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Pendahuluan 
Buku manual ini dimaksudkan sebagai buku panduan untuk menggunakan Sistem Link and 
Match (SILIMA) dengan akses Pencari Kerja, Admin Perusahaan, Admin Pemerintah, Admin 
Pelatihan dan Admin Akademi. 

Menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di situs. Berikut Daftar Isi yang terdapat dalam buku 
panduan ini. 
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Sistem Link and Match 

Pengertian SILIMA 

Sistem Link and Match atau SILIMA adalah sebuah Sistem Informasi yang dirancang dan dikelola 

oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Cimahi yang mempertemukan 5 Pilar Ketenagakerjaan yakni 

Pencari Kerja, Perusahaan, Pemerintahan, Pelatihan dan Akademi. 

 

Hubungan Antar Pilar 

Setiap Pilar memiliki keterkaitan data yang bisa dicocokan oleh sistem sehingga informasi yang 

diberikan tepat sasaran. Bentuk hubungan antar pilar dapat kita lihat dalam beberapa hal antara 

lain : 

1. Pencari Kerja 

a. Sebagian besar pencari kerja merupakan lulusan dari Akademi (Pendidikan Tinggi 

dan SMK) atau pernah mengikut Pelatihan di LPK maupun pelatihan yang 

diadakan oleh BLK. 
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b. Pencari Kerja membutuhkan informasi lowongan kerja di Perusahaan ataupun 

Magang di Pemerintahan yang sesuai dengan pendidikan dia ataupun pelatihan 

yang pernah diikutinya. 

2. Perusahaan 

a. Perusahaan tentu membutuhkan pekerja yang sesuai dengan minat dan 

bidangnya dan kemudahan dalam memproses rekrut pekerja. 

b. Perusahaan dapat bekerja sama dengan pilar lain dalam hal mempersiapkan 

pekerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka dengan bersama-sama 

mengadakan pelatihan yang spesifik pada bidang pekerjaan yang dibutuhkan 

oleh perusahaan. 

3. Pemerintah 

a. Pemerintah dari SKPD lain maupun pemerintah kota lainnya dapat 

menginformasikan kebutuhan mereka untuk pekerja magang. 

b. Pemerintah juga dapat menginformasikan Pelatihan yang mereka selenggarakan 

sesuai dengan bidang kerjanya. 

4. Pelatihan 

a. Lembaga Pelatihan Kerja dapat bekerja sama dengan perusahaan ataupun 

akademi dan pemerintah untuk mempersiapkan Pencari Kerja yang handal dan 

memiliki kemampuan yang kekinian dan dicari oleh perusahaan. 

5. Akademi 

a. Sebagian besar lulusan adalah Pencari Kerja yang siap bekerja maka sudah 

selayaknya kerjasama Akademi dengan pilar lain dibutuhkan untuk 

mempersiapkan lulusan yang handal dan berkemampuan tinggi. 
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Tampilan Website 

Halaman Beranda 
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List Lowongan Kerja 

 

List Pencari Kerja 
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List Perusahaan 

 

Pilar : Pencari Kerja 

Manfaat 

Pencari Kerja disini adalah seluruh warga kota Cimahi yang terdaftar. Dengan memanfaatkan 

SILIMA ini maka Pencari Kerja memiliki peluang terbuka untuk dimudahkan dalam mencari 

pekerjaan yang sesuai. Berikut beberapa manfaat menjadi member SILIMA : 

● Link menuju halaman profil anda dalam bentuk QR Code yang dapat dengan mudah 

disebarkan ke perusahaan. 

● Mendapatkan informasi lowongan kerja di Kota Cimahi atau dari luar kota hingga luar 

negeri langsung ke email anda yang sesuai dengan minat anda. 

● Mengelola resume dan biodata cukup mudah dan akan tersimpan dalam sistem yang bisa 

dilihat oleh Perusahaan saat mencari pekerja. 

● Dapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja 

Kota Cimahi. 

● Pengajuan pembuatan Kartu AK-1 atau Kartu Daftar Pencari Kerja dapat dilakukan online 

dan juga laporan secara online didalam halaman profile. 

● Terdapat riwayat melamar kerja dan riwayat pelatihan yang pernah dilakukan. 

Cara Mendaftar 

Untuk mendaftar menjadi member Pencari Kerja anda dapat klik tombol berikut ini : 
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yang berada di bagian atas atau  yang berada di bagian bawah. 

