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Cara Praktis Pembuatan Iklan  

di JobStreet.com 



 

 

Login ke Sistem SiVA Recruitment Center 

Cara Login SiVA Recruitment Center: 

1. Buka browser dan ketik halaman website JobStreet Indonesia di www.jobstreet.co.id 

2. Klik/Pilih “Perusahaan” 

3. Masukkan “Login ID Perusahaan” dan “Password” lalu klik “Login”. 

Note : 

Apabila Anda mengalami kendala lupa Password dan/atau Login ID, silahkan klik opsi “Lupa Password” untuk meresetnya.  

http://www.jobstreet.co.id/
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Proses Reset Password 

Cara Reset Password 

Jika Anda mengalami kendala Login atau Lupa Password. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: 

1. Pilih “Lupa Password” untuk reset password jika mengalami kendala lupa login ID atau Password. Isi data yang dibutuhkan. 

2. Pilih “I forgot my password. My Login ID is”, jika hanya lupa password atau 

3. Pilih “I forgot my login id and password. My email address is” jika lupa keduanya baik login ID dan Password. 

Note: 

Link reset password akan dikirim melalui email. Pastikan password baru Anda terdiri atas minimal 8 karakter dengan kombinasi angka dan huruf (harus 

ada minimal satu huruf capital). Contoh : 4Martya8 



Halaman “Create/Edit Job Ads” 

 

 

Cara Pembuatan Iklan Lowongan di SiVA Recruitment Center 

1. Klik menu “Job Ads“  

2. Pilih "Create Job Ad"  
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Halaman “Create/Edit Job Ads” 

 

Isi “Job Details” 

1. Position Title  : Berisi nama posisi yang ingin diiklankan dengan kata-kata yang mudah dicari secara online. Contoh: Human Resource Manager. 

2. Employment Type  : Status karyawan yang akan dipekerjakan. Contoh: Full-time untuk karyawan permanen 

3. Position Level  : Level posisi yang akan berpengaruh pada gaji yang ditawarkan. Contoh: Supervisor/Coordinator 

4. Job Specialization  : Spesialisasi dari pekerjaan yang akan diiklankan. Contoh: Architecture/Interior Design 

5. Work Location  : Lokasi penempatan kerja (checklist di Indonesia), dengan detail kota-kota besar di Indonesia. Contoh: Jakarta 

6. Monthly Salary : Gaji yang ditawarkan kepada kandidat. Maksimal gaji yang ditawarkan adalah dua kali lipat dari nominal gaji yang dicantumkan 

di minimal. Contoh jika kisaran gaji minimal IDR3,000,000 maka maksimal nya adalah IDR6,000,000. 

Note :  
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“Similar Positions Average Salary” akan muncul setelah Job details diisi untuk memberikan informasi gaji dengan posisi serupa yang ada di JobStreet.com 

Info gaji yang ditampilkan pada iklan akan menjadi nilai tambah untuk menarik kandidat melamar lowongan kerja tersebut.  



Halaman “Create/Edit Job Ads” 

 

Isi “Job Requirements” Detail: 

1. Education Level  : Berisi pilihan jenjang pendidikan dari kandidat yang dibutuhkan dari posisi yang diiklankan. Dimulai dari yang terendah SMU 
sampai yang tertinggi yaitu jenjang S3/Doctoral. 

2. Field of Studies : Berisi tentang informasi jurusan dari pendidikan yang ditempuh oleh kandidat yang dibutuhkan. 

3. Year(s) of Experience : Berisi tentang berapa banyak jumlah tahun pengalaman kerja kandidat 

4. Skills  : Keahlian yang diperlukan untuk posisi yang dicari. Misal: Ms. Office, untuk pencarian kandidat yang diinginkan memiliki 

kemampuan menggunakan Microsoft Word, Excel, Powerpoint. 

5. Skill Bahasa : Ditambahkan bila memerlukan kandidat dengan kemampuan berkomunikasi dalam berbagai Bahasa asing. 

Contoh : English, jika memerlukan kandidat yang menguasai Bahasa Inggris. 



