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 PTFI melihat lulusan baru perguruan sebagai salah satu
investasi penting sumber daya manusia jangka panjang
Perusahaan.
 PTFI ingin memberikan kesempatan pengembangan bagi
para lulusan terbaik dari perguruan tinggi negeri ataupun
swasta di dalam dan luar negeri, dari berbagai bidang studi
yang dibutuhkan sesuai kebutuhan usaha atau operasional
Perusahaan.
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Persyaratan Program & Kriteria
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Jumlah peserta yang dipilih dan diterima dalam program ditentukan
berdasarkan kebutuhan PTFI, ketersediaan pembimbing, dan
penugasan kerja yang bersifat proyek.
Program berlaku bagi lulusan baru perguruan tinggi (D4/S1/S2).
Jangka waktu maksimum 2 tahun sejak kelulusan mahasiswa.
IP semester terakhir minimum 2.80 dari standar skala 4.0.
Memiliki pengalaman kerja terbatas (0-2 tahun).
Umur maksimum 26 tahun untuk peserta Non-Papua dan 30 tahun
untuk peserta Papua.
Program dilakukan melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (1 tahun
di kontrak pertama dan dapat diperpanjang 1 tahun di kontrak
kedua*)
Dalam kondisi sehat sesuai hasil pemeriksaan dokter yang ditunjuk
Perusahaan dan hasil tes* memenuhi standar minimum
Perusahaan.
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Tahapan Seleksi
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1. Kirimkan lamaran/CV secara online melalui website PTFI di
www.ptfi.co.id *
2. Seleksi kualifikasi pelamar
3. Tes psikologi
4. Interview
5. Tes Kesehatan
6. Penawaran paket kompensasi
7. Mobilisasi ke lokasi kerja
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Proses Seleksi
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 Kandidat dipilih berdasarkan kompetensi, sikap, dan bakat
yang dinilai melalui kinerja akademik, ekstrakurikuler, dan
hasil studi di perguruan tinggi serta hasil psikotes dan
wawancara dari Perusahaan.
 Perusahaan berhak untuk tidak menerima kandidat yang
tidak memenuhi persyaratan program dan kriteria FGP.
 Setiap saat Perusahaan dapat menghentikan kontrak peserta
FGP yang telah diterima apabila yang bersangkutan tidak
memenuhi kinerja yang diharapkan dan melanggar
peraturan/kebijakan Perusahaan yang berlaku.
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Affirmative Action bagi Kandidat Papua
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 PTFI memiliki komitmen tindakan penegasan (Affirmative
Action) untuk merekrut dan menerima kandidat Papua yang
berpotensi. Untuk mendukung komitmen ini, Perusahaan
memberikan prioritas terhadap kandidat Papua untuk proses
seleksi terlebih dahulu selama kandidat memenuhi semua
persyaratan program dan kriteria FGP.
 Sebagai wujud kesungguhan mendapatkan lebih banyak
kandidat Papua, PTFI memberikan kesempatan tes bagi
mahasiswa asli Papua yang berada di semester 7 dan 8
selama memenuhi syarat IPK terakhir, usia
(mempertimbangkan tahun kelulusan) dan jurusan studi
yang dibutuhkan Perusahaan*.
 Kelas Pembekalan oleh tim PAD dan Preliminary Interview
oleh tim PAD & HRD.
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Dokumen yang dibutuhkan untuk melamar
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 Surat Lamaran atau CV (Curriculum Vitae)
 Transkrip nilai yang dilegalisir perguruan tinggi
 Ijazah kelulusan D4/S1/S2 (atau surat keterangan kelulusan
sementara, dalam hal ijazah belum dikeluarkan oleh
perguruan tinggi).
 Surat keterangan pernah bekerja di perusahaan lain
(Certificate of Employment), jika ada.
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Tips Interview
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Hadir di interview dalam kondisi sehat.
Hadir lebih awal di tempat interview.
Berpakaian rapi dan bersih.
Bersikap tenang dan percaya diri.
Menyimak dan memperhatikan pertanyaan interview.
Gunakan bahasa yang jelas dan mudah di-mengerti.
Memastikan volume suara dapat didengar dengan jelas.
Mempelajari kembali & mengingat dasar-dasar bidang studi.
Menguasai & memahami komunikasi dalam Bahasa Inggris.
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Penugasan, Pengembangan, & Evaluasi FGP
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 Penugasan peserta FGP diberikan dalam bentuk proyek yang
ditentukan sesuai dengan kebutuhan Departemen penerima
di Perusahaan.
 Departemen penerima peserta FGP bertanggungjawab untuk
melakukan pengembangan peserta baik teknikal dan soft
skills.
 Departemen penerima peserta FGP bertanggungjawab untuk
melakukan evaluasi kinerja peserta setiap 6 bulan selama
program berjalan.
 Peserta FGP bertanggungjawab untuk memberikan
kontribusi dalam proyek tim dan lingkungan tim;
berkomunikasi secara efektif dengan tim; dan mematuhi
seluruh kebijakan dan prosedur PTFI termasuk syarat dan
ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerja yang
ditandatangani.
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Penerimaan FGP menjadi Pekerja Permanen
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 Peserta FGP dapat dipertimbangkan menjadi pekerja
permanen PTFI setelah melewati 6 bulan program FGP.
Dalam hal ini berlaku persyaratan lainnya yang diatur dalam
kebijakan Perusahaan.
 Memenuhi standar penilaian kinerja selama FGP.
 Telah menyelesaikan proyek yang ditugaskan.
 Tidak memiliki peringatan disipliner dan tidak melakukan
pelanggaran keselamatan kerja (Safety).
 Telah mengikuti semua pelatihan wajib yang diatur dalam
kebijakan Perusahaan.
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Catatan
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 PTFI tidak pernah memungut biaya apapun untuk proses
seleksi dan penerimaan FGP. Diharapkan agar pelamar /
kandidat berhati-hati terhadap penipuan rekrutmen yang
mengatasnamakan PTFI.
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TERIMA KASIH
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