
LOWONGAN

LOWONGAN PEKERJAAN PERUM LKBN ANTARA

PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA
NASIONAL (LKBN) ANTARA MEMBUKA

LOWONGAN KERJA DENGAN STATUS PEGAWAI
KONTRAK. LOKASI PENEMPATAN DI KANTOR

PUSAT PERUM LKBN ANTARA. BERIKUT RINCIAN
POSISI, SPESIFIKASI JABATAN DAN

DESKRIPSI JABATAN.

  

1. STAF JARINGAN INFRASTRUKTUR 

Spesifikasi Jabatan: 

Diutamakan Laki-laki
Diutamakan Fresh Graduate
IPK Min 3.00
Usia Maksimal 25 Tahun.

Deskripsi Jabatan: 

Network Administrator
System Administrator
Paham System Email
Paham System Proxy.

2. STAF SISTEM INFORMASI 

Spesifikasi Jabatan: 

Diutamakan Laki-laki
Diutamakan Fresh Graduate
IPK Min 3.00
Usia Maksimal 25 Tahun.

Deskripsi Pekerjaan: 

Menguasai bahasa pemrograman PHP OOP (Object Oriented Program)
Menguasai Database MySQL/Maria DB
Menguasai konsep PDO (Programming Data Object)
Memiliki kemampuan untuk Web Design Template/CSS (Cascading Style Sheets)
Menguasai pemograman Android (Lebih Diutamakan)
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Memiliki dasar-dasar jaringan dan internet
Dapat bekerja dengan tim
Memiliki komitmen tidak mengundurkan diri selama kontrak.

 3. EDITOR VIDEO – REDAKSI VIDEO 

Spesifikasi Jabatan: 

IPK Min 3.00
Usia Maksimal 25 Tahun
Lebih disukai berpengalaman khusus dalam Editor Video
Siap bekerja dibawah tekanan.

Deskripsi Pekerjaan: 

Kemampuan yang harus dimiliki: Editing Video, Premiere Pro, Final Cut Pro
Melakukan pemilihan shot
Mengatur dan mengurutkan potongan rekaman
Menonton ulang potongan-potongan film yang sudah diurutkan
Melakukan perbaikan
Memotong film sesuai durasi
Menambahkan pemanis
Menonton hasil film yang sudah diberikan efek dan melakukan perbaikan seperlunya.

4. VIDEO JURNALIS – REDAKSI VIDEO 

Spesifikasi Pekerjaan: 

Bersedia ditempatkan dimana saja
Siap bekerja di bawah tekanan
Memiliki pengalaman organisasi.

 Deskripsi Pekerjaan: 

Meliput berita di lapangan, dengan syarat tertentu, untuk Perum LKBN Antara
berdasarkan penugasan dari Kepala Redaksi Video atau pejabat lain yang ditunjuk
Menuangkan hasil liputan sesuai poin pertama, ke dalam bentuk berita video dan
mengirimkan secepatnya
Video Journalist wajib bertugas mengirim video untuk peristiwa besar
berdampak nasional/internasional, kegiatan terkait pimpinan lembaga negara/menteri dan
atas instruksi Kabiro/Korlip/Kared/Redpel
Dilarang melakukan tindakan plagiat, atau mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri
Tidak akan menyalahgunakan nama baik Perum LKBN Antara untuk kepentingan
pribadi maupun sesuatu yang bertentangan dengan hukum
Wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugas jurnalistik mewakili
Perum LKBN Antara.
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 5. STAF PENJUALAN – DEPARTEMEN LPJA 

Spesifikasi Jabatan: 

Setidaknya memiliki 3 tahun pengalaman dalam bidang yang sesuai untuk posisi ini
Lebih disukai Pegawai (non-manajemen & non-supervisor) khusus dalam Penjualan/sales yang
pernah menjual paket-paket pelatihan di bidang yang spesifik dan khas
Memahami jurnalistik dan industri media
Mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar
Mahir dalam melakukan presentasi
Memiliki portofolio penjualan
Merasa percaya diri yang tinggi
Memiliki jiwa melayani
Target oriented.

Deskripsi Pekerjaan: 

Bertanggung jawab menyusun konsep penawaran dan penjualan produk LPJA berupa program
pendidikan dan pelatihan kelas jurnalistik dan kelas-kelas lainnya
Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan atasan untuk konsep penghargaan (pricing) dan patokan
harga produk yang akan dijual
Bertanggung jawab menyiapkan proposal dan berkoordinasi untuk penyiapan materi promosi
seperti brosur, visual post/kebutuhan lainnya untuk keperluan penjualan program pendidikan dan
pelatihan
Bertanggung jawab menindaklanjuti setiap prospek penjualan
Melaksanakan pelayanan purna jual kepada pelanggan-pelanggan program pendidikan
Membuat strategi promosi untuk program-program jurnalistik dan kelas-kelas lainnya
Melakukan evaluasi penyelenggaraan pelatihan/pendidikan jurnalistik
Membuat data dan segmentasi pelanggan dan klien LPJA
Bertanggung jawab dalam membina hubungan baik dengan klien pasca pelatihan.

