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kata pengantar
Mencari pekerjaan saat ini memang sangatlah sulit karena banyak sekali pesaing yang 

turut mencari pekerjaan. Di tambah lagi saat ini sedang masa pandemi Covid-19 yang 
membuat peforma perusahaan menurun sehingga tidak dapat membuka lowongan 
pekerjaan.

Seperti kita ketahui biasanya para pencari kerja akan berbondong-bongdong datang 
ke suatu Pameran Kesempatan Kerja (job fair) untuk mencari dan mendapatkan peker-
jaan. Namun pada situasi pandemi saat ini job fair tidak dapat diselenggarakan untuk 
menghindari penyebaran dan penularan virus Covid-19.

Namun, Kementerian Ketenagakerjaan tidak diam dan menyerah begitu saja. Untuk 
memberikan kemudahan para perusahaan dan para pencari kerja, kini menaker telah 
membuat layanan virtual job fair.

Virtual job fair adalah bursa kerja berbasis online. Mulai dari pendaftaran, mencari 
pekerjaan, melamar, bertemu dengan wakil perusahaan secara virtual.
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vIrtual job faIr
“Aktifitas mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan sejumlah Pemberi 
 Kerja pada waktu tertentu secara Virtual (Online).”
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•	KUALIFIASI YANG TEPAT
Para pelamar kerja tentunya akan melewati kualifikasi yang akan dilakukan oleh setiap 
perusahaan. Data pelamar akan di cek dengan detail dan kamu tidak perlu khawatir 
lagi berdesakan dengan pelamar lainnya.

•	MENGHEMAT BUDGET
Dengan mengikuti virtual job fair ini, bisa dibilang dapat menghemat budget pengelu-
aran kamu. Karena kamu hanya perlu uang pendataftaran saja. Dengan begitu kamu 
tidak perlu mengluarkan ongkos perjalanan dan biaya tak terduga lainnya.

•	PRAKTIS
Platform ini dikemas untuk memudahkan para pengguna (pencari kerja, perusahaan, 
dan penyelenggara) sesuai dengan kebutuhannya.

•	 SEMINAR ONLINE
Seminar melalui link yang di share penyelenggara ataupun perusahaan sebagai aktivi-
tas interaksi ataupun sebagai sarana informasi secara daring pada penyelenggaraan 
Job Fair Virtual.

mengapa job fair virtual ?
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LANGKAH -LANGKAH MENGIKUTI

Penyelenggara 
(Daftar-Login-Monitor)

Perusahaan
(Daftar-Login-Submit)

Pencari Kerja
(Daftar-Login-Apply)

VIRTUAL JOB FAIR
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encari Kerja
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1. Pencari Kerja yang belum memiliki akun Sisnaker bisa melakukan 
    pendaftaran melalui jobfair.kemnaker.go.id lalu pilih menu
    daftar

Jika sudah mendaftar bisa 
langsung Login dan masuk 
ke halaman pengelola

Daftar sebagai
Pencari Kerja
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DAFTAR AKUN SISNAKER

DAFTAR AKUN SISNAKER

Pendaftaran Akun

Untuk pendaftaran akun, maka anda harus mengisi 
data biodata dan akun.

1. IDENTITAS
Pada kolom biodata anda wajib memasukkan data:
• Nomor Induk Kependudukan (No.KTP)
• Nama Bapak atau Ibu Kandung (Demi alasan       

keamanan, maka Anda wajib mengisi nama bapak 
atau ibu kandung memvalidasi kepemilikan KTP).

2. AKUN
Pada kolom akun anda wajib memasukkan data:
• Alamat email
• Nomor Handphone
• Password

Selanjutkan klik Selanjutnya.
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3. PROFIL
• Nama
• Tempat Lahir
• Tanggal Lahir
• Jenis Kelamin
• Status Perkawinan

4. ALAMAT SESUAI KTP
• Provinsi
• Kota
• Kecamatan
• Kelurahan
• Alamat

Selanjutkan klik daftar
sekarang Selanjutnya.
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Kode verifikasi akan  terkirim ke nomor 
telepon  sesuai yang diinput  sebelumnya.
Masukkan kode verifikasi  tersebut 
kedalam aplikasi.
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Lalu pilih halaman Profil untuk melengkapi 
kelengkapan profil

Setelah muncul halaman berikut harap 
memilih Lengkapi Profil Kamu
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Untuk alamat isi
sesuai domisili

