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A. PENDAHULUAN 

Dokumen ini adalah User Manual yang berisi penjelasan secara ringkas petunjuk penggunaan e-

Recruitment PT Angkasa Pura Solusi. Di dalam dokumen ini dibahas tentang fitur-fitur aplikasi e-

Recruitment PT Angkasa Pura Solusi dan langkah-langkah dalam menggunakan setiap fitur aplikasi 

tersebut. 

 



B. MEMULAI APLIKASI 

Registrasi Akun E-Recruitment (Sign Up) 
Untuk memulai aplikasi e-Recruitment PT Angkasa Pura Solusi, ikuti langkah berikut: 

1. Ketikkan URL di bagian address-bar pada browser. 

2. Jika belum memiliki akun, terlebih dahulu applicant melakukan registrasi dengan mengklik link Daftar 

seperti gambar dibawah ini: 

 

3. Kemudian applicant diminta untuk mengisikan beberapa data seperti berikut: 

 

Keterangan 

Kolom Isian Deskripsi 

DATA SIGN UP 

Nama Lengkap Diisi dengan nama lengkap. 

Email Diisi dengan email. 

Kata Sandi Diisi dengan kata sandi. 

Ulangi Kata Sandi Diisi dengan pengulangan kata sandi. 

4. Setelah semua sudah terisi tekan tombol Register. 

5. Email verifikasi akan dikirim ke alamat email applicant yang telah didaftarkan. Silahkan cek inbox atau 

spam. Klik verifikasi akun untuk dapat melakukan login, seperti gambar dibawah ini: 



 

 

Masuk ke E-Recruitment (Login) 
1. Ketikkan URL di bagian address-bar pada browser. 

2. Selanjutnya muncul form Login untuk masuk ke e-Recruitment PT Angkasa Pura Solusi sebagai berikut: 

 

Keterangan 

Kolom Isian Deskripsi 

DATA LOGIN 

Email Diisi dengan email yang telah teregistrasi. 

Password Diisi dengan password. 

3. Setelah semua sudah terisi tekan tombol Masuk. 

  



Atur Ulang Kata Sandi (Reset Password) 
1. Ketikkan URL di bagian address-bar pada browser. 

2. Selanjutnya muncul form Login untuk masuk ke e-Recruitment PT Angkasa Pura Solusi, kemudian klik 

Lupa kata sandi? seperti gambar berikut: 

 

3. Kemudian isi field email dengan email yang telah teregistrasi, dan klik tombol Kirim Permintaan. 

 

4. Email permintaan perubahan kata sandi akan dikirim ke alamat email applicant yang telah didaftarkan. 

Silahkan cek inbox atau spam. Klik atur ulang kata sandi untuk dapat melakukan login, seperti gambar 

dibawah ini: 

 



5. Isi field dengan kata sandi yang baru. Kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan. 

Setelah melakukan perubahan kata sandi, silahkan login kembali dengan kata sandi yang baru. 

 

Keterangan 

Kolom Isian Deskripsi 

DATA UBAH PASSWORD 

Kata Sandi Diisi dengan kata sandi baru. 

Ulangi Kata Sandi Diisi dengan pengulangan kata sandi baru. 

 

  



C. INFORMASI LOWONGAN 

Informasi lowongan dapat dilihat pada menu Info Lowongan. Informasi lowongan yang tampil pada 

halaman tersebut adalah info lowongan terbaru yang dibuka oleh PT Angkasa Pura Solusi. Untuk melihat 

informasi yang lebih rinci terkait kualifikasi yang dibutuhkan oleh PT Angkasa Pura Solusi, applicant dapat 

mengklik tombol Detail. 

 

Informasi yang ditampilkan berupa lokasi penempatan kerja, syarat yang dibutuhkan, lampiran yang wajib 

diisi pada saat upload dokumen dan tanggal pembukaan lowongan. Applicant dapat  

 



D. INFORMASI LAMARAN 

Status fase seleksi yang akan dilalui oleh applicant dapat dilihat pada menu Info Lamaran. Status tersebut 

akan berubah sesuai dengan tahap verifikasi yang dilakukan selama proses rekrutmen. Info lamaran 

menampilkan informasi terkait posisi yang sedang dilamar, unit bisnis, lokasi penempatan dan status fase 

seleksi. 