 

Silahkan isi seluruh Form dengan data yang benar. Member Pencari Kerja ini khusus untuk 
Warga Kota Cimahi. 

Setelah lengkap klik tombol “DAFTAR SEKARANG” untuk konfirmasi. SILIMA akan 
mengirimkan email seperti di bawah ini untuk aktivasi email. 
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Login 

Klik tombol ini untuk masuk kedalam SILIMA. Setelah selesai melakukan 
pendaftaran dan aktivasi email maka anda sudah dapat masuk ke dalam SILIMA 
untuk memulai pengalaman anda mencari kerja dengan SILIMA. 

Silahkan isi dengan menggunakan Nama User atau 
Email berikut Password yang sudah anda buat ketika 
melakukan pendaftaran. 

Ikuti perintah saat checklist “I’m not a robot” untuk 
pengamanan sistem dari aktivitas tidak bertanggung 
jawab. 
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Ini adalah halaman Dashboard dari Pencari Kerja. Menampilkan total lowongan kerja yang ada 
di SILIMA, total lowongan kerja yang sesuai dengan minat dan total lamaran pekerjaan yang 
sudah dikirim melalui SILIMA. 

Profil Pencari Kerja 

Profil Pencari Kerja adalah hal yang paling penting untuk dilengkapi karena berkaitan dengan 

profil bagi pemberi kerja mengenal lebih detail dan melihat kemampuan para pengirim lamaran. 

Semakin lengkap data yang diisi maka semakin besar peluang untuk diterima bekerja. 
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Data Diri 
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Pendidikan Formal 

 

Diharapkan dalam data Pendidikan Formal ini Pencari Kerja melakukan pengisian dari seluruh 

tingkat pendidikan formal yang pernah ditempuh. 
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Pendidikan Non Formal 

 

Kompetensi 
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Pekerjaan 

 

Data Riwayat Pekerjaan cukup penting untuk diisi. Data ini digunakan oleh pemberi kerja untuk 

melihat pengalaman Pencari Kerja di bidang apa dan industri apa. Dalam deskripsi pekerjaan 

juga diharapkan untuk dapat menulis rincian pekerjaan dan tanggung jawab apa yang Pencari 

Kerja lakukan pada masa itu. 

Pelatihan 
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Dokumen Pendukung 

 

Pada bagian ini diharapkan Pencari Kerja mengupload data dokumen pendukung seperti 

Resume/CV, Sertifikat, Ijazah, dan lainnya. 

 

Membuat Kartu AK-1 

Saat baru mendaftarkan diri di SILIMA maka Pencari Kerja belum memiliki Kartu AK-1. Pada menu 

“Daftar AK-1” ini Pencari Kerja dapat melakukan proses pengajuan pembuatan Kartu AK-1. 

 

Silahkan pilih apakah ini merupakan pengajuan Kartu AK-1 baru atau merupakan perpanjangan 

Kartu AK-1. Setelah memilih silahkan klik tombol “Pengajuan AK-1” 
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Setelah muncul halaman ini berarti pengajuan pembuatan Kartu AK-1 sudah terkirim. Pencari 

Kerja dipersilahkan untuk datang ke kantor Disnaker Kota Cimahi di Jalan Raden Demang 

Hardjakusumah Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, Gedung C Lantai II. Jangan lupa untuk 

membawa semua persyaratan juga nomor pendaftaran untuk diserahkan kepada petugas 

pelayanan pembuatan Kartu AK-1. 

Petugas pelayanan akan melakukan pengecekan data dan konfirmasi data Pencari Kerja. Apabila 

dokumen sudah lengkap dan data diri sudah dikonfirmasi maka petugas pelayanan akan 

melakukan pengambilan Foto di tempat untuk digunakan dalam Kartu AK-1. 

Setelah selesai melakukan pengambilan foto maka petugas akan merubah status menjadi Data 

Lengkap dan siap untuk dicetak. 
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Dalam menu Daftar AK-1 akan berubah menjadi seperti diatas dengan QR Code yang dapat 

Pencari Kerja sebarkan kepada perusahaan untuk melihat profil lengkap Pencari Kerja di website 

SILIMA. 
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Apabila Kartu AK-1 sudah dicetak dan diserahkan kepada Pencari Kerja maka dalam menu Daftar 

AK-1 akan menjadi seperti diatas. Pencari Kerja diwajibkan untuk melakukan update data apabila 

sudah diterima bekerja. 

