahasa  

  

Pilihan tipe 

laporan yang 

ingin ditampilkan 
dibuat 

 

Pilihan range 

waktu tes bahasa 

yang ingin 
ditampilkan 
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KURSUS BAHASA 

PENDAFTARAN KURSUS BAHASA 

Pendaftaran kursus bahasa dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Pilih Menu Pendaftaran Program Pendaftaran Kursus Bahasa 

2. Pilih tipe pendaftar. Tipe pendaftar terdiri atas Mahasiswa, Pegawai, dan Umum. 

3. Masukan NIM/Nama Mahasiswa untuk tipe pendaftar Mahasiswa, NIP/Nama Pegawai untuk tipe pendaftar Pegawai, dan NIA/Nama 

Pendaftar untuk tipe pendaftar Umum. Pendaftar yang dapat melakukan pendaftaran yaitu mahasiswa atau pegawai yang telah 

mengaktifkan Akun SS0 serta pendaftar umum yang telah terdaftar sebelumnya. 

4. Pilih Nim/Nama Mahasiswa atau NIP/Nama Pegawai atau NIA/Nama Pendaftar sesuai dengan data yang diinputkan. Sistem akan 

melakukan pemeriksaaan data peserta pada sistem, jika data tidak lengkap (contoh: peserta belum upload foto di IGracias) peserta tidak 

bisa melakukan pendaftaran ke tahap selanjutnya.  

 

Gambar 1- 22 Tampilan Halaman Pendaftaran Kursus Bahasa 

Maukkan NIP/NIM/Nama 
Peserta 

 

Pilihan Tipe Pendaftar, 

terdiri atas Mahasiswa, 
Pegawai, Umum  

 

Masukkan data 

terkait kursus 

yang akan 
diikuti 
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5. Isi form pendaftaran kursus bahasa yang tersedia. Form pendaftaran terdiri atas dua bagian, yaitu data kursus bahasa dan pembayaran. 

a. Data Peserta, akan menampilkan informasi mengenai pendaftar terdiri dari foto dan identitas peserta. Data Mahasiswa dan Pegawai 

akan diambil dari Data IGracias, sedangkan untuk pendaftar umum diambil dari data pendaftar yang sebelumnya telah didaftarkan.  

b. Data Kursus Bahasa,terdiri atas pilihan untuk: 

- Nama Kursus Bahasa, menampilkan jenis kursus bahasa yang ditawarkan oleh LaC 

- Level Kursus, menampilkan level kursus tertentu berdasarkan kursus bahasa yang sebelumnya telah dipilih 

- Kelas Kursus, menampilkan kelas kursus tertentu berdasarkan level kursus bahasa yang sebelumnya telah dipilih 

c. Pembayaran, terdiri atas pilihan untuk: 

- Total Biaya, menampilkan total biaya yang harus dibayarkan oleh peserta 

- Status Pembayaran, terdiri atas status pembayaran lunas dan belum lunas. 

- Status Persetujuan, terdiri atas status persetujuan disetujui dan belum disetujui. Jika admin memilih status persetujuan 

disetujui, admin tidak perlu lagi melakukan approve data pendaftaran kursus bahasa pada tahap selanjutnya. 

6. Pilih tombol simpan untuk menyimpan data pendaftaran kursus bahasa. 

 

APPROVE ATAU EDIT DATA PENDAFTARAN KURSUS BAHASA 

Approve atau edit data pendaftaran kursus bahasa dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Pilih Menu Pendaftaran Program Data PesertaPeserta Kursus Bahasa 

2. Pilih peserta yang akan diedit atau approve data pendaftaran kursus bahasanya 

3. Pilih aksi  pada data pendaftaran kursus bahasa yang akan di approve atau edit. Tanda  pada status persetujuan menunjukan data 

pendaftaran kursus bahasa belum di approve, sedangkan tanda  pada status persetujuan menunjukan data pendaftaran kursus 

bahasa sudah di approve. 

4. Masukan informasi (data edit) pada form yang tersedia. Untuk approve data pendaftaran kursus bahasa, admin dapat mengubah  status 

persetujuan menjadi disetujui. Jika admin telah melakukan approve data pendaftaran kursus bahasa, sistem akan mengirimkan notifikasi 

kepada peserta yang di approve. 

5. Pilih tombol simpan untuk menyimpan data pendaftaran kursus bahasa. 
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Gambar 1- 23 Tampilan Halaman Data Peserta Kursus Bahasa 

 

PENGELOLAAN GROUP KURSUS BAHASA 

Setelah melakukan konfirmasi/approve pendaftaran kursus bahasa, langkah selanjutnya Admin diharuskan melakukan pengelolaan grup 

kursus bahasa. Pengelolaan grup kursus bahasa dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Pilih Menu Pengaturan Pengaturan Kursus BahasaGrup Kursus 

2. Pilih tombol tambah untuk membuat grup kursus, jika grup kursus belum tersedia 

Pilihan aksi 

untuk edit data 

peserta kursus 
bahasa 

 

Status persetujuan 

menunjukan data 

yang sudah di 

setujui dan belum 
disetujui 

 

Pilihan untuk 

approve data 

pendaftaran tes 
bahasa 
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Gambar 1- 24 Tampilan Halaman Tambah Grup Kursus Bahasa 

 

3. Setelah grup berhasil di buat, pilih aksi  pada data grup  kursus bahasa untuk melakukan mapping antara peserta kursus bahasa 

dengan grup yang telah di buat. Pengaturan grup ini dilakukan untuk mengatur kecocokan antara jadwal kursus dengan peserta kursus. 

