
LOWONGAN KERJA PT.KPP (KALIMANTAN PRIMA PERSADA) 

FRESH GRADUATE DEVELOPMENT PROGRAM 
 

Program ini akan membekali angkatan fresh graduate (trainee) 
dengan pengetahuan, baik yang bersifat teoritis maupun 
praktikal, mengacu pada kurikulum tertentu yang telah 
ditentukan oleh Perusahaan. 

Kriteria: 

• Baru lulus dari pendidikan formal setara D3 maupun S1 
serta belum memiliki pengalaman kerja dalam bidang 
yang relevan selama minimal 2 tahun. 

• Batas usia maksimal untuk setara S1 adalah 26 tahun dan 
untuk setara D3 adalah 25 tahun. 

Cara Mendaftar: Langsung Akses Website Resminya: 

https://career.kppmining.com/JobVacancy 

https://career.kppmining.com/RecruitmentProcess 

 

General Services & Civil Group Leader 

Kode: GSCV 

Deskripsi Pekerjaan: 

Mengkoordinir, mengontrol dan  memonitor  seluruh   kegiatan General 
Affair sesuai kebijakan, peraturan dan prosedur yang berlaku dengan 
tujuan menjamin kelancaran kegiatan General Affair dan dilakukan 
dengan aman,efektif dan efisien, serta menyediakan kebutuhan & 
perawatan prasarana yang berupa bangunan beserta fasilitas 
pendukungnya sesuai dengan budget maupun non budget investment 
yang telah disetujui, mengacu kepada SOP dan aturan keselamatan 
kerja guna mendukung kelancaran kegiatan operasional. 

Kualifikasi: 

> Bersedia ditempatkan di seluruh area job site PT KPP 
> Lulusan D3 jurusan teknik sipil 
> Usia maksimum 25 tahun 

https://career.kppmining.com/JobVacancy
https://career.kppmining.com/RecruitmentProcess


 

 

 

Business Development Officer 

Kode: BSDV 

Deskripsi Pekerjaan: 

Mewakili perusahaan dalam berhubungan dengan customer berikaitan 
dengan penyediaan informasi, cash in management, customer complain, 
serta project monitoring dengan tujuan untuk menjamin kepuasan 
customer dalam bekerja sama dengan perusahaan 
 

Kualifikasi: 

> Bersedia ditempatkan di seluruh area kerja PT KPP (head office 
maupun job site) 
> Lulusan S1 jurusan teknik geologi / pertambangan / industri / sipil 
> Usia maksimum 26 tahun 

 

 

 

 

Management Development Officer (MT) 

Kode: MDVO 

Deskripsi Pekerjaan: 

Mewujudkan pencapaian KPI project melalui pengelolaan kegiatan 
manajemen stratejik, pengendalian sistem manajemen mutu, 
pengendalian sistem manajemen risiko, serta konsistensi pelaksanaan 
kegiatan continuous improvement di tingkat job site. 

Kualifikasi: 

> Bersedia mengikuti program management trainee 
> Bersedia ditempatkan di semua area site 
> Pendidikan: S1 ekonomi, S1 teknik industri / lainnya 
> Usia maksimum 26 tahun 

 

 



 

 

Mine Engineer 

 
Kode: ENGR 

Deskripsi Pekerjaan: 
Membuat rencana, desain, dan evaluasi pelaksanaan penambangan 
jangka panjang, menengah, dan pendek dengan mempertimbangkan 
seluruh aspek terkait untuk mencapai proses penambangan yang sesuai 
dengan kaidah Good Mining Practice, serta membuat perencanaan, 
desain, sistem perawatan dan evaluasi proses pelaksanaan infrastruktur 
penunjang proses penambangan dan rangkaian aktivitasnya untuk 
menunjang kelancaran proses penambangan.  

Kualifikasi: 

> Bersedia ditempatkan di seluruh area job site PT KPP 
> Lulusan S1 jurusan teknik geologi / pertambangan / sipil 
> Usia maksimum 26 tahun 

 

 

 

 

 

 

Information & Communication Technology Officer 

Kode: ICTO 

Deskripsi Pekerjaan:  

Mengelola dan melaksanakan seluruh fungsi ICT di site untuk 
memastikan berjalannya sistem informasi dan komunikasi sesuai 
dengan aturan yang ditetapkan dalam mendukung kelancaran kegiatan 
operasional, termasuk membuat program/aplikasi sesuai kebutuhan 
yang ada dan mengelola hardware/software/jaringan. 

Kualifikasi: 

> Bersedia ditempatkan di seluruh area job site PT KPP 
> Lulusan D3 jurusan teknik informatika / teknik komputer / teknik elektro 
> Usia maksimum 25 tahun 



 

 

Chief Mining Surveyor 

Kode: CHSR 

Deskripsi Pekerjaan: 

Memimpin pelaksanaan mine survey dan memastikan pelaksanaannya 
dilakukan dengan kaidah keilmuan yang benar. Adapun tim survey 
mengoperasikan alat survey geodetik untuk melakukan pengambilan 
data topografi dan stake out design. 

Kualifikasi: 

> Bersedia ditempatkan di seluruh area job site PT KPP 

> Lulusan S1 jurusan teknik geomatika / geodesi 

> Usia maksimum 26 tahun 

 

 

 

 

 

 

Engineering Data Analyst 

Kode: DTAN 

Deskripsi Pekerjaan: 

Melakukan evaluasi dan rekomendasi model optimalisasi terhadap 
performance produksi dan biaya proyek untuk memastikan ketercapaian 
rencana produksi dan biaya proyek. 

Kualifikasi: 

> Bersedia ditempatkan di seluruh area job site PT KPP 

> Lulusan S1 jurusan teknik industri 

> Usia maksimum 26 tahun 

 

 

 



 

 

Finance & Taxation Officer 

Kode: FATO 

Deskripsi Pekerjaan: 

Melaksanakan dan melaporkan kegiatan finance di site meliputi rencana 
pembayaran, cash flow, AR collection, dan perpajakan yang bertujuan 
untuk memenuhi kebutuhan operasional secara efisien. 

Kualifikasi: 

> Bersedia ditempatkan di seluruh area job site PT KPP 
> Lulusan S1 jurusan akuntansi / manajemen keuangan 
> Usia maksimum 26 tahun 

 

 

 

 

 

 

Operator Magang (Lokal Tapin) 

Kode: OPMG 

Deskripsi Pekerjaan: 

Melaksanakan masa pemagangan dan pelatihan selama 6 bulan 
sehingga dapat menguasai aktivitas pengoperasian unit produksi 
berdasarkan instruksi kerja, prosedur pengoperasian unit, dan standar 
keselamatan kerja serta pemeliharaan unit selama operasi untuk 
mencapai produktivitas yang maksimal. 

Kualifikasi: 

> Bersedia ditempatkan di area kerja Tapin dengan Point of Hire lokal 
> Lulusan SMA / SMK sederajat (semua jurusan) 
> Usia maksimum 23 tahun 
> Tinggi badan minimal 160 cm 
> Tidak bertindik & tidak bertato 

 