Lengkapi profil sampai 
ke step 7.
untuk beberapa step 
bisa dilewati jika tidak 
ada.
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Klik menu layanan
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2. Tampilan dashboard, pencaker bisa mengikuti jobfair dengan 
    klik  nama jobfair yang ingin diikuti
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3. 2 jam sebelum jobfair dimulai, akan ada notifikasi ke akun 
pencaker untuk masuk ke kehalaman portofolio job fair yang
diikuti. Setelah klik check in maka pencaker bisa melihat 
informasi daftar perusahaan dan lowongan, akan dapat dilihat 
ketika job fair dimulai.
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4. Setelah jobfair berlangsung maka akan tampil info tentang 
    perusahaan yang  ikut dan lowongan tersedia yangsesuai
    dengan kualifikasi pencari kerja.
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5. Untuk melamar pada lowongan buka menu lowongan
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6. Pencaker bisa cek status lamarannya pada menu portofolio
    bisa lihat jadwal wawancara jika lamaran dijadwalkan
    wawancara oleh perusahaan
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7. Pencaker bisa melakukan kirim pesan ke penyelenggara dan 
    Perusahaan selama jobfair berlangsung. Klik Portofolio >
    Pilih Job Fair

Klik Jobfair yang 
diikuti
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Terdapat indikator  
online untuk melihat 
user yang sedang 
Online 

Klik pada nama 
penyelenggara atau 
perusahaan untuk 
mengirim pesan
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8. Pencaker bisa melihat pertanyaan yang sering ditanyakan ke 
    perusahaan. Klik Portofolio > Pilih Job Fair > Pilih Perusahaan > 
    Pertanyaan Umum

Klik Jobfair yang 
diikuti
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Klik pertanyaan untuk 
melihat detail pertanyaan
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erusahaan
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1. Perusahaan melakukan pendaftaran melalui 
    Jobfair.kemnaker.go.id lalu pilih menu daftar

Jika sudah mendaftar bisa 
langsung Login dan masuk 
ke halaman pengelola

Daftar sebagai
Perusahaan
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2. Bagi perusahaan yang telah memiliki kode WLKP bisa
    memasukan kode kemudian klik Daftar Sekarang

Jika perusahaan belum memiliki kode 
WLKP klik daftar WLKP
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Pilih sebagai kantor 
pusat atau cabang

Klik selanjutnya jika 
data sudah dilengkapi
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LENGKAPI PROFIL PERUSAHAAN

Untuk lokasi wajib
tag di maps
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Akan kembali ke
dashboard perusahaan

Jika semua telah 
diisi klik selanjutnya
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3. Setelah melengkapi data maka perusahaan akan kembali ke 
    dashboard jobfair, selanjutnya masuk kehalaman pengelola
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4. Perusahaan dapat mengelola tim manajemen, klik Tim
    Perusahaan pada menu Kelola
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5. Untuk mengundang anggota tim, klik Undang Pengguna.
    Setelah mengisi data klik Undang. Undangan akan masuk ke   
    email calon anggota
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6. Setelah menginput calon anggota, calon anggota akan tampil   
    pada list Pengguna Perusahaan dengan status masih Pending.

Klik aktivasi akun di 
email yang di

daftarkan
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7. Perusahaan dapat melakukan transfer kepemilikan ke anggota  
    yang sudah aktivasi akun
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8. Pada halaman pengelola pilih jobfair tersedia

Klik ikuti Jobfair
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9. Saat klik ikuti jobfair maka akan tampil pilihan untuk buat
    lowongan baru  atau pilih lowongan yang telah tersedia
    sebelumnya untuk ditampilkan.
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10. Setelah melengkapi langkah-langkah pembuatan lowongan, 
      maka  tampilan akan kembali ke halaman jobfair untuk pilih l  
      lowongan yang akan ditampilkan.

Klik “Lanjutkan”
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Bisa diisi dengan informasi tentang  
perusahaan atau link yang bisa 
diakses oleh pencaker.

Jika informasi berupa link, setelah 
ketik  alamat link kemudian blok 
lalu klik icon link di pojok kanan
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11. Jika ingin menambah lowongan bisa klik masukan lowongan, 
      kemudian ikuti langkah pembuatan lowongan seperti
      sebelumnya

Jika ingin menambahkan 
lowongan
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12. Saat job fair dimulai maka status pada jobfair yang diikuti 
      berubah menjadi sedang berlangsung
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13. Jika ada pencaker yang melamar maka perusahaan bisa   
      cek di menu jobfair yang diikuti
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14. Untuk menyeleksi pencaker bisa lihat dilamaran saya 
       > klik Nama Pelamar
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15. Perusahaan bisa menerima lamaran, membuat jadwal
      wawancara atau menolak lamaran.
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16. Untuk membuat jadwal wawancara klik wawancara kemudian 
      isi informasi lalu lanjutkan.

