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Untuk login di aplikasi sitenar caranya adalah dengan
memasukkan Username dan Password. Seperti pada gambar
berikut.
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Setelah berhasil login sesuai username dan password admin, maka
admin akan masuk ke halaman dashboard Sitenar seperti pada
gambar berikut.
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Menu laporan perusahaan ini berisi mengenai informasi
perusahaan berupa data perusahaan, alamat pemilik perusahaan,
keadaan ketenagakerjaan, data limbah produksi, pengupahan,
fasilitas keselamatan dan kesehatan, ketenagakerjaan, perangkat
hubungan industrial, rencana pekerja yang dibutuhkan, banyaknya
pekerja, asal tenaga kerja, penerimaan dan pemberhentian
pekerja, tanggal lapor dan pelaporan kembali, serta pakta
integritas. 

>>   Laporan Perusahaan

Ketika pengisian data sudah selesai dilakukan jangan lupa untuk
menekan tombol Simpan Data.
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Menu daftar laporan merupakan menu yang memuat laporan
yang masuk ke dalam aplikasi Sitenar. Di dalam daftar laporan ini
akan memunculkan informasi mengenai tanggal laporan masuk
dan tanggal laporan kembali. Di dalamnya juga terdapat status
laporan yang sudah di verifikasi atau masih menunggu verifikasi.

>>   Daftar Laporan

Pada menu ini juga terdapat aksi yang dapat dilakukan oleh admin
yaitu mengunduh data laporan. Selain download data, data juga
dapat diedit dan diupdate. Untuk edit data hal hal yang diisikan
sama dengan mengedit data laporan perusahaan.
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Menu daftar lowongan merupakan menu yang memuat daftar
lowongan yang sedang dibuka di Sitenar. Terdapat informasi detail
terkait lowongan pekerjaan. Ada juga pemberitahuan yang
menunjukkan jumlah pelamar untuk tiap lowongan kerja. Selain itu,
jika lowongan sudah tidak dipasang di Sitenar maka postingan
lowongan pekerjaan dapat dihapus. Ada pula menu untuk
menambahkan lwongan pekerjaan baru. 

>>   Daftar Lowongan

Gambar disamping adalah
penjelasan untuk pemberitahuan
jumlah pelamar yang masuk untuk
tiap lowongan pekerjaan seperti
pada tombol berwarna hijau yang
menunjukkan jumlah pelamar yaitu
satu pelamar untuk pekerjaan
tersebut.
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>>   Daftar Lowongan

Jika tombol hijau ditekan, maka akan
menunjukkan detail data pelamar
pekerjaan seperti pada gambar di
bawah ini

Gambar diatas menunjukkan detail data pelamar pekerjaan.
Admin dapat menerima pelamar atau menolak lamaran tersebut
dengan menekan tombol Terima atau Tolak.
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>>   Daftar Lowongan

Data lowongan baru juga dapat ditambahkan pada menu daftar
lowongan dengan cara memilih dan menekan tombol "Add New"
yang ada di sisi kanan atas halaman daftar lowongan seperti
pada gambar dibawah ini.

Setelah tombol add new ditekan, maka akan muncul halaman
seperti pada gambar di bawah ini.

Untuk menambahkan lowongan pekerjaan ada beberapa data
yang harus diisikan seperti upload gambar brosur lowongan
pekerjaan. Pemberian informasi dasar terkait lowongan
pekerjaan dan deskripsi pekerjaan.
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>>   Daftar Pelamar Diterima

Menu daftar pelamar diterima berisi nama-nama pelamar yang
sudah diterima kerja dan memuat informasi pelamar.
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>>   Daftar Pelatihan
Menu daftar pelatihan memuat pelatihan-pelatihan yang
dipasang di Sitenar. Di dalam menu ini, admin dapat menghapus
dan juga menambahkan data baru terkait pelatihan. 

Untuk menambah data pelatihan baru beberapa data yang
diisikan berupa pamflet pelatihan, informasi dasar pelatihan,
serta deskripsi kegiatan. 
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>>   Daftar Peserta Pelatihan
Menu daftar peserta pelatihan memuat nama dan informasi
umum peserta pelatihan. Data peserta pelatihan ini dapat
diunduh ke dalam file berformat excel atau pdf.

>>   Daftar Berita
Menu daftar berita memuat berita-berita yang terbait dengan
pekerjaan, pelatihan, maupun program-program yang dilakukan
oleh Disnaker.

Berita dapat diupdate dengan menambahkan berita baru yang
diisi dengan informasi umum dan penjelasan berita. Berita juga
dapat dihapus jika sudah tidak update lagi.
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Registrasi Akun
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Sebuah perusahaan agar dapat memasang lowongan pekerjaan
di portal Sitenar, maka perusahaan tersebut harus memiliki akun
dengan cara melakukan registrasi terlebih dahulu.

Registrasi dilakukan dengan mengisi email, nama, password dan
konfirmasi password. Selain itu ketika melakukan registrasi user
harus memilih mendaftarkan diri sebagai Pemilik
Usaha/Perusahaan.
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Setelah berhasil login sesuai username dan password admin, maka
admin akan masuk ke halaman dashboard Sitenar seperti pada
gambar berikut.
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Menu laporan perusahaan ini berisi mengenai informasi
perusahaan berupa profil perusahaan, alamat perusahaan, dan
alamat pemilik perusahaan.

>>   Laporan Perusahaan

Di dalam menu laporan perusahaan ini, sebuah perusahaan dapat
mengupdate data perusahaan agar sesuai dengan informasi yang
sebenarnya.



