
     

PT Asian Agri (RGE Indonesia Group)  . 
Jakarta Office : BCA Tower 38th Floor 

Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta 10310  
Tel : +62-21 2358 6111/+62-21 2358 6620 

Website : www.asianagri.com 

 

                                                                                                                                      Jakarta,18 Mei 2016 

No  :  182/RGE/ASIAN-AGRI/HRD/IV/2016 
Lamp  :  5 (lima) Eks 
Perihal  :  Undangan Panggilan Tahapan Tes Seleksi 
  
 

Kepada Yth. 

Para Peserta Tes Tahapan Seleksi Rekrutmen Karywan 
PT Asian Agri ( RGE Indonesia Group ) 

 
Di,- 
 
Tempat 

Dengan hormat, 
Sehubungan dengan rekrutmen calon karyawan tahun 2016 pada PT Asian Agri (RGE Indonesia Group) 

,yang bertujuan untuk menentukan individu-individu yang tepat, dan berkualitas sesuai dengan 

tuntutan dan tantangan dari setiap posisi yang kami tawarkan dan berdasarkan hasil evaluasi 

administrasi terhadap lamaran pekerjaan saudara/i dengan ini kami nyatakan : 

  
Memenuhi Persyaratan Administrasi Dan Kualifikasi 

Untuk mengikuti tahapan tes seleksi yang akan diadakan sesuai dengan Lokasi Jadwal sebagai berikut : 

Hari/Tanggal :   Senin, 23 Mei 2016  -  Selasa, 24 Mei 2016 

Waktu               :   Pukul 08.00 WIB ,Hingga Selesai 

Tempat             :  HRD PT. Asian Agri ( RGE Indonesia Group). 

Wisma Bca Tower 38 Th Floor 

 Jl. MH.Thamrin No.1 Jakarta 10310 

  
Mengingat pentingnya tahapan tersebut diatas, maka peserta tidak boleh di wakili, dan apabila tidak 

mengikuti sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka peserta yang bersangkutan secara 

otomatis kami anggap gugur, atau mengundurkan diri, karena kehadiran mengikuti tahapan tersebut 

yang menentukan kelulusan. 

   
Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara/i kami sampaikan terima 
kasih. 
 
 

Hormat Kami, 
PT Asian Agri ( RGE Indonesia Group ) 

Direktur HRD Recruitment 
  

 
 
 
 
 
 
Tembusan Yth: 
1) Dewan Komisaris PT Asian Agri ( RGE Indonesia Group ). 
2) Presiden Direktur PT Asian Agri ( RGE Indonesia Group ). 
3) Sumber Daya Manusia PT Asian Agri ( RGE Indonesia Group ). 
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 Kepada para peserta di himbau untuk membawa kelengkapan sbb : 

1. Membawa kartu tes Peserta yang telah di berikan, di buatkan 

2. Foto Copy Ijazah terakhir dan transkrip nilai. 

3. Tanda pengenal (KTP) dan pas foto berwarna  3 x 4, 2 lembar. 

4. Pakaian kemeja putih dan celana/rok warna hitam (gelap). 

5. Peserta membawa alat tulis : pensil 2B, HB, ballpoint, penghapus, tipex, papan alas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARI/TANGGAL KEGIATAN WAKTU 

HARI I 
Rabu/18/5/2016 

Registrasi no.kartu tes & reservasi ticket transportasi 17:00 WIB 

HARI II 
Senin/23/5/2016 

 Chek In/Registrasi Awal. 

 Inteview Awal Psikotes. 

 Tes Tertulis. 

 Istirahat , Makan Siang, (Shalat Bagi Umat Islam) 

 Tes Wawancara 

 Tes Kesehatan 

 Dinner (Meeting/Familiar Talk With HRD Officers) 

08:00 - 09:00 WIB 

09:00 - 10:30 WIB 

10:30 - 11:45 WIB 

11:45 - 12:45 WIB 

12:45 - 15:00 WIB 

15:00 - 17:50 WIB 

18:00 - 20:00 WIB 

HARI III 
Selasa/24/5/2016 

 Diskusi Kelompok 

 Pengumuman Hasil Tahapan Seleksi Rekrutmen 

 Istirahat , Makan Siang, (Shalat Bagi Umat Islam) 

 Penentuan Posisi /Jabatan & Lokasi Penempatan Kerja 

 Penanda Tanganan Surat Perjanjian Kerja. 

 Penutupan - Chek Out. 