Bisa mengisi dengan informasi 
pelaksanaan wawancara
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17. Perusahaan dapat melakukan kirim pesan ke Penyelenggara 
      dan Pencaker, klik Percakapan pada menu Kelola.

Terdapat indikator online 
untuk melihat user yang 

sedang online 

User dapat melakukan percakapan dari 
sebelum jobfair dimulai hingga jobfair selesai

percakapan sesuai
dengan jobfair yang diikuti
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18. Perusahaan dapat menambahkan Pertanyaan Umum pada 
      Job Fair yang diikuti
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19. Untuk membuat Pertanyaan, klik Tambah Pertanyaan

Jika ingin menambahkan
pertanyaaan umum
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enYeLenGGara
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1. Penyelenggara melakukan pendaftaran melalui
    Jobfair.kemnaker.go.id lalu pilih menu  daftar

Jika sudah mendaftar bisa 
langsung Login dan masuk 
ke halaman pengelola

Daftar sebagai
Penyelenggara
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2. Selanjutnya penyelenggara mengisi biodata

Klik Button
Daftar Sekarang
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3. Setelah mengisi biodata, selanjutnya masuk ke halaman
    pengelola
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4. Selanjutnya penyelenggaraan bisa membuat event dengan
    pada ikon +
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5. Selanjutnya penyelenggara bisa melengkapi profil Jobfair

Pilih Virtual

Jika Informasi berupa link, setelah 
ketik alamat link kemudian blok 
lalu ikon link di pojok kanan
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6. Setelah Job Fair dibuat sebelum diajukan status Jobfair masih       
    draft

Setelah melengkapi 
profil Jobfair klik
simpan

Setelah simpan
kemudian ajukan
Jobfair
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7. Setelah diajukan dan disetujui admin pusat maka status akan   
    berubah menjadi terverifikasi.
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8. Kegiatan Jobfair yang sudah diterbitkan oleh admin akan tampil  
    di halaman depan jobfair yang artinya perusahaan dan
    pencaker sudah bisa untuk mendaftar
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9. Setelah jobfair terbit dan ada perusahaan yang mendaftar, 
    penyelenggara bisa terima atau tolak perusahaan tersebut
    untuk mengikuti jobfair
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10. Penyelenggara dapat melakukan kirim pesan ke Perusahaan
      dan Pencaker. Halaman Pengelola   Percakapan

Terdapat indikator 
online untuk melihat 
user  yang sedang 
online

Percakapan sesuai 
dengan Jobfair yang 
diikuti
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1. Pilih platform virtual job fair yang tepat
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penipuan virtual job fair-

abal-abal. Sehingga kamu tidak akan mengalami hal-hal yang dapat merugikan diri 
kamu sendiri.

2. Persiapkan CV dan Dokumen dengan baik
Cv ( Curriculum Vitae ) adalah hal yang penting dalam mencari pekerjaan, oleh 

karena itu kamu harus benar-benar mempersiapkan CV kamu dengan baik dan menar-
ik. Periksa kembali CV yang sudah kamu buat dan hindari kesalahan apapun dari CV 
yang kamu miliki contoh nya seperti typo dalam penulisan.

3. Pastikan perangkat memadai
Demi kelancaran dalam mengikuti virtual job fair, sebelum mengikuti virtual job fair 

ini kamu perlu memastikan terlebih dahulu kalau perangkat yang kamu gunakan sangat 
memadai. Mulai dari gadget, hingga internet yang digunakan. Pastikan kuota internet 
atau Wi-Fi tersedia dengan koneksi yang lancar

4. Ketahui Perusahaan yang akan hadir
Pihak penyelenggara virtual job fair akan memberitahu perusahaan-perusahaan 

apa saja yang akan hadir di virtual job fair. Tugas kamu selanjutnya adalah mencari tahu 
profil setiap perusahaan yang Anda pilih. Dengan begitu, kamu akan lebih menguasai 
tanya jawab ketika kamu telah sampai di tahap wawancara.

tips mengikuti virtual job fair
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