USER MANUAL GUIDE

ALUR PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI E-RECRUITMENT JAWA SATU POWER
1. Buka halaman E-Recruitment Jawa Satu Power pada alamat berikut:
http://rekrutmen.jawasatupower.com/

2. Setelah berhasil memasuki halaman E-Recruitment Jawa Satu Power pilih menu Registrasi*
pada tab Menu yang berada disebelah kiri, masukkan alamat email dan password untuk
mendapatkan akses web. (*lihat gambar)

3. Setelah berhasil terdaftar, sistem akan mengirimkan kode aktivasi ke alamat email dengan
alamat humanresource@jawasatupower.com . (cek pada Inbox/Spam/Junk)

4. Selanjutnya adalah aktivasi akun anda lakukan logout terlebih dahulu, kemudian login kembali
untuk masuk pada akun anda.
5. Setelah berhasil Login, masukkan kode aktivasi yang telah diterima di email.
Klik box (Centang untuk setuju dan melanjutkan pengisian data), Kemudian klik Submit.

6. Setelah selesai melakukan input kode aktivasi, anda akan otomatis logout (keluar). Silahkan
Login kembali untuk melakukan pengisian data, berikut tampilan saat berhasil login dalam
aplikasi.

7. Selanjutnya pilih menu yang ada di Tab Menu “Data Saya” untuk melakukan pengisian data,
silahkan melakukan pengisian data & upload dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan
dalam aplikasi. Harap melengkapi semua data yang ada pada menu tersebut.
(*apabila sudah terisi semua kolom Ceklist pengisian data akan berubah menjadi centang
semua)

8. Apabila upload file gagal, hal ini dapat disebabkan ukuran file / tipe file yang di upload melebihi
ukuran yang ditentukan oleh sistem, berikut ketentuan file yang dimaksud:
a. KTP, AKTA KELAHIRAN, IJAZAH (Pdf)
b. Foto
Maksimal ukuran file: 300Kb, Maks. Lebar file: 300pixel, maks tinggi file: 400pixel, jenis file:
Jpg.
Apabila pada saat upload foto mengalami gagal, silahkan resize ukuran foto tersebut
terlebih dahulu agar sesuai, kemudian lakukan upload kembali.
c. Transkrip nilai, sertifikat kemampuan Bahasa
Maksimal ukuran file: 600Kb dan jenis file yang diperbolehkan: Pdf.

9. Setelah melakukan pengisian data pribadi Anda dapat melakukan Apply terhadap lowongan
yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dengan cara klik menu Apply pada lowongan yang
tersedia di dalam Tab Menu Lowongan.

10. Untuk melakukan download dokumen berupa kartu tes, dan dokumen lain terkait rekrutmen
termasuk dengan pengumuman penerimaan dapat dilihat pada menu “Cetak”.
Untuk detail lebih lanjut seperti gambar contoh berikut:

