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PENGANTAR TIM PENGEMBANG 
 

Assalamu’alaikum Wr Wb 

Salam sejahtera bagi kita semua, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa 

memberikan pertolongan dan petunjukNya kepada kita dalam menjalankan aktivitas 

sehari-hari demi memberikan manfaat kepada umat manusia. 

Website dan aplikasi HPN 2019 yang ada dihadapan anda ini merupakan sebuah karya 

yang didasari pada semangat memberikan kemudahan bagi sesama khususnya para 

peserta dan partisipan Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2019 yang 

diselenggarakan di Jawa Timur pada 7 s/d 9 Pebruari 2019.  

Website dan aplikasi HPN 2019 direncanakan, dirancang dan dibangun sedemikian 

rupa untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan administrasi panitia maupun 

peserta HPN 2019 secara keseluruhan, mulai dari informasi statis seputar HPN 2019, 

berita terkait HPN 2019, penjadwalan event, pendaftaran peserta/panitia, 

pengalokasian fasilitas bagi peserta/panitia dengan special privilege, pencetakan ID 

Card dan presensi peserta pada setiap event. 

Tata letak menu dan tampilan secara umum dirancang ergonomis, sehingga nyaman 

dan mudah saat digunakan. Pengguna dapat mengakses website HPN 2019 melalui 

desktop browser versi apapun (Chrome, Firefox, IE, Opera, Safari,dll) tanpa ada 

kebutuhan spesifikasi khusus, adapun link/url dapat diakses melalui www.hpn2019.id  

Hal yang sama juga disuguhkan untuk pengguna smartphone, aplikasi HPN 2019  saat 

ini telah tersedia untuk versi Android, dengan sangat menyesal kami belum dapat 

menghadirkan aplikasi mobile versi iOS (Apple/iPhone).Aplikasi android HPN 2019 

dapat dipasang melalui Playstore dengan nama aplikasi HPN 2019 Jawa Timur. Menu 

dan fungsi yang dihadirkan sama dengan website versi desktop, namun lebih compact. 

Tidak ada yang sempurna dari suatu usaha manusia. Namun kami percaya, pencapaian 

terbaik hanya dapat dihasilkan dari usaha yang sungguh-sungguh serta tekad untuk 

memberikan manfaat serta kemudahan bagi orang lain. Saran dan masukan dari anda 

sangat kami butuhkan untuk perbaikan Sistem Website dan Aplikasi HPN 2019. 

Terima Kasih atas kepercayaan anda kepada kami. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Surabaya, 21 Januari 2019 

 

PENGEMBANG 
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CHAPTER 1 

 WEBSITE HPN 2019 JAWA TIMUR 

 

A. KEBUTUHAN SISTEM 

Website HPN 2019 dapat diakses melalui link www.hpn2019.id tanpa membutuhkan 

spesifikasi khusus, artinya website HPN 2019 dapat diakses melalui Komputer 

Desktop (PC) maupun melalui Handphone/Smartphone dengan berbagai macam 

sistem operasi, baik Windows, Machintos, Linux, Andoid maupun iOS. Website HPN 

2019 juga dapat diakses melalui berbagai macam perangkat perambah (browser), 

diantaranya sebagai berikut : 

 

Selain browser diatas, website HPN juga dapat diakses melalui browser genuine 

lainnya. Pastikan koneksi internet dan browser telah terpasang dengan baik. 

 

B. CARA PENGGUNAAN WEBSITE HPN 2019 

1.  Buka web browser anda, kamimenyarankan menggunakan Chrome, sebab 

browser ini dikenal memiliki kinerja baik dengan kebutuhan memori yang ringan. 

 

 Klik dua kali pada icon browser di halaman desktop computer anda, atau klik satu 

kami pada icon browser pada layer smartphone anda. Tampilah yang akan muncul 

seperti dibawah ini : 

http://www.hpn2019.id/
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 Ketikan alamat website HPN 2019 : www.hpn2019.id pada address bar, lalu tekan 

Enter, pastikan broser anda akan menampilkan tampilan awal (homepage) seperti 

dibawah ini : 

  

 

 

 

http://www.hpn2019.id/
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C. HALAMAN MUKA (FRONT-END) 

 

Halaman muka (front-end) merupakan halaman awal website hpn2019.id yang berisi 

informasi dan berita-berita terkait event Hari Pers Nasional 2019 yang diantaranya ; 

- Beranda : halaman ini memuat seluruh konten web hpn2019  

- Maskot dan Logo : berisi mengenai informasi filosofi maskot dan logo HPN Jawa 

Timur 
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- Rangkaian Kegiatan : berisi mengenai rangkaian kegiatan yang dilakukan pada 

kegiatan HPN 2019  

 
 

 

- Official Hotel: berisi informasi hotel yang digunakan sebagai fasilitas 

penginapan peserta HPN 2019 
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- Siaran Pers : berisi berita terkait dengan event HPN 2019 

 
 

- Surabaya City Tour : berisi round down event HPN 2019 
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- Publikasi : berisi tentang publikasi yang berhubungan dengan Pers 

 

 

D. HALAMAN KHUSUS PESERTA 

- Registrasi : Untuk melakukan registrasi peserta, silakan akses www.hpn2019.id 

kemudian masuk menu “Registrasi” hingga muncul tampilan seperti dibawah ini  

 
 

http://www.hpn2019.id/
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 Cara melakukan registrasi peserta; 

a) Isi dan lengkapilah beberapa field yang telah disediakan seperti gambar di atas 

b) Centang validasi “im not robot” 

c) Klik tombol “daftar sekarang”  

d) Jika pendaftaran berhasil, maka akan mendapatkan kode login yang berisi 6 Digit 

seperti gambar di bawah ini  

 
 

e) Untuk melakukan login peserta, silakan masuk laman web eja.hpn2019.id seperti 

gambar di bawah ini 



 
 

8 
 

 
Kemudian masukan 6 digit kode yang telah didapatkan saat melakukan 

pendaftaran. 

 

E. HALAMAN KHUSUS PANITIA (ADMINISTRATOR) 

Halaman khusus panitia (administrator) merupakan halaman yang digunakan untuk 

melakukan manajemen acara Hari Pers Nasional. Cara untuk mengakses halaman ini 

:  

1. Ketikkan http://eja.hpn2019.id/index.php/home pada address bar lalu tekan 

Enter, dan pastikan browser anda menampilkan halaman seperti dibawah ini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eja.hpn2019.id/index.php/home
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2. Ketikkan 

Username : admin  

Password : adminhpn  

pada field yang telah disediakan seperti 

gambar di samping dan selanjutnya tekan 

tombol “Masuk” 

 

 

 

 

 

 

 

Jika berhasil, maka akan masuk ke halaman administrator seperti gambar di bawah ini 
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Halaman admin memiliki beberapa menu, diantaranya 

- Peserta Registrasi 

Merupakan menu yang digunakan untuk memvalidasi data peserta yang telah 

mendaftar. Untuk melakukan validasi peserta;  

1) Klik menu “Peserta Registrasi” kemudian klik tombol “Validasi” pada 

peserta yang dimaksud. 

 
 

 

 

 
 

2) Kemudian atur status peserta sesuai data yang telah dibuat. Dan jika data 

sudah benar dan sesuai, kemudian klik tombol validasi. 

3) Jika peserta sudah berhasil divalidasi, maka akan kembali lagi ke halaman 

“Peserta Registrasi” dan status peserta menjadi “Sudah” dengan tombol 

warna merah   
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- Peserta 

Merupakan menu yang berisi nama-nama peserta yang telah divalidasi.  

 
 

Menu ini terdapat beberapa fungsi diantaranya adalah ; fungsi cetak id card,   

fungsi Mengaktif/nonaktifkan peserta          , serta fungsi edit/sunting data . 

 

1) Untuk melakukan cetak id card, silakan tekan tombol berwarna merah 

hingga muncul halaman seperti di bawah ini. Kemudian tekan tombol/icon 

“print”. 

 

 
2) Untuk mengaktif/nonaktifkan status peserta, silakan klik tombol 

pada salah satu nama peserta yang dikehendaki, hingga tombol berubah 

menjadi warna merah  

3) Untuk melakukan perubahan data pada peserta, silakan klik tombol   

hingga muncul halaman seperti gambar di bawah ini 
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- Jadwal Acara  

Merupakan menu yang digunakan untuk menambahkan jadwal acara. Untuk 

menambahkan jadwal;  

1) Silakan klik menu “Jadwal Acara” hingga menampilkan halaman seperti 

gambar di bawah ini 

 
2) Klik tombol “Tambah Kegiatan”                            hingga muncul halaman 

seperti gambar di bawah ini 

 

 
 

3) Isikan lokasi, nama, tanggal dan jam kegiatan pada field yang telah 

disediakan, dan selanjutnya tekan tombol simpan. 
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- Veneu 

Merupakan menu yang digunakan untuk mengatur lokasi acara. Untuk 

mengakses menu ini, silakan klik tombol “venue” hingga tampil halaman seperti 

gambar di bawah ini  

 
Selanjutnya isikan nama, alamat dan kapasitas venue dan tekan tombol 

“simpan” 

 

- Tiket Pesawat 

Merupakan menu yang digunakan untuk mengatur penjadwalan kedatangan 

dan kepulangan tiket pesawat yang digunakan oleh peserta. Untuk mengakses 

menu ini, silakan tekan tombol “Tiket Pesawat” hingga muncul halaman seperti 

di bawah ini 

 
Halaman ini memilik beberapa fungsi, yang diantaranya adalah ; 

1) Tambah Tiket Pesawat   : yang digunakan untuk 

menambahkan tiket pesawat pada masing-masing peserta.  

