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“LokerKu” merupakan sebuah aplikasi berbasis 

mobile yang dikembangkan untuk dipergunakan bagi 

masyarakat Kulon Progo untuk mengakses informasi lowongan 

pekerjaan dan pelatihan. Aplikasi ini mendukung platform 

Android dalam pengaksesan aplikasi. Aplikasi “LokerKu” 

mempunyai tujuan untuk membantu pengguna karena 

informasi lowongan pekerjaan yang disediakan telah 

menyesuaikan bidang minat pekerjaan pengguna untuk diakses 

melalui smartphone. 

 

Spesifikasi minimum untuk mengoperasikan aplikasi 

“LokerKu”: 

- Android minimal versi Android 5.0 (Lollipop) 

- RAM minimal 2GB 

- Processor minimal 2GHz dual core processor 

- Storage minimal 20MB 

- Koneksi Internet 
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1. Halaman Login 

Halaman ini adalah 

halaman pertama yang akan 

ditemui pertama kali jika 

pengguna belum pernah 

menggunakan aplikasi 

maupun belum login. 

Pengguna dapat 

login dengan memasukkan 

email dan password di 

kolom yang telah disediakan, 

lalu menekan tombol login. 

 

 

 

 

Catatan: Jika pengguna belum memiliki akun, pengguna dapat 

melakukan pendaftaran dengan cara memilih menu Daftar 

Akun.  

  

Gambar 1 halaman login 
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2. Halaman Daftar Akun 

 

Pada halaman ini, pengguna dapat melakukan pendaftaran 

akun dengan mengisi kolom identitas yang tersedia. Setelah 

semua kolom terisi, pengguna menekan tombol daftar untuk 

melakukan pendaftaran. Selanjutnya, pengguna akan diarahkan 

pada halaman login kembali.  

Gambar 2 halaman daftar akun (1) Gambar 3 halaman daftar akun (2) 
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Catatan: Setelah pengguna melakukan pendaftaran, 

pengguna perlu menunggu validasi akun oleh administrator 

untuk selanjutnya dapat melakukan proses login. 

 

3. Halaman Beranda 
 

Halaman ini adalah 

halaman pertama yang akan 

dijumpai saat pengguna 

pertama kali membuka 

aplikasi dan sudah login 

atau setelah user melakukan 

login. 

  

. 
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Gambar 4 halaman beranda 
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Pada halaman beranda terdapat beberapa pilihan menu 

dan fitur yaitu: 

1. Menu Navigasi 

Menu ini menampilkan pintasan menu pada 

aplikasi. 

2. Fitur Pencarian 

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencari 

lowongan maupun pelatihan yang sesuai dengan 

keinginan pengguna dengan cara mengetikkan 

sebuah kata yang ingin dicari. 

3. Menu Lowongan Pekerjaan 

Menu ini menampilkan berbagai lowongan 

pekerjaan yang ada sesuai dengan bidang minat 

pengguna. 

4. Menu Pelatihan 

Menu ini menampilkan berbagai pelatihan yang 

ada sesuai dengan bidang minat pengguna. 

5. Menu Akun Pengguna 

Menu ini menampilkan berbagai informasi 

mengenai identitas pengguna yang telah 

didaftarkan pada aplikasi seperti alamat e-mail, 

nama lengkap, NIK, dan lain-lain. 

6. Menu Wishlist 
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Menu ini menampilkan lowongan pekerjaan dan 

pelatihan yang telah disukai pengguna. 

7. Menu Notifikasi 

Menu ini menampilkan berbagai notifikasi yang 

dikirimkan ke aplikasi. 

8. Menu Pengaturan 

Menu ini memungkinkan pengguna untuk 

melakukan pengaturan berkaitan dengan 

pengaturan akun dan preferensi pengguna serta 

informasi mengenai Disnakertrans Kulon Progo 

dan pengembang. 
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4. Menu Navigasi 
Menu ini 

menampilkan berbagai 

menu pintasan yang 

memudahkan pengguna 

untuk berpindah dari 

halaman satu ke yang lain. 

Pengguna dapat membuka 

menu navigasi ini dengan 

cara menyentuh ikon menu 

navigasi berbentuk 3 garis 

atau menggeser halaman 

(swipe) pada layar dari sisi 

kiri ke kanan. 