Riwayat Lamaran Kerja 

 

Riwayat Lamaran ini adalah list seluruh lamaran pekerjaan yang pernah Pencari Kerja kirim 

melalui SILIMA dan status dari setiap lamaran pekerjaan yang pernah dikirimkan. 

Pilar : Perusahaan 

Manfaat 

Perusahaan disini adalah seluruh perusahaan baik didalam Kota Cimahi maupun di luar Kota 

Cimahi. Dengan memanfaatkan SILIMA ini maka Perusahaan memiliki peluang terbuka untuk 

dimudahkan dalam mencari Pencari Kerja yang sesuai. Berikut beberapa manfaat menjadi 

member SILIMA : 

● Kesempatan menyebarkan Informasi Lowongan Kerja dalam wadah resmi Pemerintah 

Kota Cimahi dan diinformasikan kepada warga Kota Cimahi. 

● Lowongan Kerja yang perusahaan buat akan otomatis terkirim ke email Pencari Kerja 

yang sesuai dengan lowongan pekerjaan perusahaan. 

● Perusahaan akan mendapatkan fitur pengelolaan lowongan kerja dari mulai mereview CV 

atau Lamaran yang masuk juga menandai pencari kerja yang bagus, mengundang 

interview hingga merubah status menjadi diterima bekerja atau hingga berhenti bekerja. 
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● Bagi Perusahaan Dalam Kota Cimahi akan mendapatkan fasilitas website perusahaan 

untuk menyebarkan informasi perusahaan, berita, kegiatan dan foto-foto sehingga 

perusahaan tidak perlu lagi memiliki website sendiri. 

● Perusahaan dapat mendaftarkan pengelola website dan juga pengelola lowongan kerja. 

 

Cara Mendaftar 

Untuk mendaftar menjadi admin Perusahaan anda dapat klik tombol berikut ini : 

yang berada di bagian atas atau  yang berada di bagian bawah. 
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Sebagai Admin Perusahaan yang mewakili perusahaan dapat melakukan pendaftaran dengan 
mengisi Form Pendaftaran Perusahaan hingga lengkap. SILIMA memberikan fasilitas Minisite 
atau Website Mini untuk Perusahaan yang berada di dalam Kota Cimahi. 

Setelah lengkap klik tombol “DAFTAR SEKARANG” untuk konfirmasi. SILIMA akan 
mengirimkan email seperti di bawah ini untuk aktivasi email. 

 

Login 

Klik tombol ini untuk masuk kedalam SILIMA. Setelah selesai melakukan 
pendaftaran dan aktivasi email maka anda sudah dapat masuk ke dalam SILIMA 
untuk memulai pengalaman anda mencari kerja dengan SILIMA. 

Silahkan isi dengan menggunakan Nama User atau Email berikut 
Password yang sudah anda buat ketika melakukan pendaftaran. 

Ikuti perintah saat checklist “I’m not a robot” untuk pengamanan sistem 
dari aktivitas tidak bertanggung jawab. 
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Ini adalah halaman Dashboard dari Perusahaan. Terdapat statistik total lowongan kerja yang 
sudah di posting, total lamaran pekerjaan yang diterima dan total pencari kerja yang diterima 
bekerja melalui SILIMA. 

Profil Perusahaan 

Profil Perusahaan adalah hal yang paling penting untuk dilengkapi karena berkaitan dengan Profil 

Perusahaan agar Pencari Kerja dapat mengetahui cukup detail mengenai Perusahaan. 
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Minisite 

Fitur Minisite ini diberikan kepada Perusahaan yang mendaftar di SILIMA dan berdomisili di Kota 

Cimahi. Bila terdaftar dengan domisili dalam Kota Cimahi maka menu Minisite ini akan muncul di 

sebelah kiri. 

