
PEMERINTAH KOTA PALEMBAI\G
DIF{AS TENAGA KERJA

Jalan Kapten Anwar Sastro Telp.  318066 Fax. 351586 Palembang -  30129

PENGUMUMAN

pT. PERTAMINA (PERSERO) membuka kesempatan kerja bagi lulusan D-3 Teknik untuk mengisi
formasi di Bidang Operasi di lingkungan Unit Pengolahan lll Plaju dengan persyaratan sebagai
ber ikut :

PELAMAR LULUSAN D.3 :

l .  Persyaratan Umum :
a. Berasal dari Perguruan Tinggi yang telah memiliki Akreditasi dari Lembaga yang

berwenang.
b. Pendidikan D-3 Teknik Jurusan

- Teknik Kimia
- Teknik Mesin
- Teknik Listrik (arus kuat).
- Teknik Lingkungan.

c. Jenis Kelamin lakilaki.
d. Tinggi Badan minimal 160 cm
e. Belum menikah
f. Usia maksimal24 tahun (tahun kelahiran 1984)
g. Nilai IPK (lndeks Prestasi Kumulatif) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 4
h. Tercatat sebagai pencari kerja pada Dinas Tenaga Kerja setempat.
i. Sehat jasmani dan Rohani.
i. Bebas Narkoba dan atau zat aditif/psikotropika lainnya.
k. Lulus keseluruhan tiahap seleksi.
l. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah operasi Perusahaan.

l l .  Persyaratan Administrasi :

a. Menyampaikan Surat lamaran cantumkan alamat yang jelas, No. HP atau phone yang bisa
dihubungi (diketik atau ditulis tangan) dalam Bahasa lndonesia.

b. Surat lamaran dilampirkan dokumen yang diperlukan guna keperluan seleksi
administrasi dan disusun sebagai berikut :
- Daftar Riwayat Hidup Pelamar dalam bahasa Indonesia.
- Pas foto terbaru ukuran 4x6 benrarna/hitam putih 3 lembar

(cantumkan nama pada bagian belakang foto)
- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KfP) / KTP Sementara yang 1 lembar

masih berlaku.(tidak diperkenankan menggunakan kartu diri
Yang lain)

- Fotocopi Surat Pencari Kerja (AK1) dari Dinas Tenaga Kerja 1 lembar
setempat yang masih berlaku

- Fotocopiijazah yang telah dilegalisir ( atau dapat 1 lembar
menunjukkan surat keterangan tanda lulus dari lembaga
perguruan tinggi terkait )



- Fotocopitranskrip nilaiyang telah dilegalisir 1 lembar
- Fotocopi Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir yang dikeluarkan 1 lembar

oleh instansi yang berwenang
- FotocopiSurat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih 1 lembar

berlaku dari Kepolisian yang di legalisir
- Surat Pernyataan Diri Bebas Narkoba, yang dibuat dan 1 lembar

ditandatangani sendir i  (tanpa meterai).
- Surat keterangan belum pernah menikah darikelurahan 1 lembar

setempat. 1 lembar

l l l .  Tata Gara Pengir iman Surat  Lamaran :

1. Surat lamaran lengkap tersebut diatas dimasukkan dalam amplop coklat polos ukuran
kabinet. Pada sudut kiri atas amplop agar dituliskan kode Lamaran sebagai berikut :

2. Surat lamaran lengkap dalam amplop tertutup dialamatkan kepada :

TIM REKRUTASI

PO BOX 1111

PALEMBANG 3OOOO

Lamaran diterima paling lambat pada tanggal 30 September 2008 (cap pos)

lV. Ketentuan

a. Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan terbaik, yang akan diproses untuk mengikuti

seleksi penerimaan ini (selama proses seleksi dan penerimaan tidak dipungut biaya

apapun).

b. Lamaran yang akan diproses adalah lamaran yang diterima melalui kotak pos pada alamat

tersebut di atas terhitung mulai tanggal pengumuman 25 Agustus 2008 sampai dengan

30 September 2008 (cap pos).

c. Lamaran tidak akan diproses jika salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :

- Pada sudut kiri atas amplop tidak tercantum kode lamaran.

- Lamaran tidak ditujukan melalui alamat yang telah ditentukan.

- Amplop tidak memiliki stempeli cap pos.

- Lamaran dikirim sebelum tanggal pengumuman atau lamaran dikirimkan melewati batas

waktu penerimaan surat lamaran (sesuaicap pos).

- Bagi pelamar yang pernah yang pernah mengirimkan surat lamaran sebelum tanggal

pengumuman inidan masih berminat untuk melamar agar mengajukan lamaran baru.

d. surat lamaran yang masuk tidak akan dikembalikan dengan alasan apapun.

e. Selama proses seleksi tidak diadakan surat menyurat.

P



f. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui Website www.up-3.com dan Papan

Pengumuman di Disnaker Kota Palembang paling lambat pada minggu ke 3 (tiga)

Bulan September 2008.

g. Keseluruhan proses seleksi diadakan di Kota Palembang. Biaya transportasi dan

akomodasi dari dan atau ke tempaVlokasi pelaksanaan tes menjadi beban pribadi

peserh test.

h. Keputusan untuk memanggil pelamar yang lulus seleksi merupakan hak Tim Rekrutasi dan

tidak dapat diganggu gugat.

i. Bagi pelamar yang lulus keseluruhan tahapan tes / seleksi akan diikutsertakan dalam

program Bimbingan Kerja yang diadakan oleh Perusahaan sebelum diangkat sebagai

Pekerja Waktu Tidak Tertentu.

Demikian untuk dimaklumi dan dipedomani.

Palembang, Agustus 2008

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

KOTA PALEIUBANG,

Drs. Erwin R. Bakri, MM
NtP. 440016291



Keterangan :

Sistematika amplop surat lamaran bagian muka :

Contoh penulisan amplop untuk pelamar:

P

TIM REKRUTASI
PO BOX 111{
PALEMBANG 3OOOO

Kode lamaran

Alamat lamaran
TIM REKRUTASI
PO BOX XXXX
PALEMBANG 3OOOO