  

Gambar 5 tampilan menu navigasi 
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5. Halaman Akun Pengguna 

 

Halaman ini menampilkan berbagai informasi akun 

pengguna yang terdaftar dalam aplikasi LokerKu. Halaman ini 

dapat dibuka dengan cara: 

 

Gambar 6 halaman profil akun (1) Gambar 7 halaman profil akun (2) 
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A. Melalui Halaman Beranda 
1. Buka Halaman Beranda 

2. Pilih Menu “Akun Pengguna” pada Halaman 

Beranda 
B. Melalui Menu Navigasi 

1. Pilih ikon Menu Navigasi atau lakukan swipe pada 

layar dari sisi kiri ke kanan 

2. Pilih Menu “Akun Pengguna” pada Menu Navigasi 
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6. Halaman Lowongan Pekerjaan 

 

Halaman ini menampilkan berbagai lowongan 

pekerjaan yang sesuai dengan bidang minat pengguna yang 

telah didaftarkan di aplikasi LokerKu. 

Gambar 8 halaman lowongan 
pekerjaan 

Gambar 9 halaman detail lowongan 
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Halaman ini dapat dibuka dengan cara: 

a. Melalui Halaman Beranda: 

1. Buka Halaman Beranda 

2. Pilih Menu “Lowongan Pekerjaan” pada 

Halaman Beranda 

b. Melalui Menu Navigasi: 

1. Pilih ikon Menu Navigasi atau lakukan swipe 

pada layar dari sisi kiri ke kanan 

2. Pilih Menu “Lowongan Pekerjaan” pada Menu 

Navigasi 

Selain melihat daftar pekerjaan yang ada, pengguna 

juga dapat melihat detail dari pekerjaan yang ada dengan cara 

memilih pekerjaan yang ingin dilihat detailnya. Halaman detail 

pekerjaan ini juga memuat berbagai informasi mengenai 

pekerjaan terkait mulai dari jabatan pekerjaan, jenis atau 

kategori pekerjaan, kualifikasi yang dibutuhkan, lokasi 

penempatan, gaji, dokumen yang diperlukan, batas pendaftaran, 

serta kontak perusahaan penyedia lowongan pekerjaan. Pada 

halaman detail lowongan pekerjaan ini pengguna juga dapat 

menambahkan tanda suka untuk menambahkan lowongan 

pekerjaan ke dalam menu wishlist 
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7. Halaman Pelatihan 

 

Halaman ini menampilkan berbagai lowongan 

pekerjaan yang sesuai dengan kriteria dan kemampuan 

pengguna yang telah didaftarkan di aplikasi LokerKu 

 

Gambar 10 halaman detail lowongan 
Gambar 11 halaman lowongan 

pelatihan 
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Halaman ini dapat dibuka dengan cara: 

a. Melalui Halaman Beranda: 

1. Buka Halaman Beranda 

2. Pilih Menu “Pelatihan” pada Halaman 

Beranda 

b. Melalui Menu Navigasi: 

1. Pilih ikon Menu Navigasi atau lakukan swipe 

pada layar dari sisi kiri ke kanan 

2. Pilih Menu “Pelatihan” pada Menu Navigasi 

Selain melihat daftar petihan yang ada, pengguna juga 

dapat melihat detail dari pelatihan yang ada dengan cara 

memilih pelatihan yang ingin diilhat detailnya. Halaman detail 

pelatihan ini juga memuat berbagai informasi mengenai 

pelatihan terkait mulai pengajar, tipe, deskripsi, tempat dan 

batas pendaftaran dari pelatihan terkait. Pada halaman detail 

lowongan pekerjaan ini pengguna juga dapat menambahkan 

tanda suka untuk menambahkan suatu pelatihan ke dalam menu 

wishlist. 
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8. Halaman Wishlist 

 

Pada halaman ini, pengguna dapat melihat berbagai 

pekerjaan dan pelatihan yang telah disukai sebelumnya. 

