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NAKES 

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan 

di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk 

melakukan upaya kesehatan. 

Aplikasi NAKES ini dibuat untuk melakukan proses penerimaan Pegawai BLUD 

Non ASN UPT RSUD Malingping Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Dengan 

dibuatnya sistem Aplikasi ini berharap siswa pendaftar bisa lebih mudah dan 

efisien dalam melakukan pendaftaran tenaga kesehatn di Provinsi Banten. 

 

MENU DAN CARA PENGGUNAAN 

 
1. Struktur Menu 

 
Adapun struktur menu pada aplikasi Nakes Dinas Kesehatan 

Provinsi Banten sebagai berikut : 

1. Beranda 

2. Tentang Kami 

3. Dokumen 

4. Hubungi Kami 

 
 
 

2. Tata Cara Penggunaan 

 
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai tata cara penggunaan 

aplikasi Nakes Dinas Kesehatan Provinsi Banten. 



2.1 Cara Mengakses Website 

 
Untuk dapat mengakses Website Nakes Dinas Kesehatan Provinsi 

Banten dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Bukalah aplikasi browser pada computer atau laptop anda seperti 

(googlechrome atau mozila). 

2. Lakukan pencaharian dengan kata Nakes Dinas Kesehatan 

Provinsi Banten, atau dengan mengklik link berikut (link 

sementara) : https://nonasnrsumlp.bantenprov.go.id/ 

3. Klik lalu tunggu sampai masuk kedalam website. Jika sudah 

masuk kedalam aplikasi maka tampilan nya seeperti dibawah ini. 

 
 
 
 

 
2.2 Cara Penggunaan 

 
Untuk menggunakan website Nakes Dinas Kesehatan 

Provinsi Banten dapat dilakukan dengan cara berikut : 

2.2.1 Halaman Awal/ Tampilan Awal 

https://nonasnrsumlp.bantenprov.go.id/


Pada halaman awal ini merupakan tahap pertama dalam 

penggunaan Website Nakes Dinas Kesehatan Provinsi 

Banten ini. Berikut ini akan ditampilkan kembali tampilan 

halaman awal pada website Nakes Dinas Kesehatan Provinsi 

Banten, seperti gambar dibawah ini: 

 

 
Pada tampilan gambar diatas terdapat kolom “Login” yang 

digunakan untuk pendaftar jika sudah melakukan “registrasi”. 

2.2.2 Registrasi 

 
Untuk para pendaftar tenaga kesehatan provinsi banten yang 

belum mendaftarkan diri, silahkan daftar atau registrasi untuk 

dapat mengikuti seleksi tenaga kesehatan provinsi banten. 

Untuk mendaftar atau registrasi silahkan klik tombol 

“registrasi” yang berwarna kotak hijau. Jika sudah di klik maka 

akan menampil seperti gambar dibawah ini. 



 
 

Jika sudah tampil seperti gambar diatas, silahkan untuk para 

pendaftar mengisi dengan benar biodata diri sesuai keteranga 

yang di sediakan. Jika sudah mengisi cek kembali data diri 

pendaftar apakah sudah benar, jika sudah selesai klik “submit” 

untuk me-registrasi. Maka selanjutnya akan menampilkan 

seperti gambar di bawah ini. 

 



 

 

Jika sudah berhasil mendaftar akan menampilkan seperti 

gambar diatas. Untuk tahap selanjutnya, klik “lengkapi form 

data diri anda”. Jika belum sampai tahap mengisi form data 

diri maka anda belum selesai melakukan proses dalam 

mendaftar tenaga kesehatan di provinsi banten. Jika sudah 

meng-klik “lengkapi form data diri anda” maka akan 

menampilkan seperti gambar dibawah ini. 
 

 
 

Pendaftaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Isi form data diri yang disediakan dengan tepat dan benar 

sebagai data diri pendaftar tenaga kesehatan provinsi banten. 

Panitia akan melakukan scoring atas isian form tentang 

motivasi, pemahaman tentang banten dan masalah kesehatan 

di Provinsi Banten. 

Jika pendaftar sudah mengisi semua kolom yang tersedia cek 

kembali dengan benar data diri masing-masing. 

