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PANDUAN MELAMAR ODP BSI

Membuat Akun

Akun Klob

Verifikasi Akun

Formulir Lamaran

Kirim Lamaran

Lamar Lowongan

Data Diri (Mandatory)

Alat Test (Mandatory)

Profil

Pendidikan (Mandatory) dan Pengalaman (Non-Mandatory)

Data Keluarga (Mandatory)



CHECKLIST BERKAS & LAMPIRAN

KTP

PAS FOTO (3x4)

FOTO FULL BODY

IJAZAH/Surat Keterangan Lulus

TRANSKRIP NILAI

SURAT KETERANGAN BELUM

MENIKAH

KARTU KELUARGA

VIDEO PERKENALAN

(Bahasa Inggris)

Perkenalan Diri, Motivasi Melamar,

dan Inovasi yang Akan Dilakukan

untuk Perbankan Syariah (1-2 mins)

SERTIFIKAT PENDIDIKAN

NON-FORMAL (Jika Ada)

FORMULIR ISIAN HUBUNGAN

KELUARGA



1. AKUN KLOB: MEMBUAT AKUN KLOB

Silakan klik tombol

masuk untuk login

ke akunmu atau

membuat akun baru

jika kamu tidak

memiliki akun.

Nama Lengkap

Email

Kata Sandi

Kebutuhan Khusus (Jika

memiliki kebutuhan khusus)

Kode Referal (Tidak wajib

diisi)

1.

2.

3.

4.

5.

Setelah mengisi data-data

tersebut, kamu dapat klik

"Daftar" 

Kamu bisa masukan

email dan kata sandi

akun klobmu untuk

login. Jika belum

memiliki akun,

silakan klik "Daftar di

sini" untuk membuat

akun Klob

Terdapat 2 cara untuk

mendaftarkan akunmu, yang

pertama adalah dengan

mendaftar menggunakan

Google Account/LinkedIn

Account, dan yang kedua

adalah dengan mengisi

data secara manual. Data-

data yang perlu diisi adalah

sebagai berikut:

1

2

3



1. AKUN KLOB: VERIFIKASI AKUN

Setelah berhasil mendaftar,

kamu akan mendapatkan email

verifikasi yang akan dikirimkan

ke email yang digunakan saat

mendaftar. Harap cek

inbox/spammu. 

Untuk verifikasi akun, silakan

klik tombol "Verifikasi Akun"



2. PROFIL KLOB

Berikut adalah bagian profil Klob yang dapat diisi untuk keperluan seleksi administrasi

Foto profil (Pas

Foto)

Nama lengkap

sesuai KTP

Nomor telepon

Negara, Provinsi,

dan Tanggal

Kelahiran

Jenis Kelamin,

Status Marital

Nomor ID/KTP, Kota

Penerbit KTP, dan

NPWP

Kontak Informasi

(Nomor

Handphone, Alamat

Domisili)

Keahlian Bahasa
Pengalaman Kerja (Jika ada)

Riwayat Pendidikan

Sertifikasi & Pelatihan (Jika ada)

Daftar Penghargaan (Jika ada): 

Prestasi Akademik

Prestasi Non-Akademik

1.

2.

Pengalaman Organisasi (Jika

ada)

Pengalaman Proyek (Jika ada)

Informasi terkait keluarga inti

Kontak Darurat



Jika nama perusahaan/universitas/sekolah/institusi tidak muncul di database Klob, kamu dapat memasukkannya

secara manual dengan cara:

Pastikan terlebih dahulu nama institusi yang akan kamu input sudah benar

Ketikan nama institusi secara lengkap pada kolom 'Nama Sekolah atau Universitas'

Setelah itu tekan 'ENTER' pada keyboardmu

1.

2.

3.

Saat mengunggah file, perhatikan kembali format file serta ukuran agar sesuai dengan yang diminta oleh pihak

perusahaan.

Referensi dapat berupa rekan kerja, rekan organisasi, dosen/pengajar. Pastikan kembali bahwa orang tersebut

bersedia untuk dijadikan sebagai referensi di CV kamu.

2. PROFIL KLOB: YANG PERLU DIPERHATIKAN

Pada 'Tahap 3: Pengalaman Kerja' dapat diisi dengan pengalaman kerja sebelumnya, pengalaman magang, kerja

lepas, kerja paruh waktu, dan pengalaman volunteer.