 



E. DATA APPLICANT (PELAMAR) 

Untuk dapat melakukan apply pada lowongan PT Angkasa Pura Solusi, applicant diwajibkan untuk mengisi 

data diri di menu Data Pelamar dengan data yang valid untuk di review oleh PT Angkasa Pura Solusi. 

E.1. Data Pribadi 

Data pribadi digunakan untuk menggambarkan informasi dan contact person applicant. Applicant diwajibkan 

untuk mengisi seluruh data-data agar dapat melanjutkan proses pendaftaran. Menu ini diakses melalui Data 

Personal > Data Pribadi. 

E.1.1.  Info Pribadi 

Info pribadi diisi data diri applicant yang berupa nama lengkap, jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir, 

nama ibu, foto, tempat tanggal lahir, nomor telepon dan identitas pribadi. Untuk merubah data dengan cara 

tekan tombol . 

 

Lengkapi isian yang ada kemudian tekan tombol Save Changes. Ada beberapa kolom isian pada info pribadi, 

berikut penjelasan setiap kolom: 

Keterangan 



Kolom Isian Deskripsi 

DATA INFO PRIBADI 

Nama Lengkap Diisi dengan nama lengkap. 

Email Diisi dengan email. 

Jenis Kelamin Diisi dengan jenis kelamin. 

Agama Diisi dengan agama. 

Pendidikan Terakhir Diisi dengan pendidikan terakhir. 

Nama Ibu Diisi dengan nama ibu. 

Pas Foto Diisi dengan upload/unggah pas foto 4x6. 

Foto Seluruh Badan Diisi dengan upload/unggah foto seluruh badan. 

No. KTP Diisi dengan no. KTP. 

No. NPWP Diisi dengan no. NPWP. 

Upload KTP Diisi dengan upload/unggah scan KTP. 

Upload NPWP Diisi dengan upload/unggah scan NPWP. 

Tempat Lahir Diisi dengan tempat lahir. 

Tanggal Lahir Diisi dengan tanggal lahir. 

No. Telepon Diisi dengan no. telepon. 

No. Telepon Darurat Diisi dengan no. telepon darurat. 

 

E.1.2. Data Alamat 

Data alamat diisi dengan alamat asal dan alamat domisili applicant. Untuk menambah data dengan cara tekan 

tombol . 

 

Lengkapi isian yang ada kemudian tekan tombol Save Changes. Ada beberapa kolom isian pada data alamat, 

berikut penjelasan setiap kolom: 



Keterangan 

Kolom Isian Deskripsi 

DATA ALAMAT 

Alamat Asal Sesuai KTP Diisi dengan alamat asal sesuai KTP. 

Negara Diisi dengan negara. 

Provinsi Diisi dengan provinsi. 

Kabupaten Diisi dengan kabupaten. 

Kode Pos Diisi dengan kode pos. 

Beberapa aksi yang dapat dilakukan pada menu ini adalah: 

  : Digunakan jika alamat domisili sesuai dengan alamat yang tertera pada 

KTP.  

E.2. Data Keluarga 

Data keluarga berisi informasi mengenai keluarga applicant. Menu ini diakses melalui Data Personal > Data 

Keluarga. Untuk mengisi data dengan cara tekan tombol . 

 

Lengkapi isian yang ada kemudian tekan tombol Save Changes. Ada beberapa kolom isian pada data 

keluarga, berikut penjelasan setiap kolom: 

Keterangan 

Kolom Isian Deskripsi 

DATA KELUARGA 

Nama Lengkap Diisi dengan nama lengkap. 

Jenis Kelamin Diisi dengan jenis kelamin. 

Hubungan Keluarga Diisi dengan hubungan keluarga. 

Status Hubungan Diisi dengan status hubungan. 



Anak ke- Diisi dengan anak ke-. 

Tempat Lahir Diisi dengan tempat lahir. 

Tanggal Lahir Diisi dengan tanggal lahir. 

Pendidikan Terakhir Diisi dengan pendidikan terakhir. 

Tempat Bekerja Diisi dengan tempat bekerja. 

Jabatan Diisi dengan jabatan. 

Deskripsi Diisi dengan deskripsi. 

Beberapa aksi yang dapat dilakukan pada menu ini adalah: 

  (Tambah Data): Digunakan untuk menambah data keluarga. 

  (Edit): Digunakan untuk mengubah data keluarga. 

  (Hapus): Digunakan untuk menghapus data keluarga. 

 

E.3. Riwayat Pendidikan 

Riwayat pendidikan berisi informasi mengenai riwayat jenjang pendidikan applicant. Menu ini diakses melalui 

Data Personal > Riwayat Pendidikan. Riwayat pendidikan terbagi menjadi beberapa sub yaitu pendidikan 

formal, pendidikan non formal, kemampuan bahasa, dan kompetensi teknis / komputer. 

E.3.1.  Pendidikan Formal 

Pendidikan formal dikelola di menu Data Personal > Riwayat Pendidikan > Pendidikan Formal. Untuk 

mengisi data dengan cara tekan tombol . 

 
Lengkapi isian yang ada kemudian tekan tombol Save Changes. Ada beberapa kolom isian pada pendidikan 

formal, berikut penjelasan setiap kolom: 



Keterangan 

Kolom Isian Deskripsi 

DATA PENDIDIKAN FORMAL 

Jenis Pendidikan Formal Diisi dengan pendidikan formal. 

Tingkat Pendidikan Formal Diisi dengan tingkat pendidikan formal. 

Jenjang Pendidikan Formal Diisi dengan jenjang pendidikan formal. 

Nama Institusi/Sekolah Diisi dengan nama institusi/sekolah. 

Jurusan Diisi dengan jurusan. 

Masuk Diisi dengan tahun masuk. 

Lulus Diisi dengan tahun lulus. 

Nilai IPK Diisi dengan nilai IPK. 

Upload Ijazah Diisi dengan upload/unggah ijazah. 

Upload Transkrip Nilai Diisi dengan upload/unggah transkrip nilai. 

 

E.3.2.  Pendidikan Non Formal 

Pendidikan non formal dikelola di menu Data Personal > Riwayat Pendidikan > Pendidikan Non Formal. 

Untuk mengisi data dengan cara tekan tombol . 

 
Lengkapi isian yang ada kemudian tekan tombol Save Changes. Ada beberapa kolom isian pada pendidikan 

non formal, berikut penjelasan setiap kolom: 

Keterangan 

Kolom Isian Deskripsi 

DATA PENDIDIKAN NON FORMAL 

Jenis Pendidikan Diisi dengan jenis pendidikan. 

Penyelenggara Diisi dengan penyelenggara. 

Nama Institusi Diisi dengan nama institusi. 

Masa Studi Diisi dengan masa studi. 



Upload Sertifikat Diisi dengan upload/unggah sertifikat. 

 

E.3.3.  Kemampuan Bahasa 

Kemampuan bahasa dikelola di menu Data Personal > Riwayat Pendidikan > Kemampuan Bahasa. Menu 

ini digunakan untuk menampilkan kemampuan bahasa yang dimiliki applicant. Untuk mengisi data dengan 

cara tekan tombol . 

 
Lengkapi isian yang ada kemudian tekan tombol Save Changes. Ada beberapa kolom isian pada kemampuan 

bahasa, berikut penjelasan setiap kolom: 

Keterangan 

Kolom Isian Deskripsi 

DATA KEMAMPUAN BAHASA 

Bahasa Diisi dengan bahasa. 

Speaking Diisi dengan kemampuan bahasa. 

Writing Diisi dengan kemampuan bahasa. 

Reading Diisi dengan kemampuan bahasa. 

Conversation Diisi dengan kemampuan bahasa. 

 

E.3.4. Kompetensi Teknis / Komputer 

Kompetensi teknis/komputer di menu Data Personal > Riwayat Pendidikan > Kompetensi Teknis / 

Komputer. Menu ini digunakan untuk menampilkan kemampuan dan pengetahuan dasar applicant terkait 

pengoperasian hardware dan software. Untuk mengisi data dengan cara tekan tombol . 