 

  

Gambar 13 halaman wishlist pelatihan Gambar 12 halaman wishlist 
pekerjaan 
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Halaman ini dapat dibuka dengan cara: 

a. Melalui Halaman Beranda: 

1. Buka Halaman Beranda 

2. Pilih Menu “Wishlist” pada Halaman Beranda 

b. Melalui Menu Navigasi: 

1. Pilih ikon Menu Navigasi atau lakukan swipe 

pada layar dari sisi kiri ke kanan 

2. Pilih Menu “Wishlist” pada Menu Navigasi 

Setelah melakukan langkah di atas, halaman Wishlist 

yang terbagi menjadi 2 tab yaitu Pekerjaan dan Pelatihan akan 

terbuka. Untuk membuka halaman Wishlist Pekerjaan atau 

Wishlist Pelatihan dapat dilakukan dengan cara: 

a. Menggeser layar atau melakukan swipe dari sisi kanan 

ke kiri. 

b. Menekan tulisan pada tab bagian atas 
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9. Halaman Notifikasi 

Pada halaman 

Notifikasi ini, pengguna 

dapat melihat berbagai 

notifikasi mengenai 

lowongan pekerjaan atau 

pelatihan yang dikirimkan 

ke aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

Halaman ini dapat dibuka dengan cara: 

a. Melalui Halaman Beranda: 

1. Buka Halaman Beranda 

2. Pilih Menu “Notifikasi: pada Halaman Beranda 

b. Melalui Menu Navigasi: 

Gambar 14 halaman notifikasi 
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1. Pilih ikon Menu Navigasi atau lakukan swipe pada 

layar dari sisi kiri ke kanan 

2. Pilih Menu “Notifikasi” pada Menu Navigasi 

Selain melihat notifikasi, pengguna juga dapat menghapus 

semua notifikasi dengan cara menekan tombol “Hapus Semua”. 

10. Halaman Pengaturan 

Halaman ini 

menampilkan berbagai 

pengaturan aplikasi yang 

dapat disesuaikan dengan 

preferensi pengguna, 

berkaitan dengan profil dari 

akun pengguna, password, 

notifikasi, download buku 

petunjuk (user manual), 

informasi mengenai 

disnakertrans, dan informasi 

mengenai pengembang 

aplikasi.  

Pengguna dapat mengubah 

pengaturan yang ada dengan 
Gambar 15 halaman pengaturan 
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cara memilih jenis pengaturan yang ingin dilihat dan atau 

diubah.  

 

11. Halaman Pengaturan Akun Profil 

 

Gambar 16 halaman pengaturan akun 
profil (2) Gambar 17 halaman pengaturan akun  

profil (1) 
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Pada halaman pengaturan akun profil ini, pengguna 

dapat mengubah informasi data diri yang telah terdaftarkan 

pada aplikasi dengan cara mengetikkan data yang akan diubah 

pada kolom yang tersedia. Namun untuk informasi NIK dan 

email tidak dapat diubah oleh pengguna karena bersifat unik 

untuk setiap pengguna. 

 

12. Halaman Ubah Password 

Pada halaman ubah 

password ini, pengguna 

dapat mengubah password 

yang digunakan pada 

aplikasi dengan cara 

menginputkan password 

lama, password baru, dan 

menginput ulang password 

baru. Password yang dapat 

digunakan juga harus terdiri 

dari minimal 6 karakter dan 

terdapat campuran huruf dan 

angka di dalamnya 

(alfanumerik). 

Gambar 18 halaman ubah password 
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13. Menu Download Buku Petunjuk 

Pada menu yang 

terdapat pada pengaturan ini, 

pengguna dapat melakukan 

download buku petunjuk 

penggunaan aplikasi dengan 

cara menekan menu 

“Download Buku Petunjuk” 

yang kemudian akan muncul 

jendela perijinan mengakses 

penyimpanan internal. 

Pengguna perlu menekan 

“Ok” agar dapat 

mendownload buku 

petunjuk. File akan dapat 

ditemukan pada folder 

“LokerKu” di penyimpanan 

internal. 
Gambar 19 menu download buku 

petunjuk 
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14. Halaman Tentang Disnakertrans 

Pada halaman Tentang 

Disnakertrans menampilkan 

informasi mengenai Dinas 

Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kulon Progo 

berserta informasi kontak 

yang dapat dihubungi oleh 

pengguna apabila sewaktu-

waktu memerlukan bantuan. 

  

Gambar 20 halaman tentang 
disnakertrans 
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15. Halaman Tentang Pengembang 

Pada halaman Tentang 

Pengembang menampilkan 

informasi mengenai 

Pengembang Aplikasi oleh 

Fakultas Teknologi 

Informasi Universitas 

Kristen Duta Wacana yang 

bekerjasama dengan Dinas 

Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kulon Progo 

beserta kontak yang dapat 

dihubungi. 

  

Gambar 21 halaman tentang 
pengembang 
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