
TUTORIAL PENDAFTARAN CALON PEGAWAI BARU PT. INTAN USTRIX 

(ONLINE) 

 

1. Buka alamat web www.intanustrix.com/loker atau melalui www.intanustrix.com kemudian 

klik menu career. 

2. Berikut ini adalah halaman awal atau homepage web career PT. Intan Ustrix. 

 

3. Halaman web tersebut berisi daftar lowongan kerja apa saja yang dibuka di perusaan ini, 

jika tidak terdapat lowongan kerja, maka menu registerpun tidak ada. 

4. Untuk memulai melakukan pendaftaran klik pada menu register sedangkan untuk melihat 

detil spesifikasi pekerjaan klik pada daftar lowongan yang ada. Berikut ini adalah contoh 

tampilan detil spesifikasi dari lowongan yang ada. 

 

http://www.intanustrix.com/loker
http://www.intanustrix.com/


5. Jika anda ingin melamar salah satu pekerjaan tersebut, klik menu register sehingga anda 

akan dibawah ke menu registrasi seperti pada gambar berikut ini. 

 

6. Isi data tersebut dengan data diri anda yang valid seperti contoh berikut ini. 

 

*Untuk password harus terdiri dari huruf dan angka, untuk huruf sendiri harus memiliki criteria 

min terdapat satu huruf besar Contoh : Gilang123 -> G = Huruf Besar , ilang = Huruf Kecil dan 

123 = Kombinasi Angka. 

** Untuk captcha harus sama dengan yang ada pada gambar, jika anda salah maka akan 

dilakukan pengacakan huruf lagi. 

7. Setelah data tersebut dipastikan benar maka anda tinggal klik register, tunggu proses 

hingga selesai dan anda akan memperoleh notifikasi registrasi yang anda lakukan berhasil 

dan anda disuruh melakukan konfirmasi by email seperti gambar berikut ini 

 



8. Jika sudah muncul notifikasi diatas, anda tinggal cek email anda dan klik link notifikasi 

untuk confirmasi email anda. Seperti gambar dibawah ini. 

 

9. Setelah klik link verifikasi user tersebut, jika berhasil maka akan muncul pemberitahuan 

seperti berikut ini. 

 

10. Kemudian anda tinggal login ke menu career yang sebelumnya atau tinggal klik link Kembali 

ke Menu Utama. Isi dengan email dan password yang anda daftarkan sebelumnya. 

 



11. Jika berhasil anda akan mendapatkan notifikasi berupa ucapan selamat seperti pada 

gambar dibawah ini. Menu anda juka akan bertambah. 

 

 

12. Menu Status ini digunakan untuk memantau pekerjaan yang anda lamar nantinya, untuk 

Data diri ini berisi data jati diri anda keluarga anda, historis anda, pertanyaan yang harus 

anda jawab dan verifikasi data akhir, untuk menu logout digunakan untuk keluar dari 

system lowongan kerja ini. 

Status Lowongan 

 

Data Diri 

 



13. Ditamplan stastus diinformasikan bahwa anda belum memilih pekerjaan yang akan anda 

lamar, untuk itu anda masuk ke data diri dan lengkapi data tersebut. Sesuai dengan urutan 

tab yang ada. Jangan sekali-kali melakukan validasi data jika data yang lain belum diiinput, 

karena proses validasi akan membuat data anda terkunci karena sudah dianggap valid. 

Untuk tab 1. Jati Diri 

Lengkapi data diri anda  seperti contoh dibawah ini. 

 

Kemudian tekan simpan dan akan muncul notifikasi berhasil diupdate, kemudian lanjutkan ke 

tab keluarga. 

 

Untuk tab 2. Keluarga  

Lengkapi data diri anda  seperti contoh dibawah ini. 

 



Jika anda memiliki istri atau suami maka lakukan pengisian di tab istri. Dan anak di menu anak, 

demikian juga saudara. Jika sudah diisi klik menu simpan dan lanjutkan menu tab Riwayat. 

Untuk tab 3. Riwayat 

Untuk melakukan penambahan klik tombol hijau dengan tambah plus sesuai dengan data 

riwayat apa yang ingin anda tambahkan, jika salah tekan  tombol hapus. 

Jika sudah selesai lakukan pindah tab ke 4 Pertanyaan. 

 

Untuk tab 4. Pertanyaan 

Isi sesuai dengan jawaban yang anda kemukakan dan jika sudah selesai tekan simpan, 

kemudian lanjutkan ke tab trakhir yaitu lamaran. 

 

 



Untuk tab 5. Lamaran 

Tab ini digunakan untuk melakukan validasi data, yang perlu anda lakukan adalah melakukan 

Upload data passfoto 3x4, Ijazah, Transkirp Nilai, Surat lamaran, Curiculum Vitae, File Lain-Lain.  

Setelah terupload nanti akan ada gambar tanda checklist dan tombol lihat dokumen. 

 

Jika sudah melakukan upload untuk semua dokumen tersebut, maka langkah selanjutnya 

adalah tinggal memilih pekerjaan yang akan dilamar dan tekan validasi 

 

Setelah menekan tombol validasi, maka aka nada pesan peringatan seperti berikut ini 

 

Pastikan data yang anda isi telah benar dan tidak ada kesalahan kemudian oke. Tunggu proses 

validasi selesai dan  akan muncuk pemberitahuan sukses 

 

Setelah ini system akan melakuakn logout otomatis dan anda diminta untuk login kembali, dan 

data diri sudah tidak dapat dilakukan editing kembali. 



14. Setelah anda login kembali anda akan menemukan informasi status lowongan kerja anda 

berubah seperti berikut ini. 

 

15. Anda cukup memantau status pekerjaan yang ada pada web ini atau diinformasikan melalui 

telepon. 

 

 

THE END 


