Panduan Singkat Penggunaan Web
Job Placement Center Polinema
1. PENDAHULUAN

Website Job Placement Center (JPC) Polinema merupakan website yang memuat
informasi-informasi yang berhubungan dengan JPC Polinema, mulai dari profil, visi misi,
tujuan, serta struktur organisasi dari JPC yang dapat di akses pada alamat
jpc.polinema.ac.id. Selain itu, terdapat fitur-fitur lain yang dapat memudahkan pengguna
dalam mencari lowongan pekerjaan maupun sumber daya manusia yang berkompeten.
Terdapat 2 macam pengguna, Anggota dan Perusahaan. Setiap macam pengguna
diwajibkan untuk melakukan registrasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengakses fiturfitur lainnya. Untuk registrasi anggota, pengguna dapat mengakses navigation bar layanan
dan submenu daftar anggota.

Setelah itu, pengguna akan dialihkan ke halaman daftaranggota. Pengguna harus
mengisikan identitas diri seperti nomor kartu anggota (No. KTA) yang berupa NIM
(apabila pengguna merupakan mahasiswa POLITEKNIK NEGERI MALANG) atau NIK
pada KTP (apabila pengguna merupakan mahasiswa luar POLITEKNIK NEGERI
MALANG). Selain data diri, pengguna juga diharuskan untuk mengunggah foto KHS dan
mengatur password untuk mengakses fitur-fitur pada website JPC. Setelah pengguna
berhasil melakukan registrasi, pengguna harus menunggu verifikasi dari admin untuk
dapat mengakses fitur-fitur lainnya.

Untuk registrasi perusahaan, pengguna dapat mengakses navigation bar layanan dan
submenu daftar perusahaan.

Setelah itu, pengguna akan dialihkan ke halaman daftarperusahaan. Pengguna harus
mengisikan identitas perusahaan seperti nama instansi, alamat instansi, 16 digit di NPWP,
dsb. Pengguna juga diharuskan untuk mengatur password untuk mengakses fitur-fitur pada
website JPC. Setelah pengguna berhasil melakukan registrasi, pengguna harus menunggu
verifikasi dari admin untuk dapat mengakses fitur-fitur lainnya.

2. Fitur-Fitur Setiap Pengguna
Setelah akun telah diverifikasi oleh admin, pengguna dapat menggunakan fitur-yang
ada. Sebelumya, pengguna harus melakukan login terlebih dahulu. Dengan mengakses
navigation bar login, pengguna akan diarahkan ke form login.

Untuk anggota, klik tab anggota dan masukkan No. KTA sebagai username dan
password yang telah diatur pada saat registrasi. Sedangkan untuk perusahaan, klik tab
perusahaan dan masukkan 16 digit NPWP sebagai username dan password yang telah diatur
pada saat registrasi.

 ANGGOTA
Setelah anggota berhasil melakukan login, anggota akan dapat menggunakan
beberapa fitur yang tersedia di navigation bar.

Beberapa fitur yang dapat diakses oleh anggota antara lain:



Melihat profil
Ketika menu profil di klik, anggota akan dialihkan ke halaman yang
menampilkan data diri anggota.

Pada halaman ini, anggota dapat melakukan:
o Menyunting profil
o Mengubah KHS
o Mengubah password



Mencari lowongan serta mendaftar lowongan

Pada menu cari pekerjaan, anggota dapat mencari lowongan yang tersedia dan
melihat detail lowongan.

Apabila anggota hendak mendaftar lowongan, anggota bisa menekan tombol
daftar sekarang. Anggota harus memeriksa kembali data dirinya sebelum
mendaftar lowongan pekerjaan.

 PERUSAHAAN
Setelah perusahaan berhasil melakukan login, perusahaan akan dapat menggunakan
beberapa fitur yang tersedia di navigation bar.

Beberapa fitur yang dapat diakses oleh perusahaan antara lain:



Melihat profil
Ketika menu profil di klik, perusahaan akan dialihkan ke halaman yang
menampilkan data perusahaan.

Pada halaman ini, perusahaan dapat melakukan:
o Menyunting profil
o Mengubah password


Membuka lowongan

Pada menu buka lowongan, perusahaan dapat membuat lowongan pekerjaan.
Perusahaan harus memastikan bahwa semua field telah terisi dan poster
lowongan telah dipilih. Setelah, lowongan dibuka, perusahaan harus menunggu
verifikasi lowongan dari admin sebelum lowongan dapat di publish.



Melihat daftar lowongan
Untuk melihat lowongan apa saja yang telah dibuat dan telah diverifikasi oleh
admin, perusahaan dapat menekan menu daftar lowongan.



Melihat list pendaftar
Apabila perusahaan hendak melihat jumlah dan siapa saja pendaftar lowongan,
perusahaan harus melihat detail dari lowongan tersebut dengan cara menekan
tombol more detail.

Setelah itu, pada halaman detail lowongan, terdapat tombol dengan angka yang
merepresentasikan jumlah pendaftar lowongan.

Setelah tombol list pendaftar diklik, akan muncul daftar anggota yang telah
mendaftar lowongan tersebut.



Mengunduh list pendaftar
Apabila perusahaan hendak mengunduh daftar anggota yang telah mendaftar
lowongan, perusahaan dapat menekan tombol unduh data pendaftar.