 



Lengkapi isian yang ada kemudian tekan tombol Save Changes. Ada beberapa kolom isian pada kemampuan 

bahasa, berikut penjelasan setiap kolom: 

Keterangan 

Kolom Isian Deskripsi 

DATA KEMAMPUAN BAHASA 

Bahasa Diisi dengan bahasa. 

Speaking Diisi dengan kemampuan bahasa. 

Writing Diisi dengan kemampuan bahasa. 

Reading Diisi dengan kemampuan bahasa. 

Conversation Diisi dengan kemampuan bahasa. 

 

Beberapa aksi yang dapat dilakukan pada menu ini adalah: 

  (Tambah Data): Digunakan untuk menambah data. 

  (Edit): Digunakan untuk mengubah data. 

  (Hapus): Digunakan untuk menghapus data. 

 

E.4. Riwayat Penunjang 

Riwayat penunjang berisi informasi mengenai pengalaman organisasi dan prestasi applicant. Menu ini diakses 

melalui Data Personal > Riwayat Penunjang. Riwayat penunjang terbagi menjadi dua submenu yaitu 

pengalaman organisasi dan prestasi penghargaan. 

E.4.1.  Pengalaman Organisasi 

Pengalaman organisasi dikelola di menu Data Personal > Riwayat Pendidikan > Pengalaman Organisasi. 

Untuk mengisi data dengan cara tekan tombol . 

 
Lengkapi isian yang ada kemudian tekan tombol Save Changes. Ada beberapa kolom isian pada pengalaman 

organisasi, berikut penjelasan setiap kolom: 



Keterangan 

Kolom Isian Deskripsi 

DATA PENGALAMAN ORGANISASI 

Jenis Organisasi Diisi dengan jenis organisasi. 

Nama Organisasi Diisi dengan nama organisasi 

Tingkat Organisasi Diisi dengan tingkat organisasi. 

Negara Diisi dengan negara. 

Provinsi Bagian Diisi dengan provinsi bagian. 

Kota Kabupaten Diisi dengan kota kabupaten. 

Jabatan Diisi dengan jabatan. 

Periode Organisasi Diisi dengan periode organisasi. 

 

E.4.2.  Prestasi dan Penghargaan 

Prestasi dan penghargaan dikelola di menu Data Personal > Riwayat Pendidikan > Prestasi dan 

Penghargaan. Untuk mengisi data dengan cara tekan tombol . 

 
Lengkapi isian yang ada kemudian tekan tombol Save Changes. Ada beberapa kolom isian pada prestasi dan 

penghargaan, berikut penjelasan setiap kolom: 

Keterangan 

Kolom Isian Deskripsi 

DATA PRESTASI DAN PENGHARGAAN 

Nama Prestasi Diisi dengan nama prestasi. 

Tingkat Prestasi Diisi dengan tingkat prestasi. 

Negara Diisi dengan negara. 

Provinsi Bagian Diisi dengan provinsi bagian. 

Kota Kabupaten Diisi dengan kota kabupaten. 

Institusi Diisi dengan institusi. 



Tahun Prestasi Diisi dengan tahun prestasi. 

Beberapa aksi yang dapat dilakukan pada menu ini adalah: 

  (Tambah Data): Digunakan untuk menambah data riwayat penunjang. 

  (Edit): Digunakan untuk mengubah data riwayat penunjang. 

  (Hapus): Digunakan untuk menghapus data riwayat penunjang. 

 

E.5. Riwayat Pekerjaan 

Riwayat pekerjaan berisi informasi mengenai riwayat pekerjaan applicant. Menu ini diakses melalui Data 

Personal > Riwayat Pekerjaan. Riwayat pekerjaan terbagi menjadi dua submenu yaitu pengalaman kerja 

dan referensi. 

E.5.1.  Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja dikelola di menu Data Personal > Riwayat Pekerjaan > Pengalaman Kerja. Untuk 

mengisi data dengan cara tekan tombol . 