 
2) Konfirmasi             : digunakan untuk mengkonfirmasi tiket pesawat peserta 
3) Edit                   : digunakan untuk edit data tiket pesawat apabila terjadi 

kesalahan atau perubahan jadwal penerbangan peserta 
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- Hotel  

Merupakan menu yang digunakan untuk mengatur tempat penginapan peserta. 

Untuk mengakses menu ini, silakan klik tombol “hotel” hingga menampilkan 

halaman seperti di bawah ini  

 
Halaman menu “hotel” memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah ; 

1) Menu tambah hotel                 digunakan untuk menambahkan hotel yang 

akan digunakan. 

2) Menu aktif/nonaktif : digunakan untuk mengaktif/nonaktifkan hotel 

yang telah ditambahkan/terdaftar pada system ini 

3) Menu Edit  : digunakan untuk melakukan perubahan data hotel. 

 

- Status Peserta 

Merupakan menu yang diguanakan untuk menambahkan Status Peserta. Untuk 

mengaksesnya, silakan klik menu “Status Peserta” hingga menampilkan 

halaman seperti di bawah ini  

 
 

- Transportasi  

Merupakan menu yang digunakan untuk menambahkan fasilitas alat 

transportasi yang akan digunakan. Untuk mengaksesnya, silakan klik menu 

“transportasi” hingga muncul halaman seperti dibawah ini  
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Menu ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah : 

1) Tambah Transportasi  : digunakan untuk menambahkan 

fasilitas transportasi yang akan dipakai. 

 
 

2) Menu aktif/nonaktif : digunakan untuk mengaktif/nonaktifkan 

fasilitas transportasi yang telah ditambahkan/terdaftar pada system ini 

3) Menu Edit  : digunakan untuk melakukan perubahan data fasilitas 

transportasi. 

 

- Instansi 

Merupakan menu yang digunakan untuk menambahkan nama instansi yang ikut 

berpartisipasi pada acara ini. Untuk mengaksesnya, silakan klik menu “instansi” 

hingga tampil halaman seperti di bawah ini  
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Menu ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah ; 

1) Tambah Instansi  : digunakan untuk menambahkan nama 

instansi. 

2) Menu aktif/nonaktif : digunakan untuk mengaktif/nonaktifkan nama 

instansi yang telah ditambahkan/terdaftar pada system ini 

3) Menu Edit  : digunakan untuk melakukan perubahan data instansi. 

 

- User Admin 

Merupakan menu yang digunakan untuk mengatur hak akses pada system ini. 

Hak akses pada system ini terdiri dari 6 level yaitu ; Administrator, Operator 

Pengguna, Bagian Tiket Pesawat, Bagian Transportasi, Bagian Hotel, dan 

Bagian Acara. Untuk mengaksesnya, silakan klik menu “User Admin” hingga 

muncul halaman seperti dibawah ini 

 
Menu ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah : 

1) Tambah Pengguna   : digunakan untuk menambahkan 

Pengguna. 

2) Menu aktif/nonaktif : digunakan untuk mengaktif/nonaktifkan nama 

pengguna yang telah ditambahkan/terdaftar pada system ini 

3) Menu Edit  : digunakan untuk melakukan perubahan data pengguna. 

 

- Level Pengguna 

Merupakan menu yang digunakan untuk mengatur level pengguna sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. Untuk mengakses menu ini, silakan klik menu 

“Level Pengguna” hingga tampil halaman seperti gambar di bawah ini : 
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menu ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah; 

1) Tambah Level     : digunakan untuk menambahkan Level 

Pengguna. 

2) Menu aktif/nonaktif : digunakan untuk mengaktif/nonaktifkan Level 

pengguna yang telah ditambahkan/terdaftar pada system ini 

3) Menu Edit  : digunakan untuk melakukan perubahan data Level 

pengguna. 

 

- Menu Utama  

Menu ini berfungsi untuk mengatur tata letak sub-sub menu pada system ini. 

Untuk mengaksesnya, silakan tekan menu “Menu Utama” hingga muncul 

tampilan seperti gambar di bawah ini  

 
Menu ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah 

1) Tambah Menu     : digunakan untuk menambahkan Menu.  