08:00 - 09:45 WIB 

09:45 - 11:00 WIB 

11:00 - 12:30 WIB 

12:30 - 15:00 WIB 

15:00 - 17:45 WIB 

17:45 – 19:00 WIB 
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 KETERANGAN 

Selama kegiatan tahapan tes berlansung, panitia menyediakan fasilitas untuk semua para peserta 
berupa akomodasi, penginapan, konsumsi, demobilisasi penjemputan & biaya transportasi pp, 
dengan ketentuan sbb: 
 

a) Peserta yang berasal dari luar wilayah Jabodetabek, akan disediakan tempat penginapan serta 
akomodasi & diberikan penggantian biaya transportasi (pp), setelah di lokasi tes. 

   
b) Penggantian akan di berikan setelah peserta tiba di tempat tes, dimana untuk biaya hotel 

akomodasi atau biaya tiket transportasi peserta dari tempat domisili ketempat pelaksanaan 
kegiatan akan ditanggung (Beban) sementara, atau peserta terlebih dahulu, talangi 
pembayaran tiket tsb di agent biro perjalanan yang telah ditentukan/sediakan. 

 
c) Penggantian biaya dilaksanakan pada saat kedatangan peserta di sesi chek-in, penggantian 

biaya tersebut hanya dapat diberikan dengan menunjukkan bukti/struk pembayaran (tiket 
transportasi & hotel akomodasi) sepenuhnya akan digantikan sesuai jumlah yang tercatat di 
bukti transaksi (bukti transfer) yang diserahkan kepada panitia. 

   
d) Bagi peserta di dalam wilayah Jabodetabek, hanya di wajibkan Reservasi Hotel & Akomodasi 

pada agent travel, yang sudah di sediakan berupa pembiayaan akomodasi (penginapan) & 
konsumsi saja, selama tes berlansung, namun tetap digantikan. 

 
Demi untuk kelancaran proses Registrasi bagi peserta yang berasal dari luar/dalam wilayah 
‘’Jabodetabek’’ maka Tim Panitia Pelaksana Bekerjasama dengan salah satu biro agent travel 
perjalanan dengan tugas dan tanggung jawab tertentu sbb: 

   
a) Melayani para peserta untuk reservasi tiket transportasi dan registrasi no.kartu tes peserta. 

b) Mengatur jadwal transportasi: 

(hari dan waktu pemberangkatan para peserta ditentukan oleh agent travel tsb). 

c) Menyediakan akomodasi (penginapan) dan komsumsi para peserta, selama tes berlansung. 

d) Menjemput para peserta setelah tiba di Jakarta Airport (Cengkareng, Soekarno Hatta) Indonesia 

e) Mengantar & menjemput para peserta dari tempat penginapan, ke tempat kegiatan seleksi, 

selama 

acara berlansung. 

f) Selanjutnya demobilisasi peserta (pemulangan), mengantar para peserta kembali ke bandara 

setelah kegiatan selesai. 

 

SYARAT & KETENTUAN REGISTRASI PARA PESERTA UNTUK MENGIKUTI TES SELEKSI: 

A. Hanya peserta yang mendapat Undangan Panggilan Tes ini, dinyatakan lulus dan berhak 

mengikuti tahapan tes seleksi selanjutnya. 

B. Keputusan hasil tes seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

C. Seluruh tahapan proses seleksi ini tidak dipungut biaya apapun, namun menggunakan metode 

sistem penggantian (Refund/Reimbursement/Recyle) 

D. Peserta tidak diperkenankan untuk meminta perubahan jadwal dan tempat pelaksanaan tes 

seleksi. 

E. Bagi peserta yang berasal dari luar kota, Registrasi Pendaftaran No.Kartu Tes, dilakukan 

bersamaan dengan Reservasi (Pemesanan) tiket transportasi, dengan melakukan konfirmasi 

Paling lambat:    

Hari, Tanggal : Rabu, 18 Mei 2016 
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Dengan menghubungi Biro Agent Travel di bawah ini 

LAKSANA TOUR & TRAVEL 

Reservasi & Ticketing 

☎ 0818 207 612 ☎ 

  

Cara Peserta Melakukan Registrasi Kartu Tes & Reservasi Tiket Transportasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah peserta menerima no.kartu tes pada agent travel tersebut diatas, selanjutnya peserta 

konfirmasi kesediaan untuk mengikuti tes dengan mengirim sms(pesan singkat) berisi nama lengkap, 

alamat domisili, jumlah dana pengeluaran sementara yang telah dikeluarkan, sebagai penginputan 

data adimistrasi awal dan jumlah dana yang akan digantikan setelah di lokasi tes dengan format sbb: 

