MANUAL PENGGUNA
SISTEM SOAL SELIDIK KAJIAN KEPERLUAN PENGGAJIAN PEKERJA
ASING DAN PENENTUAN AGENSI KAWAL SELIA BAGI SUBSEKTOR
GUDANG DARAT 2021
AKSES KE PAUTAN: https://www.ilmia.gov.my/survey
1. Apabila pengguna klik pautan ini, skrin akan membuat paparan seperti di bawah.

2. Untuk log masuk ke dalam sistem ini pengguna perlu memasukkan User ID dan
Password (seperti yang dibekalkan di dalam emel iringan), kemudian klik butang sign
in. Jika terdapat pengguna yang terlupa kata laluan, sila klik Lupa katalaluan untuk
mendapatkan malumat pegawai untuk di hubungi bagi mendapatkan kata laluan yang
baru.
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3. Apabila pengguna klik butang sign in, sistem akan memaparkan skrin seperti di
bawah. Maklumat pada borang ini terbahagi kepada 6 (enam) bahagian iaitu:
i.

Bahagian A: Butiran Majikan

ii.

Bahagian B: Aktiviti Perniagaan

iii.

Bahagian C: Undang-undang / Peraturan

iv.

Bahagian D: Guna Tenaga Tahun 2019, 2020 dan Unjuran

v.

Bahagian E: Trend Industri dan Prospek

vi.

Bahagian F: Pengesahan Majikan

4. Pengguna perlu klik pada Bahagian A untuk memulakan mengisi maklumat.
Pada skrin di Bahagian A: Butiran Majikan, ruangan maklumat bertanda (*) adalah
mandatori untuk diisi. Maklumat yang telah lengkap diisi akan disimpan (autosave)
dan boleh ke bahagian seterusnya.
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5. Pada Bahagian A ini juga, majikan perlu mengisi maklumat Gudang dengan klik
butang Tambah Gudang.

6. Pengguna perlu isi maklumat Gudang dan klik butang add

7. Apabila klik butang add sistem akan kembali kepada Bahagian A dan skrin akan
memaparkan maklumat Gudang. Pengguna boleh mengisi maklumat soalan
berikutnya di bahagian ini.
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Jika pengguna mempunyai lebih daripada satu Gudang maka pengguna perlu
mengulangi proses sama seperti di nombor 5 dengan memasukkan maklumat
Gudang. Paparan skrin di bawah adalah contoh jika pengguna mempunyai lebih dari
satu Gudang.

8. Pengguna perlu klik seterusnya untuk menjawab soalan di bahagian ini.

9. Secara keseluruhannya, Bahagian A ini mengandungi 17 soalan yang perlu
dijawab.

10. Apabila selesai mengisi maklumat di Bahagian A, pengguna perlu klik butang
simpan dan klik ke bahagian seterusnya, sistem akan memaparkan skrin seperti di
bawah. Pengguna perlu klik butang Gudang yang dinyatakan dan klik butang ke
bahagian seterusnya.
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11. Skrin akan memaparkan Bahagian B dan pengguna perlu mengisi maklumat yang
diperlukan sehingga selesai bahagian ini. Terdapat 6 soalan yang perlu dijawab.

5

12. Klik ke bahagian seterusnya untuk mengisi maklumat di Bahagian C dan akan
memaparkan skrin seperti di bawah. Bahagian ini mempunyai 3 soalan yang perlu
dijawab.

13. Apabila selesai di Bahagian C, sila klik ke bahagian seterusnya. Skrin akan
membuat paparan Bahagian D untuk pengguna memberi maklumat berkaitan guna
tenaga dan unjuran guna tenaga di Gudang yang dimiliki. Bahagian D ini mempunyai
9 soalan yang perlu dijawab:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Guna tenaga mengikut warganegara dan kategori pekerjaan bagi tahun 2019
dan 2020;
Guna tenaga mengikut warganegara dan kategori pekerjaan bagi tahun 2021
dan unjuran guna tenaga 2022 dan 2023;
Perkhidmatan penyumberluaran;
Jenis waktu kerja;
Julat gaji mengikut kategori pekerjaan;
Faedah yang diberikan kepada pekerja;
Pekerjaan yang sukar diisi dan pekerjaan kritikal;
Sebab utama syarikat mebgahdapi kesukaran mengisi kesosongan; dan
Perancangan dan inisiatif syarikat
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14. Apabila pengguna selesai mengisi semua soalan di Bahagian D, klik butang ke
Bahagian Seterusnya. Jika pengguna mempunyai lebih daripada satu Gudang
maka sistem akan memaparkan skrin Senarai Gudang yang ada dan belum
dilengkapkan. Pengguna perlu melakukan proses yang sama seperti di nombor 10
hingga nombor 13 bagi melengkapkan maklumat Gudang yang berikutnya.

15. Apabila semua maklumat di Bahagian D telah lengkap, pengguna perlu klik ke
Bahagian seterusnya.
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Skrin seterusnya akan memaparkan Bahagian E dan terdapat 3 soalan di bahagian
ini. Paparan skrin adalah seperti berikut.
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15. Apabila selesai menjawab ketiga-tiga soalan, pengguna boleh klik butang
simpan dan klik ke bahagian seterusnya. Skrin akan mempaparkan Bahagian F
untuk pengesahan syarikat. Klik butang pengesahan maklumat benar dan klik
hantar jika pengguna telah berpuas hati terhadap semua maklumat yang telah
diberikan. Jika masih tidak berpuashati pengguna boleh klik butang kembali ke
soalan kaji selidik
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16. Apabila pengguna klik butang hantar maka skrin akan membuat paparan berikut:

17. Soalan selidik telah selesai dijawab dan pengguna boleh klik butang keluar. Soal
selidik Tamat.
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