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SISTEM BURSA KERJA TENAGA 
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Apa informasi yang didapatkan dari 
Bursa Kerja tenaga kesehatan online ??

LOWONGAN PEKERJAAN DI 

BIDANG KESEHATAN MELALUI 

FASYANKES

MELIHAT PERBANDINGAN DAN 

PELUAMG LOWONGAN 

PEKERJAAN ANTAR FASYANKES

MENGETAHUI KAPAN DAN 

DIMANA DAPAT MENDAFTAR 

PADA LOWONGAN



HALAMAN UTAMA

1) Menu Aplikasi, gunakan sebagai navigasi utama Aplikasi 

untuk melihat halaman lain seperti Gambaran umum, 

panduan, laporan, cari lowongan, dan kontak

2) Menu Daftar/Login. Gunakan untuk navigasi ke halaman 

pendaftaran dan juga login ke Aplikasi

3) Daftar lowongan, lowongan yang sudah di validasi oleh 

calon pemberi kerja akan tampil disini

4) Daftar, menu lain seperti pada keterangan nomor 2  

digunakan sebagai navigasi ke halaman pendaftaran
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Halaman Lowongan

1) Navigasi Lowongan, gunakan untuk navigasi pencarian 

lowongan kerja di Bursa Kerja Nakes

2) Daftar Lowongan, menampilkan hasil pencarian lowongan 

sesuai kriteria lowongan
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Kriteria Pencarian

1) Judul Lowongan : Diisi dengan Kata kunci (keyword) 

pencarian sesuai keinginan pencari kerja

2) Jenis Tenaga Kesehatan : Memilih Jenis Tenaga kesehatan 

sesuai daftar yang tersedia

3) Jenis Pekerjaan : Memilih jenis pekerjaan sesuai daftar yang 

tersedia

4) Jenis Waktu Pekerjaan : Memilih jenis waktu pekerjaan sesuai 

daftar yang tersedia

5) Lokasi Kerja : Memilih Lokasi kerja yang diinginkan

6) Gaji : Memilih range Gaji yang diinginkan 
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Pencarian Lowongan kerja dapat menggunakan beberapa 

kriteria, diantara nya :



Laporan Dashboard

Halaman dashboard penting untuk diketahui, karena 

menampilkan informasi Pelamar dibandingkan dengan 

jumlah lowongan yang dilihat dari 3 aspek, yaitu :

1) Peta sebaran dan jumlah pelamar 

2) Gambaran lowongan kerja vs pelamar 

3) Gambaran Pelamar kerja berdasarkan jenis tenaga 

kesehatan

Untuk data lebih Detal, klik tautan yang ada dibawah 

grafik, misal pada chart sebelah kiri, kita KLIK tautan 

“Lebih Lanjut”, akan menampilkan detail nya



Detail 

dashboard

Chart di sebellah kiri 

memberikan detail Infoemasi 

Lowongan vs Pelamar 

berdasarkan nilai tertinggi 

yaitu pelamar terbanyak





Membuka Website

1) Buka browse pada PC/Laptop anda (Aplikasi di support oleh semua jenis 

browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox,Microsoft Edge/Internet 

Explorer, dll)

2) Buka alamat URL aplikasi Bursa Kerja Nakes Online

http://bursanakes.kemkes.go.id/

3) Pada menu kanan atas Klik pada tombol DAFTAR

1



Permintaan 
Token 

Dari menu daftar, Pengguna akan dibawa 

ke Halaman pendaftaran Pemberi Kerja. 

Untuk dapat mendaftAR, Pengguna WAJIB 

memiliki Kode Token Pendaftaran. Jika 

Pengguna belum mendapatkan Token, KLIK

kata disini pada kalimat ajukan permintaan 

token. Pengguna akan dibawa ke halaman 

permintaan token. 
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Permintaan Token 

Pada Form Pengajuan ini field yang wajib diisi 

diantaranya :

1) Email yang akan didaftarkan

2) Nama Pemberi Kerja

3) Alamat jelas pemberi kerja

4) Nomor telepon aktif pemberi kerja

5) Surat Pernyataan pemberi kerja, di tanda 

tangan kemudian scan PDF, upload di Form

Setelah dilengkapi, isikan kode keamanan 

kemudian KLIK pada tombol Kirim Pengajuan

2

Download format pernyataan pemberi kerja disini



Admin akan memberikan konfirmasi kode token 

pendaftaran ke Kontak yang di daftarkan ke 

kontak yang diajukan. 