 

Jumlah pertemuan yang 

diitampilkan sesuai dengan 

jumlah pertemuan yang 

sebelumnya telah dibuat 
dalam pengaturan 

Jam yang 

diitampilkan sesuai 

dengan jam yang 

sebelumnya telah 

dibuat dalam 
pengaturan 
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Gambar 1- 25 Tampilan Halaman Mapping Grup Kursus denga Peserta Kursus 

 

CETAK BUKTI PENDAFTARAN KURSUS BAHASA 

 

Setelah dilakukan pengaturan grup kursus untuk setiap peserta kursus, selanjutnya admin dapat melakukan cetak bukti pedaftaran kursus 

yaitu dengan cara: 

a. Pilih Menu Pendaftaran Program Data PesertaPeserta Kursus Bahasa 

b. Pilih peserta yang akan dicetak bukti pendaftaran kursus bahasanya 

c. Pilihan aksi  dapat digunakan untuk mencetak bukti pendaftaran kursus bahasa. Pilihan aksi tersebut akan aktif jika admin telah 

melakukan approve pada data peserta kursus bahasa. 

 

Menampilkan daftar 

anggota kursus yang 

telah terdaftar pada 
grup tertentu  

 

Peserta yang ditampilkan 

dalam daftar pilihan adalah 

peserta kursus berdasarkan 

jenis kursus yang 

sebelumnya telah di buat 

dengan status pembayaran 

lunas dan telah di approve 
oleh admin 



 

31 
 

 

 

Gambar 1- 26 Tampilan Bukti Pendaftaran Kursus Bahasa 
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PENGATURAN KURSUS BAHASA 

Pengaturan merupakan salah satu fitur yang digunakan untuk mengelola komponen kursus bahasa seperti pengelolaan nama kursus, 

tingkatan kursus, kelas kursus, waktu kursus, dan grup kursus. Pengaturan kursus bahasa terdiri atas beberapa fitur, yaitu: 

1. Pengaturan Nama Kursus, terdiri atas fitur untuk menambah, mengubah, dan menghapus  nama kursu bahasa.  

 

 

 

 

Gambar 1- 27 Tampilan Pengaturan Nama Kursus Bahasa 

2. Pengaturan Tingkatan Kursus Bahasa, terdiri atas fitur untuk menambah, mengubah, menghapus  tingkatan kursus bahasa berdasarkan 

kursus bahasa yang sebelumnya telah di buat. Selain itu, pada pengaturan tingkatan kursus bahasa terdapat fitur untuk memetakan kelas 

kursus bahasa (kelas kursus bahasa sebelumnya harus dibuat terlebih dahulu).  

 

Tombol untuk 

menghapus 

kursus yang telah 
dibuat 

 

Tombol untuk 

edit tipe kursus 
yang telah dibuat 
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Gambar 1- 28 Tampilan Pengaturan Tingkatan Kursus Bahasa 

 

 

Tombol untuk 

menghapus 

tingkatan kursus 
yang telah dibuat 

 

Tombol untuk 

edit tingkatan 

kursus yang telah 
dibuat 
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3. Pengaturan Kelas Kursus Bahasa, terdiri atas fitur untuk menambah, mengubah, dan menghapus kelas. Setiap kelas kursus, terdiri atas 

pengaturan kuota kelas, biaya kursus, dan jumlah pertemuan yang nantinya akan berpengaruh ketika pengaturan grup kursus. Kuota 

akan berpengaruh pada proses pendaftaran, jika kuota penuh akan muncul notifikasi pada saat proses pendaftran dilakukan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1- 29 Tampilan Pengaturan Kelas Kursus Bahasa 

 

4. Pengaturan Waktu Kursus Bahasa, terdiri atas fitur untuk menambah, mengubah, dan menghapus  waktu kursus. Waktu kursus yang 

telah dibuat, nantinya akan berpengaruh ketika pengaturan grup kursus. 

 

Tombol untuk 

edit kelas kursus 
yang telah dibuat 

 

Tombol untuk 
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dibuat 
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Gambar 1- 30 Tampilan Pengaturan Waktu Kursus Bahasa 
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edit waktu kursus 
yang telah dibuat 

 

Tombol untuk 
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LAPORAN KURSUS BAHASA 

Cara menampilkan laporan kursus bahasa dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Pilih Menu Laporan Kursus Bahasa  

2. Isi filter untuk menampilkan data yang diinginkan 

3. Pilih tipe laporan yang ingin ditampilkan. Tipe laporan terdiri atas laporan rekapitulasi pendaftar 

4. Sistem akan menampilkan laporan berdasarkan tipe laporan yang dipilih 

 

 

 

 

Gambar 1- 31 Tampilan Laporan Kursus Bahasa 
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