Jika sudah klik “submit” pada kotak yang berwarna biru, maka selanjutnya akan 

menampilkan halaman selanjutnya seperti gambar dibawah ini. 

 
 
 
 

 
Gambar diatas merupakan tahap selanjutnya yang dimana 

pendaftar harus mengupload semua file dokumen yang 



dibutuhkan dalam mendaftar tenaga kesehatan Provinsi 

Banten. 

Jika sudah mengupload semua dokumen yang dibutuhkan, 

selanjutnya hanya mengklik “lengkapi dokumen” maka 

tampilan akan seperti dibawah ini. 

 

 
Jika tampilan sudah seperti gambar diatas, maka tahap 

proses registrasi sudah selesai, selanjutnya admin mengecek 

berkas serta file untuk seleksi administrasi. 



2.2.3 Dokumen Data Diri 

 
Untuk para peserta yang ingin mengikuti proses penerimaan 

tenaga kesehatan di Provinsi Banten sebelumnya harus 

melakukan registrasi data peserta, pada bab sebelumnya 

sudah di jelaskan cara melakukan registrasi pada Website 

Nakes Provinsi Banten. Jika peserta sudah melakukan 

registrasi dengan mengisi data diri dan mengupload dokumen 

yang dibutuhkan maka akan menampilkan seperti gambar 

dibawah ini. 

 

Untuk melihat kembali atau mengecek dokumen yang telah di 

upload pada Website Nakes Provinsi Banten, klik “dokumen” 

pada kotak berwarna biru, maka akan menampilkan seperti 

gambar berikut. 

 

 

 
Untuk melihat kembali dokumen yang telah diupload klik “lihat” 

pada kotak biru, sedangkan untuk mengubah atau mengganti 



file dokumen yang telah diupload klik “unggah” pada kotak 

hijau, jika sudah klik “selesai&simpan”. 

 

2.2.4 Resume 

 
Untuk para peserta yang mengikuti Proses Penerimaan 

Tenaga Kesehatan Provinsi Banten harus melakukan 

Registrasi Data Diri dan Memenuhi kelengkapan Dokumen 

yang dibutuhkan. Untuk para peserta yang ingin mengecek 

kembali data diri dan kelengkapan dokumen apakah sudah 

semua terpenuhi, bisa dilakukan dengan cara peserta harus 

melakukan login kedalam website Nakes Provinsi Banten, 

setelah masuk klik dashboard yang terdapat di kanan atas 

maka, akan menampilkan seperti gambar dibawah ini. 

 

 
Jika sudah tampil seperti gambar diatas, untuk melihat dan 



mengecek kembali apakah data diri peserta dan kelengkapan 

dokumen sudah benar dengan cara, klik “resume” pada kotak 

biru muda, maka akan tampil seperti gambar dibawah ini. 



 
 

Pada tampilan gambar diatas terlihat informasi mengenai data 

diri dari peserta yang telah di isi pada saat registrasi, dan 

untuk melihat file dokumen yang sudah di upload hanya 

dengan kik “lihat” pada kotak yang berwarna biru, dimana 

nanti akan mengarahkan kepada file dokumen yang telah 

diupload sebelumnya. 

 

2.2.5 Cetak Kartu Peserta 

 

Untuk para peserta yang mengikuti Proses Penerimaan 

Pegawai Non ASN BLUD RSUD Malingping harus melakukan 

Registrasi Data Diri dan Memenuhi kelengkapan Dokumen 

yang dibutuhkan. Jika peserta sudah dinyatakan lulus 

administrasi maka peserta baru bisa mencetak kartu 

pendaftaran. 

 



Tamplina apabila belum dinyatakan lulus administrasi, maka cetak kartu 

pendaftaran blum muncul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apabila peserta sudah dinyatakan lulus administrasi, Untuk mencetak 

kartu pendaftaran, peserta harus login pada website Non ASN RSUD 

Malingping, klik Dashboard yang terdapat pada bagian atas sebelah 

kanan maka akan menampilkan seperti gambar dibawah ini. 



 

 

Jika sudah tampil seperti gambar diatas, untuk mencetak kartu 

pendaftaran. Hanya dengan klik “cetak kartu pendaftar” pada kotak 

berwarna hijau. Kartu harus dibawa saat seleksi pendaftaran ulang dan 

test pisikotes. 