Produk dan Jasa 

 

Admin Perusahaan dapat melakukan pengisian dalam bentuk artikel untuk menginformasikan 

perihal Produk dan Jasa dari Perusahaan. 
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Berita 
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Kegiatan 
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Foto Album 

 

SDM 

SILIMA menyediakan fitur SDM sederhana untuk mengelola lamaran dan lowongan pekerjaan 

sehingga Divisi SDM di Perusahaan dapat memanfaatkan fitur ini agar memudahkan mengelola 

data lamaran Pencari Kerja. 
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Buat Lowongan Baru 

Detail Lowongan 
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Kualifikasi 
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Persyaratan 
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Opsi Lowongan 

 

List Lowongan Kerja 
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List Lamaran Kerja 

 

Pencari Kerja Favorit 

 

Pilar : Pemerintah 

Manfaat 

Pemerintah disini adalah Pemerintah Pusat atau Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota, Dinas dan Swasta (BUMN, BUMD, dll) yang berada di wilayah Republik 

Indonesia. Dengan memanfaatkan SILIMA ini maka Pemerintah memiliki peluang terbuka untuk 

dimudahkan dalam mencari Pencari Kerja Magang yang sesuai dan menginformasikan pelatihan 

yang diselenggarakan. Berikut beberapa manfaat menjadi member SILIMA : 

● Kesempatan menyebarkan Informasi Lowongan Kerja Magang di Instansi dalam wadah 

resmi Pemerintah Kota Cimahi dan diinformasikan kepada warga Kota Cimahi. 
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● Lowongan Kerja Magang yang instansi buat akan otomatis terkirim ke email Pencari Kerja 

yang sesuai dengan lowongan pekerjaan magang tersebut. 

● Kesempatan menyebarkan Informasi Pelatihan yang dilaksanakan oleh Instansi. 

● SILIMA akan otomatis menginformasikan melalui email kepada Pencari Kerja yang tepat 

dengan kebutuhan instansi anda dan mencatat riwayat kerja magang juga pelatihan. 

 

Cara Mendaftar 

Untuk mendaftar menjadi admin Pemerintah anda dapat klik tombol berikut ini : 

yang berada di bagian atas atau  yang berada di bagian bawah. 

 

Sebagai Admin Pemerintah yang mewakili pemerintah dapat melakukan pendaftaran dengan 
mengisi Form Pendaftaran Pemerintah hingga lengkap. Setelah lengkap klik tombol “DAFTAR 
SEKARANG” untuk konfirmasi. SILIMA akan mengirimkan email seperti di bawah ini untuk 
aktivasi email. 
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Login 

Klik tombol ini untuk masuk kedalam SILIMA. Setelah selesai melakukan 
pendaftaran dan aktivasi email maka anda sudah dapat masuk ke dalam SILIMA 
untuk memulai pengalaman anda mencari kerja dengan SILIMA. 

Silahkan isi dengan menggunakan Nama User atau 
Email berikut Password yang sudah anda buat ketika 
melakukan pendaftaran. 

Ikuti perintah saat checklist “I’m not a robot” untuk 
pengamanan sistem dari aktivitas tidak bertanggung 
jawab. 
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Ini adalah halaman Dashboard dari Pemerintah. Terdapat statistik total lowongan kerja yang 
sudah di posting, total lamaran pekerjaan yang diterima dan total pencari kerja yang diterima 
bekerja melalui SILIMA. 

Profil Pemerintah 

Profil Pemerintah adalah hal yang paling penting untuk dilengkapi karena berkaitan dengan Profil 

Pemerintah agar Pencari Kerja dapat mengetahui cukup detail mengenai Pemerintah. 
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Buat Lowongan Baru 

Detail Lowongan 
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Kualifikasi 
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Persyaratan 

 

40 



 

 

Opsi Lowongan 

 

List Lowongan Kerja 
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Buat Pelatihan Baru 
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List Pelatihan Kerja 

 

Pilar : Pelatihan 

Manfaat 

Pelatihan disini adalah LPK yang berada di Kota Cimahi dan memiliki ijin dari Dinas Tenaga Kerja 

Kota Cimahi. Dengan memanfaatkan SILIMA ini maka LPK memiliki peluang terbuka untuk 

menginformasikan lowongan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan keterampilan dan 

menginformasikan LPK-nya. Berikut beberapa manfaat menjadi member SILIMA : 

● Pelatihan dalam hal ini Lembaga Pelatihan Kerja di Kota Cimahi memiliki kesempatan 

untuk menyebarkan informasi terkait LPK yang dikelolanya kepada warga Kota Cimahi. 

● Dengan tergabung dalam SILIMA maka LPK dapat mengelola lulusannya untuk 

mendapatkan informasi yang cepat dan tepat terkait pekerjaan dan pelatihan. 

● LPK akan memiliki website sendiri dalam SILIMA ini untuk dapat menginformasikan Profil 

LPK, Berita, Kegiatan dan Foto-foto LPK. 

