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Bumitama Gunajaya Agro 
Bumitama Gunajaya Agro Group (BGA Group) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pabrik kelapa 

sawit. BGA Group adalah salah satu divisi usaha dari Harita Group, yang berawal dari akuisisi PT. Karya Makmur Bahagia 

(KMB) pada tahun 1997. Seiring dengan penambahan perusahaan baru pada tahun 2004 dibentuk kelompok perusahaan 

di bawah manajemen PT. Bumitama Gunajaya Agro yang kemudian dikenal dengan BGA Group. Saat ini BGA Group 

beroperasi di tiga propinsi yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Riau. Unit usaha BGA Group terdiri dari 64 

perkebunan kelapa sawit (Estates) seluas 183.000 Ha (Planted Area) dan 13 pabrik kelapa sawit (Mills) dengan total 

kapasitas 915 ton/jam. 

Management Trainee - Pelatihan Ahli Madya 
Sebuah program pendidikan yang didesain khusus untuk mempersiapkan calon-calon 

lulusan yang siap berkarir sebagai Agronomy Assistant, Administration Assistant, dan 

Mill Assistant. Program ini membekali para lulusan dengan berbagai technical dan 

managerial competency sehingga akan dihasilkan lulusan yang siap untuk bersaing 

dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. 

 
Agronomy Assistant 
(Kode: MT - PAMA) 

- S1 Pertanian (Ilmu Tanah, 

Agronomi, Sosial Ekonomi 

Pertanian, Hama & Penyakit 

Tumbuhan) 

- S1 Kehutanan 

- S1 Biologi 

- IPK min 2,75 

- Pria, max. 30 tahun, pengalaman 

tidak diutamakan 

- Bersedia mengikuti program 

training di Kalimantan serta 

ditempatkan di lokasi perkebunan 

kelapa sawit. 

Administration  Assistant 
(Kode: MT - PAMK) 

- D3/S1 Akuntansi/Keuangan 

- IPK min 2,75 

- Pria, max. 30 tahun, pengalaman 

tidak diutamakan 

- Bersedia mengikuti program 

training di Kalimantan serta 

ditempatkan di lokasi perkebunan 

kelapa sawit. 

Engineering  Assistant 
(Kode: MT - PAME) 

- S1 Teknik Elektro (arus kuat) 

- S1 Teknik Mesin 

- IPK min 2,75 

- Pria, max. 30 tahun, pengalaman 

tidak diutamakan 

- Bersedia mengikuti program 

training di Kalimantan serta 

ditempatkan di lokasi perkebunan 

kelapa sawit. 

Bagi Kandidat yang memiliki 

kualifikasi sesuai dengan kebutuhan 

dapat mengirimkan kelengkapan: 

1. Surat Lamaran 

2. Curiculum Vitae Terbaru 

3. Scan Ijazah/Surat Keterangan 

Lulus 

4. Foto Berwarna terbaru 

5. Scan Transkrip Nilai 

Ke alamat: 

zippo.armando@bumitama.com 

Atau dapat mengunjungi halaman 

kami di http://career.bumitama.com 
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