Contoh : 

 

Nama#Kode Reservation:#Bersedia#Alamat#Total Pengeluaran. Kirim ke: 0857 5789 0047 

 

Jika ada pertanyaan atau Terlambat silahkan hubungi Manager Personalia : 

 

BILLY SETIAWAN M.B.A,M.PSI 
Contact Person : 0857 5789 0047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peserta menghubungi pihak penanggung jawab agent travel dengan mengirimkan data 

diri peserta melalui via sms (pesan singkat) dengan format pemesanan di bawah ini: 

  

Untuk wilayah JABODETABEK: 

REG.ASIAN-AGRI/Nama Lengkap/Alamat Lengkap/No.KTP/Alamat E-mail/Bank.ATM 

  

Untuk Luar Wilayah JABODETABEK 

REG.ASIAN-AGRI/Nama Lengkap/No.KTP/Alamat Lengkap/Rute Penerbangan/Bank 

ATM/E-mail 

Kirim Ke: 0818 207 612  

 Peserta menerima konfirmasi sms balasan dari agent travel yaitu : 

kode booking/reservation, jadwal penerbangan, rincian pembayaran & nomor rekening 

bendahara tujuan. 

  

 Selanjutnya peserta melakukan pembayaran sementara untuk tiketnya kerekening 

yang di tujukan, sesuai dengan harga dan batas waktu yang telah tentukan. 

  

 Pembayaran bisa melalui transfer atm, phone banking, sms banking, internet 

banking atau melalui setoran tunai langsung ke teller bank terdekat. 

  

 Setelah peserta melakukan pembayaran silahkan konfirmasi kembali ke travel agent 

supaya no.kartu tes & e’ticket, akan di kirim ke via email peserta untuk di print-out 

atau dicetak sendiri. Agar e’ticket akan di pergunakan sebagai tiket penerbangan anda 

setelah di bandara. 
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FAKTA INTEGRITAS 

TIM REKRUTMEN KARYAWAN TAHUN 2016 

 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini pada hari,Rabu Tanggal Delapan Belas  Mei Tahun Dua Ribu 

Enam Belas.  dengan ini menyatakan janji, dalam hubungan dengan pelaksanaan rekrutmen karyawan  

PT Asian Agri    ( RGE Indonesia Group ). 

 

 Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

 Tidak akan meminta atau menerima suatu Pemberian baik secara langsung atau tidak langsung 
berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya, yang dia tahu atau patut dapat mengira, 
bahwa pemberi, atau yang akan memberi, mempunyai hal yang bersangkutan, atau mungkin 
berkaitan  dengan jabatan saya atau pekerjaan saya 

 

 Tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi secara langsung atau tidak langsung 
berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, 
bahwa yang meminta, atau yang akan diberi / memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau 
mungkin berkaitan dengan  jabatan saya atau pekerjaan saya. 

 

 Kami memasang teguh komitmen, bahwa Transparansi, Jujur akan diterapkan diseluruh 
kegiatan yang diperbolehkan oleh peraturan  perundang-undangan yang berlaku, yang 
dilaksanakan dibawah wewenang saya. 

 

 Ketika melaksanakan tugas, dan wewenang saya  selama pelaksanaan dan bahkan setelah 
Penyelesaian Program Sistem Integritas, saya tidak akan membiarkan situasi apapun yang 
bertentangan dengan berfungsinya sistem Integritas. 

 

 Saya menjamin, bahwa segala proses yang terkait dengan Pembayaran / Pengembalian Dana 
Para Peserta Seleksi, sebagaimana yang tertuang dalam format Baku/Non Baku. Akan 
dilaksanakan sesuai dengan bunyi dokumen yang terkait dengan pelaksanaan tersebut. 

 

Jakarta, 18 Mei 2016 

 

 Billy Setiawan M.B.A,M.Psi                                ………………………. 

 Kumari                                                                            ………………………… 

 Budianto Purwahjo                 ………………………. 

 Devin Antonio Ridwan                                                  …………………………. 

 Boyke Antonius Naba             ……………………….. 

 

 Atas Pelanggaran Fakta Integritas yang saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, saya bersedia 
dikenakan Sanksi Moral, Sanksi Administrasi serta Tuntutan Ganti Rugi dan Pidana sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Demikian fakta integritas ini dibuat dengan sesungguh – sungguhnya. 

 