6 Principles of Work

2. PROFIL KLOB: ALAT TES

Masuk ke halaman Klob Meter 

dan scroll ke kiri sampai 

menemukan pintu alat tes

6 Principles of Work

Klik button Mulai Alat Test

dan isi Data Demografi.

Baca instruksi dengan teliti sebelum memulai

alat tes. Kamu akan diberikan 2 contoh

pertanyaan sebelum tes mulai.

Pertanyaan alat tes ini akan muncul satu per

satu dan tidak ada opsi kembali, jadi pastikan

jawabanmu sudah sesuai sebelum klik tombol

berikutnya.

Atau klik link ini:

https://www.klob.id/home/klob-meter/6%20essential%20principles%20of%20work


DAFTAR ODP BSI

3. LAMAR LOWONGAN: FORMULIR LAMARAN

Akses halaman lowongan ODP

BSI melalui link ini:

Ketahui lebih lanjut mengenai BSI sebagai

tempat kerja dengan tombol Profil BSI

Apabila kamu memiliki pertanyaan

terkait program ini kamu juga bisa kontak

langsung dua tombol WhatsApp yang

tersedia

Setelah membaca semua ketentuan lowongan

klik tombol Kirim Lamaran.

Kamu akan diarahkan ke halaman lowongan,

dimana kamu harus klik tombol Kirim Lamaran

Kerja.

https://www.klob.id/odp-bsi


3. LAMAR LOWONGAN: FORMULIR LAMARAN

Jawaban pendek yang diketik

(short answer)

Jawaban Pilihan Ganda (multiple

choice)

Jawaban Yes/No 

Upload file (yang salah satunya

menyediakan link download

untuk form yang perlu diisi dan di

upload ulang)

Silakan isi formulir pendaftaran

sesuai instruksi yang sudah

dicantumkan di setiap pertanyaan.

Formulir ini terdiri dari pertanyaan

yang memerlukan jawaban

berbentuk: 

Setelah selesai mengisi formulir,

pastikan semua jawaban sudah

benar dan akurat, lalu silakan tekan

tombol APPLY. 



3. LAMAR LOWONGAN: INFO CARA UPLOAD BERKAS & LAMPIRAN KE PERSONAL
CLOUD DRIVE

1
Masuk ke dalam Google

Drive kamu atau pilih menu

Google Drive pada halaman

browser Chrome kamu.

Lalu pilih menu New

Folder. Buat folder dengan

format nama berikut untuk

mengunggah berkas-

berkasmu.

Setelah membuat File baru pada

Google Drive, silakan unggah file

berkas & lampiran kamu ke dalam

Google Drive.

2 Ubah pengaturan akses Folder Google

Drive kamu, dengan mengubah

General Access menjadi Anyone with

the link. 

3

Format Nama Folder :

 [ODP BSI - Nama Lengkap]

4
Copy link Folder "ODP BSI - Nama Lengkap"

Paste link tersebut pada form lamaran ODP

yang kamu isi.

Langkah selanjutnya:

1.

2.



3. SELAMAT KAMU BERHASIL MELAMAR!

Selamat! Lamaran kamu sudah

diterima oleh pihak BSI!

 

Kamu akan mendapatkan notifikasi

bahwa lamaran kamu telah berhasil

dikirim. Jika belum menerima

notifikasi, periksa kembali apakah

kamu sudah melamar sesuai dengan

tahap yang dijelaskan.



NOTES

Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kamu bisa kontak tim rekrutmen kami melalui WhatsApp di nomor berikut: 

+62 821 1803 4992 

+62 815 3786 8288

Lowongan ODP BSI dibuka sampai tanggal Senin, 26 September 2022.

Informasi tentang tahap selanjutnya akan diberitahukan melalui email dan nomor WhatsApp yang dicantumkan. 

Catatan : bagi kandidat yang tidak lolos akan dikirimkan email pemberitahuan.

Tetap pantau instagram @klob.id atau LinkedIn DayaLima Recruitment untuk informasi terbaru.

Hati-hati terdapat segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan PT Bank Syariah Indonesia Tbk., DayaLima

Recruitment, dan Klob. Proses rekrutmen ini tidak memungut biaya apapun.