 
Lengkapi isian yang ada kemudian tekan tombol Save Changes. Ada beberapa kolom isian pada pengalaman 

kerja, berikut penjelasan setiap kolom: 



Keterangan 

Kolom Isian Deskripsi 

DATA PENGALAMAN KERJA 

Nama Perusahaan Diisi dengan nama perusahaan. 

Sektor Usaha Diisi dengan sektor usaha. 

Alamat Perusahaan Diisi dengan alamat perusahaan. 

Negara Diisi dengan negara. 

Provinsi Bagian Diisi dengan provinsi bagian. 

Kota Kabupaten Diisi dengan kota kabupaten. 

Kode Pos Diisi dengan kode pos. 

Nomor Telepon Diisi dengan nomor telepon. 

Email Diisi dengan email. 

Website Diisi dengan website. 

Jabatan Diisi dengan jabatan. 

Deskripsi Pekerjaan Diisi dengan deskripsi pekerjaan. 

Masa Kerja Diisi dengan masa kerja. 

Gaji Diisi dengan gaji. 

Nama Referensi Kerja Diisi dengan nama referensi kerja. 

Divisi Referensi Kerja Diisi dengan divisi referensi kerja. 

Jabatan Referensi Kerja Diisi dengan jabatan referensi kerja. 

No. Kontak Referensi Kerja Diisi dengan nomor kontak referensi kerja. 

E.5.2.  Referensi 

Referensi dikelola di menu Data Personal > Riwayat Pekerjaan > Referensi. Untuk mengisi data dengan 

cara tekan tombol . 

 

Lengkapi isian yang ada kemudian tekan tombol Save Changes. Ada beberapa kolom isian pada referensi, 

berikut penjelasan setiap kolom: 



Keterangan 

Kolom Isian Deskripsi 

DATA REFERENSI 

Nama Referensi Diisi dengan nama prestasi. 

Kontak Diisi dengan tingkat prestasi. 

Email Diisi dengan negara. 

Institusi Diisi dengan provinsi bagian. 

Jabatan Diisi dengan kota kabupaten. 

Beberapa aksi yang dapat dilakukan pada menu ini adalah: 

  (Tambah Data): Digunakan untuk menambah data riwayat penunjang. 

  (Edit): Digunakan untuk mengubah data riwayat penunjang. 

  (Hapus): Digunakan untuk menghapus data riwayat penunjang. 

 

E.6. Pertanyaan 

Pertanyaan berisi informasi pernyataan applicant yang diajukan dalam bentuk beberapa pertanyaan. Menu 

ini diakses melalui Data Personal > Pertanyaan. Pertanyaan dijawab dalam bentuk pilihan ya atau tidak.  

Jika jawabannya adalah ya, maka applicant dapat memberikan penjelasan pada kolom keterangan 

dibawahnya. Lengkapi isian yang ada kemudian tekan tombol Submit. 

 

 

E.7. Berkas Lampiran 

Berkas lampiran berisi unggahan dokumen penunjang pada proses seleksi di PT Angkasa Pura Solusi. 

Lampiran yang diupload disesuaikan dengan lampiran yang dibutuhkan pada saat apply lowongan. Tidak 

semua lampiran wajib diisi. Menu ini diakses melalui Data Personal > Berkas Lampiran. Untuk mengisi data 

dengan cara tekan tombol . 



 

 

 



F. APPLY LOWONGAN 

Proses apply dilakukan pada menu info lowongan, kemudian klik apply pada lowongan yang diinginkan. 

Sebelumnya pastikan bahwa syarat yang dibutuhkan telah sesuai, atau klik tombol detail untuk melihat syarat. 

 
Setelah melakukan apply pada lowongan yang diinginkan, applicant dapat memantau proses seleksi yang 

ada pada menu info lamaran. Setiap hasil seleksi akan di informasikan melalui email, atau dapat dicek melalui 

menu info lamaran pada halaman e-Recruitment PT Angkasa Pura Solusi. 

 

Applicant yang sudah melakukan apply pada salah satu lowongan, tidak dapat melakukan apply pada 

lowongan lain di portal e-Recruitment selama fase seleksi masih berjalan. 