Untuk menambahkan menu, silakan klik tombol tambah menu hingga 

muncul halaman seperti dibawah ini 
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**) Level ID : merupakan fungsi yang digunakan untuk menentukan siapa yang 

akan/berhak mengakses menu tersebut. 

2) Sorting/Urutkan  : digunakan untuk mengatur tata letak/urutan 

menu 

3) Menu aktif/nonaktif : digunakan untuk mengaktif/nonaktifkan menu 

telah ditambahkan/terdaftar pada system ini 

4) Menu Edit  : digunakan untuk melakukan perubahan data menu. 

 

F. TROUBLE SHOOTING 

Untuk melakukan trouble shooting / perbaikan pada system ketika terjadi gagal 

fungsi, silakan hubungi bpk Nufan Balafif selaku direktur programmer Aplikasi dan  

Sistem Informasi HPN 2019. 
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CHAPTER 2  

APLIKASI HPN 2019 JAWA TIMUR 
 

A. KEBUTUHAN SISTEM 
Aplikasi HPN 2019 Jawa Timur merupakan aplikasi yang digunakan sebagai penunjang 

kegiatan. Aplikasi ini dapat berjalan pada smartphone berbasis Android minimal versi 4 

(kitkat). 

Untuk melakukan instalasi aplikasi ini, silakan buka playstore kemudian ketikan keyword 

“hpn 2019” pada tab pencarian hingga muncul gambar seperti dibawah ini, kemudian pilih 

dan Install 
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B. CARA PENGGUNAAN APLIKASI HPN 2019 

Aplikasi HPN 2019 Jawa Timur memiliki berbagai macam menu/fitur yang digunakan 

sebagai penunjang kegiatan acara HPN 2019. Pada aplikasi ini terdapat 5 buah tab 

menu yang terletak dibagian bawah yaitu ;  

1. Tab Berita : berisikan informasi/berita yang berkaitan dengan kegiatan acara 

HPN 2019 yang diselenggarakan di jawa timur. 
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2. Tab Acara : berisikan rangkaian acara/kegiatan HPN 2019 

 

3. Tab City Tour : berisikan tentang rute perjalanan “city tour” 
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4. Tab Menu :  pada bagian tab ini terdapat 6 buah sub-menu yaitu; 

` 

a. Sub Menu Maskot : berisikan informasi tentang maskot HPN 2019 

b. Sub Menu Jawa Timur : berisikan informasi tentang gambaran umum 

Provinsi Jawa Timur  

c. Sub Menu Registrasi : digunakan untuk mendaftarkan peserta acara HPN 

2019 (hanya bisa dilakukan oleh admin) 

d. Sub Menu Publikasi : berisikan e-book yang telah dipublikasikan 

e. Sub Menu Hotel : berisikan informasi hotel yang digunakan sebagai 

fasilitas penginapan peserta HPN 2019 

f. Sub Menu Login : digunakan untuk login pada aplikasi HPN 2019 Jawa 

Timur. 

 

C. LOGIN USER APLIKASI HPN 2019 JAWA TIMUR 
Aplikasi HPN 2019 Jawa Timur memiliki 4 User yang masing-masing memiliki Hak Akses 

yang berbeda-beda. User tersebut diantaranya adalah; 

a. Admin  : user ini memiliki akses melakukan pendaftaran peserta 

b. Hotel : user ini memiliki akses untuk melakukan pengelolaan penggunaan hotel untuk 

peserta 

c. Tiket : user ini memiliki akses untuk melakukan pengelolaan tiket peserta. 

d. Peserta : user ini memiliki akses untuk melihat fasilitas yang akan di dapatkan oleh 

masing-masing peserta yang terdaftar. 
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Untuk melakukan login ke aplikasi, lakukan langkah-langkah berikut ini; 

- Login Sebagai Peserta 
1. Buka aplikasi HPN 2019 Jawa Timur 

2. Masuk tab “Menu” dan pilih icon “Login” 

3. Pilih login sebagai “Peserta” 

4. ID Peserta yang anda miliki, kemudian klik  

5. Atau bisa juga LOGIN QRCODE dengan cara memindai QRCODE yang terdapat 

pada kartu peserta yang anda miliki. 
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- Login Sebagai Petugas 
1. Buka aplikasi HPN 2019 Jawa Timur 

2. Masuk tab “Menu” dan pilih icon “Login” 

3. Pilih login sebagai “Petugas” 

4. Masukkan username dan password petugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D. TROUBLE SHOOTING 

Untuk melakukan trouble shooting / perbaikan pada system ketika terjadi gagal 

fungsi, silakan hubungi pengembang Aplikasi dan  Sistem Informasi HPN 2019. 
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