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PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)
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PT. Angkasa Pura I (Persero) merupakan BUMN pengelola Bandara di Indonesia bagian Timur antara lain
Bali,Surabaya, Makassar, Balikpapan, Yogyakarta, Banjarmasin, Lombok, Manado, Semarang, Solo,
Kupang, Ambon and Biak. Kami mengundang kandidat muda dan dinamis untuk bergabung mengisi
posisi sebagai :
•

Aviation Security Officer (AVSEC)

•

Airport Rescue & Fire Fighting Officer (ARFF)

•

Airport Operation Officer (AOPS)

Persyaratan Umum
a. Warga Negara Indonesia, kelahiran Tahun 1993 dan sesudahnya;
b. Tidak berstatus sebagai suami / istri Pegawai Angkasa Pura I;
c. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat (bukan lulusan Paket A, B, dan C) dengan nilai rata – rata
7.0;
d. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris secara aktif;
e. Sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki riwayat penyakit menular yang dinyatakan dengan surat
keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Dokter/ Rumah Sakit pemerintah;
f. Memiliki Postur tubuh tegap;
g. Tidak berkacamata/contact lens;
h. Tidak menggunakan narkoba;
i.

Tidak buta warna;

j.

Tidak bertato dan tidak ditindik;

k. Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama masih berstatus Calon Pegawai;
l.

Berkelakuan Baik (dinyatakan dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian);

m. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasar keputusan pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang
ada hubungannya dengan jabatan;
n. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi;
o. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT. Angkasa Pura I & melaksanakan tugas secara
bergilir (shift).
Persyaratan khusus
a. Aviation Security Officer, kualifikasi yang dibutuhkan :
(1) Pria/Wanita;
(2) Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
(3) Berat badan proposional (Pria TB minimal =170 ; Wanita TB minimal=160).
b. Airport Rescue &Fire Fighting Officer, kualifikasi yang dibutuhkan :
(1) Pria;
(2) Pendidikan minimal SLTA IPA atau SMK jurusan Elektro, Mesin, Otomotif & Listrik;
(3) Berat badan proposional (Pria TB minimal =170);

(4) Diutamakan yang memiliki SIM A;
(5) Mampu berenang.
c. Airport Operation Officer, kualifikasi yang dibutuhkan :
(1) Pria/Wanita;
(2) Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
(3) Berat badan proposional (Pria TB minimal =165 ; Wanita TB minimal=160).

Lokasi Tes
:
Proses Rekrutmen dan seleksi akan dilaksanakan di YOGYAKARTA

Cara Pendaftaran
:
Peserta mendaftar secara online mulai tanggal 1 april 2017 sd 11 april 2017 (ditutup pukul 23.59 WIB)
melalui : http://daftar.angkasapura1.co.id
Perhatian :


PT Angkasa Pura I (PERSERO) menghimbau kepada peserta untuk berhati-hati dan waspada terhadap tindakan
penipuan terkait hal ini.



PT Angkasa Pura I (PERSERO), tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun, menjanjikan pengembalian dana
akomodasi, transportasi, konsumsi dan sebagainya.



PT Angkasa Pura I (PERSERO) tidak bekerjasama dengan agen perjalanan ataupun pihak lain untuk melakukan
rekrutmen yang dimaksud, baik perorangan maupun lembaga.
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