
 

  



Login Sebagai LSP 

 

 

Gambar 37. Halaman Login 

Setelah berhasil mendaftarkan diri, LSP baru dapat login ke dalam system setelah sekretariat menyatakan 

status LSP tersebut terakreditasi dan sekretariat telah menetapkan sub bidang dan jabatan LSP tersebut. 

Untuk masuk kehalaman login maka klik tombol Account kemudian pilih Login sehingga tampil halaman 

login seperti gambar diatas. Ketikkan Username dan password, klik I am not a robot kemudian klik tombol 

login. 

 

Dashboard LSP 

Bila berhasil login maka akan tampil halaman Dashboard sebagai berikut : 



 

Gambar 38. Tampilan halaman Dashboard 

Terdapat beberapa informasi di halaman dashboard antara lain Tabel Rekapitulasi berdasarkan Sub 

Bidang IG, Tabel dan grafik Rekapitulasi berdasarkan Possible Job, Grafik Rekapitulasi terhadap bidang 

  



Pengaturan Profile LSP 

Untuk merubah profile LSP maka klik menu Profile sehingga tampil halaman berikut ini : 

 

Gambar 39. Profile LSP 



Ubah data yang diinginkan kemudian klik tombol Update untuk menyimpan data 

 

Menambah Profile Klien 

Untuk menambah Daftar Profil Klien maka klik menu Daftar Profile Klien sehingga tampil halaman 

seperti di bawah ini.  

 
Gambar 40. Daftar Profile Klien 



Untuk menambahkan profile klien maka klik tombol  sehingga tampil form sebagai 

berikut:  

 

Gambar 41. Form Tambah  Profile Klien 

Isikan data dengan lengkap kemudian klik tombol Save Changes untuk menyimpan data. 



Import dan Export Profile Klien 

Untuk mengimport Daftar Profil Klien maka klik tombol  sehingga tampil 

halaman seperti di bawah ini. 

 

Gambar 42.Form Inport Data 

 Apabila ingin mengambil format import data, maka silahkan klik bagian Download Format.  

 Isikan Data sesuai dengan format yang ada kemudian save as dengan nama yang diinginkan.  

 Masuk Kembali kehalaman import. Klik tombol Browse, pilih file yang telah diisi datanya tadi 

 Isi file excel akan ditampilkan terlebih dahulu untuk di review, pastikan format dan isi sudah benar 

kemudian klik Import data untuk mengimport data ke database. 

 

Untuk mengeksport data ke file excel maka klik  kemudian simpan file. 

 

Membuat Sertifikat 

Untuk membuat sertifikat maka pilih terlebih dahulu SKKNInya apakah yang 2017 atau 2020 kemudian 

klik menu Sertifikat  Aktif 



a. SKKNI 2017 

 

Gambar 43. Daftar Sertifikat SKKNI 2017 

 Pada SKKNI 2017 tidak terdapat tombol untuk Print Sertifikat. 

 Untuk menambah sertifikat maka klik tombol  

 
Gambar 44. Form Tambah Sertifikat 



 Isi data sesuai permintaan 

 Apabila akan membuatkan sertifikat untuk user dari LSP lain maka Centang Tampilkan semua 

sehingga user yang tampil di pilihan user adalah semua tenaga professional yang berada di system 

dan sudah terakreditasi. 

 Sub Bidang dan jabatan yang ditampilkan adalah sub bidang dan jabatan di SKKNI 2017 

 Klik tombol save changes untuk menyimpan data 

b. SKKNI 2020 

 

Gambar 45. SKKNI 2020 

 Perbedaan SKKNI 2017 dan SKKNI 2020 yaitu pada SKKNI 2020 menggunakan Sub Bidang dan Jabatan 

di SKKNI 2020, terdapat tombol untuk Print Sertifikat serta pada bagian form tambah sertifikat 

terdapat kolom No Keputusan 

 Untuk menambah sertifikat maka klik tombol  sehingga tampil form sebagai berikut: 



 

Gambar 46. Form Tambah Sertifikat SKKNI 2020 

 Isi data sesuai permintaan 

 Apabila akan membuatkan sertifikat untuk user dari LSP lain maka Centang Tampilkan semua sehingga 

user yang tampil di pilihan user adalah semua tenaga professional yang berada di system dan sudah 

terakreditasi. 

 Sub Bidang dan jabatan yang ditampilkan adalah sub bidang dan jabatan di SKKNI 2020 

 Isikan No Keputusan 

 Klik tombol save changes untuk menyimpan data 

 

 Untuk mencetak Sertifikat SKKNI 2020 maka cari nama yang akan dicetak sertifikatnya kemudian klik 

tombol sehingga tampil form tandatangan sebagai berikut: 



 
Gambar 47. Form Pilih Penanda tangan sertifikat 

 Pilih siapa yang akan menandatangi sertifikat kemudian klik tombol Print untuk mencetak sertifikat 

 Setelah Sertifikat ditandatangi dan di cap maka klik tombol  untuk mengupload sertifkat sehingga 

tampil form upload sebagai berikut : 

 

Gambar 48. Form Upload Sertifikat 

 Pilih file sertifikat yang telah ditandatangani kemudian Klik tombol Save Changes untuk menyimpan 

data. 

 Apabila sudah ada data sertifikat yang telah terupload maka pada saat kita klik  ditampilkan data 

yang sudah ada.  



 
Gambar 49. Contoh data yang sudah terupload 

 Klik Link Download untuk mendownload data atau klik Browse untuk mengupload data yang baru. 

Data yang lama akan ditimpa oleh data yang terbaru. 



Sign Out 

 

Gambar 50. Sign out 

Apabila ingin sign out, maka klik nama user terlebih dahulu, lalu klik bagian sign out. 

  


