PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI REKRUTMEN PJLP

RSUD KOJA
TAHUN 2021

1. Buka Aplikasi dengan menggunakan web browser seperti Mozzila, Google Chrome dll.
2. Link Aplikasi rekrutmen PJLP tahun 2021 : rsudkoja.jakarta.go.id/rekrut-koja
3. Setelah website dibuka akan tampil halaman website seperti gambar dibawah ini :

Klik “Daftar Sekarang” Untuk pendaftar yang belum memiliki akun

4. Isi semua data dengan benar seperti No. KTP, Nama lengkap Sesuai KTP, Tempat, Tanggal lahir
email jenis kelamin dan tentukan password anda untuk membuka aplikasi ini, Kemudian Klik
tombol lanjutkan untuk melanjutkan proses selanjutnya.

Catat dan Ingat Password Anda

Klik Tombol “Lanjutkan”

5. Pengecekan Ulang Data : Periksa kembali data anda, ubah jika ada kesalahan dalam pengisian
data, Kemudian Klik tombol lanjutkan untuk melanjutkan proses selanjutnya.

Klik Tombol “Lanjutkan”
6. Pendaftaran Akun Selesai : Klik Tombol “Lanjutkan Login” untuk melakukan login aplikasi

Klik Tombol “Lanjutkan Login”

7. Login Aplikasi : Login dengan menggunakan no. KTP dan Password yang telah didaftarkan

Klik Tombol “Masuk”

8. Pilih formasi : Pilih formasi Petugas Keamanan atau petugas Kebersihan, setelah itu klik tombol
“Simpan” untuk melanjutkan ke proses selanjutnya

Pilih Formasi

Klik Tombol “Simpan”

9.

Lengkapi biodata : Lengkapi semua data yang tertera pada form, pastikan data yang terisi
semua benar dan sesuai. Jika data sudah semua terisi klik tombol “Simpan” untuk melanjutkan
ke proses selanjutnya

Klik Tombol “Simpan”

10. Informasi file yang harus di unggah : Baca dengan baik dokumen apa saja yang harus anda
siapkan, mulai dari jenis file, ukuran file, format file ( Format file harus PDF, dan ukuran
maksimal setiap 1 file adalah 2 MB). Klik tombol “UNGGAH DOKUMEN” apabila file dokumen
sudah lengkap dan memenuhi persyaratan

Klik Tombol “UNGGAH DOKUMEN”

11. Unggah Persyaratan dokumen :
Petunjuk Upload Dokumen:
1.
Pilih Jenis Dokumen yang akan di unggah terlebih dahulu
2.
Klik tombol "PILIH DOKUMEN" yang berwarna merah untuk memilih file yang akan di unggah
3.
Setelah File dipilih, klik tombol "UNGGAH" yang berwarna biru
4.
Setelah semua dokumen persyaratan di unggah klik tombol "AJUKAN LAMARAN" berwarna hijau yang tedapat di pojok atas kanan aplikasi

Perhatikan:
1.
Pastikan semua persyaratan dokumen berhasil di unggah
2.
Format semua file adalah PDF dengan ukuran file maksimal 2 MB
3.
Apabila ada kesalahan unggah, klik tombol "HAPUS" berwarna merah di bawah tampilan file yg di unggah
4.
Apabila semua persyaratan dokumen berhasil diunggah pastikan anda klik tombol "AJUKAN LAMARAN" berwarna hijau yang tedapat di
pojok atas kanan aplikasi
5.
Apabila tombol "AJUKAN LAMARAN" sudah di klik anda tidak dapat merubah data apapun termasuk data profil dan unggahan persyaratan
dokumen

Pilih jenis dokumen yang akan anda unggah

Pilih dokumen sesuai dengan jenis dokumen yang anda pilih

Klik “Unggah” jika jenis
dokumen dan file
dokumen sudah sesuai

File yang berhasil di unggah akan terlihat pada daftar file unggahan

TAMPILAN
FILE YANG
BERHASIL DI
UNGGAH

Apabila ada kesalahan dalam proses unggah, kill tombol “HAPUS”
dan unggah kembali file dengan benar

Klik tombol “Ajukan Lamaran” apabila semua file dokumen persyaratan rekrut berhasil di
uanggah
Perhatikan :
1.
2.

Jangan klik tombol “Ajukan Lamaran” apabila semua file dokuen persyaratan
belum anda unggah
Jika tombol “Ajukan Lamaran” anda sudah tidak dapat melakukan proses
unggahan file dokumen persyaratan rekrut

12. Pendaftaran Selesai :

TERIMAKASIH