Setelah Token didapatkan, calon pemberi kerja 

dapat melanjutkan pendaftaran kembali di 

menu Pendaftaran 
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Login

◦ Setelah selesai mendaftar, cek kembali 

ke email yang didaftarkan untuk 

mendapatkan link verifikasi.

◦ Setelah verifikasi akun melalui email, 

pengguna dapat langsung login ke 

dalam aplikasi 

65 Verifikasi Email

◦ Login menggunakan Email dan 

Password yang sudah didaftarkan

◦ Masukkan Kode Keamanan

◦ KLIK tombol LOGIN



MANAJEMEN LOWONGAN

Pengguna pada level pemberi kerja diberikan 
akses untuk dapat melakukan Posting 
lowongan dan memantau proses pelamar 
lowongan yang dikeluarkan. 

Setelah Login, Pengguna akan langsung 
berada pada halaman manajemen 
Lowongan yang menampilkan rekap 
lowongan yang diposting. Info yang 
ditampilkan diantaranya :

1) Judul lowongan

2) Jenis Tenaga Kesehatan

3) Tanggal Tayang lowongan

4) Jumlah Pendaftar → KLIK untuk melihat 
Detail

5) Status Lowongan

6) Aksi (melakukan editing pada lowongan)
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DETAIL JUMLAH 
PENDAFTAR

Dari menu manajemen lowongan, 

pada kolom pendaftar KLIK pada 

angka lowongan, akan muncul 

detail seperti gambar disamping 

Keterangan :

1) Data Pendaftar, meliputi : 

Nama, Jenis Kelamin, Jenis 

Tenaga, Umur, IPK, dan tanggal 

daftar

2) Tahapan Lowongan, meliputi : 

Administrasi, Wawancara, Hasil 

akhir
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TAMBAH LOWONGAN
Menu ini digunakan untuk menambahkan lowongan baru di 
fasyankes pemberi kerja. Data-data yang harus di entry pada 
menu ini diantara nya :

1. Jenis Tenaga Kesehatan >> Memilih jenis tenaga 
kesehatan

2. Jumlah Formasi >> mengisi jumlah formasi sesuai 
kebutuhan 

3. Judul lowongan >> cukup jelas

4. Keterangan lowongan >> cukup jelas

5. Range Gaji >> memilih range gaji sesai yang tersedia

6. Kategori waktu kerja >> memilih kategori waktu 

7. Kategori Pekerjaan >> memilih kategori pekerjaan

8. Waktu tayang >> memilih waktu mulai dan berakhir 
tayang

9. Alamat Penempatan >> alamat jelas penempatan

10. Wilayah Penempatan >> provinsi dan kabupaten 
penempatan

11. Tahapan Seleksi >> pengisian tahapan lowongan dapat 
diisi sekehendak pemberi kerja 

Setelah selesai pengisian detail lowongan, 

KLIK pada tombol Simpan



TAYANGKAN LOWONGAN
Setelah Menambahkan Lowongan, setiap 

lowongan akan muncul di halaman 

manajemen lowongan dengan status tidak 

ditayangkan, untuk mengaktifkan KLIK tombol 

TAYANGKAN pada menu AKSI

Default penayangan sudah di set dari 

tanggal tayang, namun pengguna dapat 

mematikan penayangan secara manual juga 

dengan tombol TIDAK TAYANGKAN pada 

menu AKSI



EDIT LOWONGAN
Terkadang dalam postingan Lowongan terjadi kesalahan ketik, 

pada aplikasi difasilitasi untuk mengedit lowongan, dengan cara 

membuka daftar lowongan, kemudian pada menu AKSI, KLIK

pada tombol Ubah Data

Setelah selesai editing, KLIK pada tombol Simpan



EDIT PROFIL 
PEMBERI KERJA

fasyankes / perusahaan pemberi kerja melengkapi profil 

fasyankes / perusahaan nya sebagai tambahan informasi bagi 

pencari kerja. Halaman ini diakses dari menu atas. Tampilannya 

sebagai berikut :

Setelah Selesai editing Profil Pemberi Kerja, KLIK pada tombol 

Simpan dan kembali ke halaman utama



TERIMA 
KASIH