● Laporan penempatan dapat dilakukan dalam SILIMA agar memudahkan pengelola 

menginformasikan perkembangan LPK yang dikelolanya. 

 

Cara Mendaftar 

Untuk mendaftar menjadi admin Pelatihan, anda dapat klik tombol berikut ini : 
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yang berada di bagian atas atau  yang berada di bagian bawah. 

 

Sebagai Admin Pelatihan yang mewakili LPK dapat melakukan pendaftaran dengan mengisi 
Form Pendaftaran Admin Pelatihan hingga lengkap. Setelah lengkap klik tombol “DAFTAR 
SEKARANG” untuk konfirmasi. SILIMA akan mengirimkan email seperti di bawah ini untuk 
aktivasi email. 
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Login 

Klik tombol ini untuk masuk kedalam SILIMA. Setelah selesai melakukan 
pendaftaran dan aktivasi email maka anda sudah dapat masuk ke dalam SILIMA 
untuk memulai pengalaman anda mencari kerja dengan SILIMA. 

Silahkan isi dengan menggunakan Nama User atau 
Email berikut Password yang sudah anda buat ketika 
melakukan pendaftaran. 

Ikuti perintah saat checklist “I’m not a robot” untuk 
pengamanan sistem dari aktivitas tidak bertanggung 
jawab. 
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Profil LPK 
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Keterampilan 
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Berita 
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Kegiatan 
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Foto Album 

 

Pilar : Akademi 

Manfaat 

Akademi disini adalah Bursa Kerja Khusus (SMK) yang berada di Kota Cimahi dan memiliki ijin dari 

Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi juga Pendidikan Tinggi yang berada di Kota Cimahi. Dengan 

memanfaatkan SILIMA ini maka BKK dan DIKTI memiliki peluang terbuka untuk 

menginformasikan lowongan pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya dan menginformasikan 

akademinya. Berikut beberapa manfaat menjadi member SILIMA : 

● Akademi dalam hal ini Bursa Kerja Khusus dan Pendidikan Tinggi di Kota Cimahi memiliki 

kesempatan untuk menyebarkan informasi terkait kampus yang dikelolanya kepada 

warga Kota Cimahi. 

● Dengan tergabung dalam SILIMA maka BKK dan DIKTI dapat mengelola lulusannya untuk 

mendapatkan informasi yang cepat dan tepat terkait pekerjaan dan pelatihan. 
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● BKK dan DIKTI akan memiliki website sendiri dalam SILIMA ini untuk dapat 

menginformasikan Profil Kampus, Berita, Kegiatan dan Foto-foto. 

● Pengajuan pembuatan Kartu AK-1 atau Kartu Daftar Pencari Kerja dapat dilakukan online 

dan juga laporan secara online didalam halaman profile. 

● Laporan penempatan dapat dilakukan dalam SILIMA agar memudahkan pengelola 

menginformasikan perkembangan BKK dan DIKTI yang dikelolanya. 

 

Cara Mendaftar 

Untuk mendaftar menjadi admin Pelatihan, anda dapat klik tombol berikut ini : 

yang berada di bagian atas atau  yang berada di bagian bawah. 

 

Sebagai Admin Akademi yang mewakili BKK atau DIKTI dapat melakukan pendaftaran dengan 
mengisi Form Pendaftaran Admin Pelatihan hingga lengkap. Setelah lengkap klik tombol 
“DAFTAR SEKARANG” untuk konfirmasi. SILIMA akan mengirimkan email seperti di bawah ini 
untuk aktivasi email. 
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Login 

Klik tombol ini untuk masuk kedalam SILIMA. Setelah selesai melakukan 
pendaftaran dan aktivasi email maka anda sudah dapat masuk ke dalam SILIMA 
untuk memulai pengalaman anda mencari kerja dengan SILIMA. 

Silahkan isi dengan menggunakan Nama User atau 
Email berikut Password yang sudah anda buat ketika 
melakukan pendaftaran. 

Ikuti perintah saat checklist “I’m not a robot” untuk 
pengamanan sistem dari aktivitas tidak bertanggung 
jawab. 
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Profil BKK 
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Jurusan 
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Profil Pendidikan Tinggi 
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Program Studi Pendidikan Tinggi 
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Berita 
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Kegiatan 
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Foto Album 
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