Halaman “Create/Edit Job Ads” 
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Halaman “Create/Edit Job Ads” 

 

Isi “Job Description” Detail: 

Berisi tentang detail pekerjaan berupa Job Responsibilities (tugas & 

tanggung jawab) dan Job Requirements (kualifikasi) dari posisi yang 
diiklankan. Isi deskripsi pekerjaan dengan detail dan lengkap untuk 

menarik kandidat yang tepat. 

Sangat direkomendasikan masing-masing minimal 5(lima) poin 
detail dari Job Responsibilities dan Job Requirements agar iklan 

memiliki cukup informasi bagi para kandidat yang berkualitas untuk 
dapat dengan yakin melamar pada lowongan kerja yang 

ditayangkan.  



Halaman “Create/Edit Job Ads” 

 

Isi “Additional Options” Detail: 

1. Standout Listing (SOL) dapat digunakan jika iklan yang ditayangkan ingin terlihat menarik dengan selling point yang ditawarkan dan tampilan yang 

berbeda dari iklan lainnya. Penggunaan fitur Standout Listing akan menggunakan 1 kredit SOL yang Anda miliki. Jika fitur ini tidak ingin digunakan, 

Anda bisa menghilangkan tanda checklistnya. 

2. Setelah semua detail iklan dilengkapi, klik opsi “Preview” yang berada di pojok kanan atas. 
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Halaman  

 

“Preview” Job Ads 



 

 

 

Save/Post  dan Cara Edit  Iklan : 

Setelah klik opsi “Preview” di sudut kanan atas, selanjutnya akan muncul tampilan  
iklan yang siap ditayangkan. 

1. Klik “ Save ” jika iklan tersebut ingin disimpan dan masuk dalam folder Draft iklan,  
atau Klik “  Post ” jika iklan sudah selesai dan siap untuk ditayangkan. 

2. Apabila dari tampilan iklan ada bagian yang ingin di edit lagi, Anda dapat langsung 

melakukannya dengan mengklik ikon pensil yang ada di pojok kanan atas pada tiap 

bagian yang ingin dirubah . 

• Job Position Detail : perubahan judul iklan hanya bisa dilakukan hingga hari 
ke - 3 sejak iklan tayang , sedangkan untuk nominal gaji , level, pengalaman 

dan lokasi kerja dapat diedit selama ( 30 hari ) iklan tayang . 

• Gambaran P erusahaan merupakan informasi mengenai detail Perusahaan . 
Contoh : informasi jumlah karyawan , website perusahaan , info jam kerja dll . 

• Mengapa Bergabung dengan Kami? Kolom ini dapat diisikan dengan Visi dan 

Misi Perusahaan . 

• Lokasi Kerja , merupakan info alamat dari lokasi kerja kandidat 

3. Gambar Banner Perusahaan dapat diupload dengan ukuran 960 x 250 pixels 

4. Gambar Logo Perusahaan dapat diupload dengan ukuran 150 x 150 pixels 

5. Foto - foto Perusahaan dapat diupload dengan ukuran 350 x 250 pixels 
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Konfirmasi Iklan Tayang 
 

 

www.jobstreet.co.id 

Tampilan berikut akan muncul apabila Anda sudah mengklik  
opsi “ Post ” dan iklan akan langsung tayang di halaman website  

http://www.jobstreet.co.id/


 

 

  

HIMBAUAN!! 

Kami ingin menghimbau kepada seluruh klien JobStreet.com untuk  tidak memberikan user ID & Password SiVA kepada siapapun,  

terutama  jika ada pihak lain mengatasnamakan JobStreet.com. 

JobStreet.com tidak akan pernah meminta user  ID & Password SiVA kepada para klien. 



 

 

Hubungi Kami 
 

Email   

corpcare-id@jobstreet.com 

 

Customer Care 

Phone : 021-80825888 (Press 2) 



 

 

 



 

 

 

Jangan pernah memberikan  informasi 

SiVA LOGIN  dan  Password kepada siapapun,  

karena pihak JobStreet.com tidak pernah  meminta 

informasi SiVA LOGIN ID  dan Password  Anda 

dengan alasan apapun ! 