Menu Laporan
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Menu daftar laporan merupakan menu yang memuat laporan
yang masuk ke dalam aplikasi Sitenar. Di dalam daftar laporan ini
akan memunculkan informasi mengenai tanggal laporan masuk
dan tanggal laporan kembali. Di dalamnya juga terdapat status
laporan yang sudah di verifikasi atau masih menunggu verifikasi.

>>   Daftar Laporan

Pada menu ini juga terdapat aksi yang dapat dilakukan oleh admin
yaitu mengunduh data laporan. Selain download data, data juga
dapat diedit dan diupdate. Untuk edit data hal hal yang diisikan
sama dengan mengedit data laporan perusahaan.
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Menu daftar lowongan merupakan menu yang memuat daftar
lowongan yang sedang dibuka di Sitenar. Terdapat informasi detail
terkait lowongan pekerjaan. Ada juga pemberitahuan yang
menunjukkan jumlah pelamar untuk tiap lowongan kerja. Selain itu,
jika lowongan sudah tidak dipasang di Sitenar maka postingan
lowongan pekerjaan dapat dihapus. Ada pula menu untuk
menambahkan lwongan pekerjaan baru. 

>>   Daftar Lowongan

Gambar disamping adalah
penjelasan untuk pemberitahuan
jumlah pelamar yang masuk untuk
tiap lowongan pekerjaan seperti
pada tombol berwarna hijau yang
menunjukkan jumlah pelamar yaitu
satu pelamar untuk pekerjaan
tersebut.
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>>   Daftar Lowongan

Jika tombol hijau ditekan, maka akan
menunjukkan detail data pelamar
pekerjaan seperti pada gambar di
bawah ini

Gambar diatas menunjukkan detail data pelamar pekerjaan.
Admin dapat menerima pelamar atau menolak lamaran tersebut
dengan menekan tombol Terima atau Tolak.
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>>   Daftar Lowongan

Data lowongan baru juga dapat ditambahkan pada menu daftar
lowongan dengan cara memilih dan menekan tombol "Add New"
yang ada di sisi kanan atas halaman daftar lowongan seperti
pada gambar dibawah ini.

Setelah tombol add new ditekan, maka akan muncul halaman
seperti pada gambar di bawah ini.

Untuk menambahkan lowongan pekerjaan ada beberapa data
yang harus diisikan seperti upload gambar brosur lowongan
pekerjaan. Pemberian informasi dasar terkait lowongan
pekerjaan dan deskripsi pekerjaan.
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>>   Daftar Pelamar Diterima

Menu daftar pelamar diterima berisi nama-nama pelamar yang
sudah diterima kerja dan memuat informasi pelamar.
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>>   Daftar Pelatihan
Menu daftar pelatihan memuat pelatihan-pelatihan yang
dipasang di Sitenar. Di dalam menu ini, admin dapat menghapus
dan juga menambahkan data baru terkait pelatihan. 

Untuk menambah data pelatihan baru beberapa data yang
diisikan berupa pamflet pelatihan, informasi dasar pelatihan,
serta deskripsi kegiatan. 
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>>   Daftar Peserta Pelatihan
Menu daftar peserta pelatihan memuat nama dan informasi
umum peserta pelatihan. Data peserta pelatihan ini dapat
diunduh ke dalam file berformat excel atau pdf.

>>   Daftar Berita
Menu daftar berita memuat berita-berita yang terbait dengan
pekerjaan, pelatihan, maupun program-program yang dilakukan
oleh Disnaker.

Berita dapat diupdate dengan menambahkan berita baru yang
diisi dengan informasi umum dan penjelasan berita. Berita juga
dapat dihapus jika sudah tidak update lagi.
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Registrasi Akun
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Sebagai pencari pekerjaan agar dapat memiliki akses di portal
Sitenar, maka kita harus memiliki akun dengan cara melakukan
registrasi terlebih dahulu.

Registrasi dilakukan dengan mengisi email, nama, password dan
konfirmasi password. Selain itu ketika melakukan registrasi user
harus memilih mendaftarkan diri sebagai Perorangan.



Halaman Dashboard
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Setelah berhasil login sesuai username dan password, maka akan
masuk ke halaman dashboard Sitenar seperti pada gambar
berikut.

Untuk dapat mengakses semua menu yang ada di portal Sitenar,
kita harus mengisi data-data user seperti data profil user, alamat,
isian data formulir AK1 Dalam Negeri, dan formulir AK1 luar negeri. 

Ketika data sudah di update maka halaman dashboard akan
berubah seperti gambar dibawah ini.

Dashboard akan menampilkan daftar lowongan pekerjaan dan
daftar pelatihan. Untuk tiap lowongan pekerjaan atau pelatihan
sudah disertai dengan link pendaftaran dan bisa langsung
melakukan proses lamaran pekerjaan. Ketika lowongan atau
pelatihan dipilih, maka akan 
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Setelah berhasil login sesuai username dan password, maka akan
masuk ke halaman dashboard Sitenar seperti pada gambar
berikut.

Untuk dapat mengakses semua menu yang ada di portal Sitenar,
kita harus mengisi data-data user seperti data profil user, alamat,
isian data formulir AK1 Dalam Negeri, dan formulir AK1 luar negeri.



Daftar Pelatihan
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Setelah berhasil login sesuai username dan password, maka akan
masuk ke halaman dashboard Sitenar seperti pada gambar
berikut.

Untuk dapat mengakses semua menu yang ada di portal Sitenar,
kita harus mengisi data-data user seperti data profil user, alamat,
isian data formulir AK1 Dalam Negeri, dan formulir AK1 luar negeri.
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