
'  C\Q

/se\ pusAr PENELTTTAN KELAPA SAW_IT(Pf5S) \)
,wDOATESIAN OIL PALM RESEARCH INSTTTUTE (rOPRr)

Illtif P.o. Box llo3, Medan 2oool
-rt-r Jl. Brigien Katamso No. 51, Kp. Baru Medan 20158

-7 Tep. (061) 7862477,7862466,7864850. Fax. (061) 7862488
PPKS e-mail : admin@iopri.org, http://wrvw.iopri.org

Nomor : 648/PPKS / 0.1' / IJI/ 2010
Lamp. : ---

Hal : Informasi Penerimaan Peneliti danTeknisi

Medan,31 Maret 2010

Kepada Yth.
Bapak Pimpinan
Universitas Andalas
Limau Manis, Padang 25163
Sumatra B ar at, Indonesia
Telp. : +62751.72701, Ext 630
Fax. :+6275172702

Dengan hormat,

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPI€) merupakan salah satu lembaga penelitian milik

pemerintah dengan mandat nasional untuk melaksanakan kegiatan penelitian di bidang

komoditas kelapa sawit, mulai dari aspek pra panery pasca panen, pengelolaan lingkungan

sampai sosial ekonominya.

Dalam rangka pengembangan sumberdaya insani di PPKS, kami berencana melakukan

rekruitnen tenaga peneliti untuk bidang: Statistik, Bioteknologi Tanamary Hama dan Penyakit

Tanaman, Agronomi, Mekanisasi/Teknik Pertaniary dan Sosial Ekonomi. Sejalan dengan itu,

kami juga membutuhkan tenaga teknisi untuk teknologi informasi dan perpustakaan. Adapun

rincian kualifikasi calon peneliti dan teknisi yang dibutuhkan terlampir kami sampaikan. Batas

akhir penyerahan surat lamaran adalah 26 Aprtl2010 cap pos.

Untuk itu, kami berharap kesediaan Bapak dapat menginformasikan kesempatan ini kpada

alumni civitas akademik Perguruan tingg yang Bapak pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik dari Bapak, diucapkan

terima kasih.

Cc: -  L.L, 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8 dan 1.9
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Sebuah instansi riset perkelapasawitan di Medan, membutuhkan tenaga kerja yang akan dididik untuk menjadi peneliti dan teknisi dengan kualifikasi sebagai berikut:

A. Peneliti Bidang BioteknologiTanaman (Kode BIO)
r Minimal lulusan 51 Pertanian, Biologi, atau Bioteknologi

. Berpengalaman di bidang kulturjaringan dan/atau
biomolekuler lebih disukai

o Menguasai dasar - dasar bioteknologi, fisiologi tumbuhan,
biokimia, dan biologi sel.

B. Peneliti Hama dan Penyakit Tanaman (Kode HPT)
o Minimal lulusan 31 Program Studi Hama dan Penyakit,

lulusan 52 dan 53 lebih di utamakan
. Lebih disukai yang berpengalaman

C. Peneliti Bidang Agronomi (Kode AGR)
o Minimal lulusan 51 Program Studi Agronomi atau bidang

StudiAgroklimat
o Lebih diutamakan yang memiliki pengalaman desain grafik

D. Peneliti Bidang Mekanisasil Teknik Pertanian (Kode Metan)

o Minimal lulusan S1 Program Studi Teknik Pertanian/Mesin

o Memiliki kemampuan dalam disain dan rancang bangun
mesin-mesin pertanian dan perkebunan

I Memiliki pengetahuan dasar yang kuat tentang sistem
penggerak pneumatik dan hidrolik

. Memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman mlcro
controller programmable logic controller (PLC)

o Memiliki pengetahuan pembuatan data base dengan
aolikasi vlsua/ basic

. Lebih diutamakan yang memiliki pengalaman modifikasi
mesin-mesin pertanian/alat berat

E. Peneliti Bidang Statistik (Kode STA)
. Minimal lulusan 51 Program Studi Statistik/Statistik

Terapan
. Memiliki Pengetahuan mengenai perancangan

percobaan, analisis data, dan programming
. Menguasai dasar-dasar statistika dan programming.

F. Peneliti Bidang Sosial Ekonomi(Kode SSE)
. Minimal lulusan Sl Program StudiSosiologi
e Memiliki kemampuan dalam disain penelitian partisipatif
o Memiliki kemampuan tentang perangkat lunak statistik
. Memiliki pengetahuan pembuatan data base dengan

apikasi vrsua/ baslc

G. Karyawan Teknologi Informasi(Kode STI)

r Minimal lulusan 31 Teknologi Informasi
. Berpengalaman di pemograman PHP, MySQL,

JavaScripts, Content Management System,
r Harus mahir menggunakan Joomla.
. Menyenangi grafis desain lebih diutamakan

H. Karyawan Perpustakaan (Kode PUS)

. Lulusan D3 Komputerffeknologi Informasi
r Mengetahui pemograman PHP, MySQL, Content

Management System.
r Berpengalamandalamdigitalisasidokumen/data/

informasi lebih disukai,
. Gemar membaca dan menyenangi buku.

PERSYAMTAN UMUM:

. Belum menikah (khusus bagi lulusan D3 dan Sl)
r Indeks prestasi Kumulatif (lPK) > 3,00 untuk 51 lulusan PTN atau luar negeri dan > 3,30 untuk lulusan PTS (skala 4), serta untuk 52 dan 53 >

3,60
r Usia maksimal bagi yang berijazah: 51 = 26, 52 = 30 tahun dan 53 = 35 tahun pada 1 Maret 2010, serta 24 tahun bagi yang berijazah D-3

r Mampu berbahasa Inggris aktif untuk poin (A,B,C,D,E dan F)dan berbahasa Inggris pasif untuk poin (G dan H)
r Kreatif, inovatif, bekerja keras, mandiri, dapat bekerja secara tim, dan berkepribadian baik; serta punya daya analisis yang baik
r Bersedia ditempatkan di unit kerja di seluruh Indonesia.
r Sehatjasmani dan rohani serta tidak mengkonsumsi/menggunakan NAPZA yang dinyatakan dengan Surat Keterangan cleh Dokter Rumah

Sakit Pemerintah,

Surat lamaran ditulis tangan di atas materai Rp. 6.000,- dengan dilampiri :
r Daftar riwayat hidup atau curiculum vitae
. tjazah dan transkrip nilai 31, 52 (Sl dan 52), dan S3 (S1,S2,S3) yang telah dilegalisir serta salinan/fotokopi abstrak skripsi
. Surat referensi dari praktisi akademik (minimal bergelar Dokto$ atau perusahaan
r Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm (2 lembar)
o Surat keterangan berbadan sehat dan SKCK (dari Polri)
r Foto copy KTP

Surat lamaran dan kelengkapannya dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan mencantumkan kode klasifikasi pekerjaan yang diinginkan di poiok

kiri atas amplop dan dikirim selambatlambatnya 26 April 2010 (cap pos), kepada :

DIREKTUR PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT (PPKS)
JI. BRIGJEN KATAMSO NO,51 MEDAN 20158