6. BUSINESS ANALYST - DEPARTEMEN UNIT PENDUKUNG PENJUALAN DAN
PEMASARAN 

Spesifikasi Jabatan: 

Memiliki business awareness dan critical thinking
Memiliki kemampuan membuat model bisnis/rencana bisnis dan simulasinya
Memiliki kemampuan menganalisa pasar
Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik (Inggris dan Indonesia)
Memiliki kemampuan membuat laporan kinerja bisnis
Memiliki pengalaman sebagai bussines analyst selama 1 tahun.

 Deskripsi Pekerjaan: 

Mengumpulkan informasi bisnis, menganalisa, membuat solusi dan memberikan masukan kepada
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pimpinan
Mengumpulkan informasi bisnis, menganalisa, membuat solusi dan memberikan masukan kepada
pimpinan
Membuat konsep laporan kinerja yang representatif bisnis per bulan/triwulan yang representatif
Monitoring dan evaluasi rencana, proses dan dampak perubahan bisnis
Menjadi staf pendukung ketika solusi diimplementasikan.

7. STAF ANALISIS MEDIA - LAYANAN KOMUNIKASI 

Spesifikasi Jabatan: 

Pria
Usia maksimal 35 Tahun
Memiliki kemampuan Copywriting.

 Deskripsi Pekerjaan: 

Menganalisa dan membantu dalam proyek -proyek IMCS.

 8. STAF PENJUALAN - DEPARTEMEN ADHIYANA 

Spesifikasi Jabatan: 

Usia Maksimal 35 Tahun
Berpenampilan menarik dan komunikatif
Mampu berbahasa Inggris Aktif
Menguasai media sosial
Memiliki pengalaman di bidang penjualan/EO dan sanggup mencapai target penjualan sebesar
Rp1,5 Miliyar/tahun.

 Deskripsi Pekerjaan: 

Melakukan penjualan dan pemasaran sewa ruang Adhiyana non wedding (5 proposal perhari)
Prospek calon Pelanggan (telepon 5 pelanggan per hari, ataupun yang datang langsung)
Mampu memaksimalkan media sosial Adhiyana sebagai sarana pemasaran dan promosi
Menyiapkan semua administrasi untuk kebutuhan calon pelanggan (free parking,
Peralatan, Layout, Catering dll)
Follow up pembayaran seminar sampai dengan input dalam database pelanggan baru di AIS
Update database prospek dan pelanggan seminar per tanggal 5 setiap bulannya.

9. STAF PENJUALAN - DEPARTEMEN PENJUALAN DAN KERJASAMA 

Spesifikasi Jabatan: 

Min 25 Tahun
Pengalaman sales dan marketing jasa
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Mampu berbahasa Inggris
Networking luas
Menguasai Microsoft Office
Good Selling Skill & Negotiation Skill
Disiplin
Inisiatif Tinggi
Target oriented.

 Deskripsi Pekerjaan: 

Menjual produk Antara Wire ke segmen Pasar Media, Publisher, Kementerian, dan BUMN
Mencari mengkualifikasi dan membuat daftar/list untuk menjadi target
Melakukan penjualan layanan berbasis konten berita kepada perusahaan atau
brand, untuk ditampilkan dalam media internal atau media eksternal
Menyusun dan menyiapkan proposal untuk prospek yang sudah terverifikasi
Melakukan presentasi produk kepada pelanggan atau prospek.

10. STAF PENJUALAN - DEPARTEMEN KSO REUTERS 

Spesifikasi Jabatan: 

Usia 22-27 tahun
Dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris secara aktif
Mampu mencapai target yang ditetapkan perusahaan
Berkepribadian baik, jujur, memiliki inisiatif, mampu bekerja secara mandiri/tim dan
dapat bekerja di bawah tekanan.

Deskripsi Pekerjaan: 

Melakukan strategi penjualan produk Eikon maupun solusi teknologi yang ditawarkan
oleh Refinitiv Indonesia.
Mempresentasikan kepada pelanggan secara langsung produk Eikon Refinitiv dan
membuat proposal
Melakukan upaya-upaya penjualan untuk mencapai target profit dan jumlah pelanggan yang telah
ditetapkan oleh pihak Refinitiv
Mengembangkan strategi pemasaran (Marketing Strategy) produk Refinitiv
Mempertahankan pelanggan yang sudah ada (exiting customers), baik pelanggan Eikon maupun
solusi teknologi yang di tawarkan
Melakukan proses negosiasi atas nama pihak Refinitiv dengan calon pelanggan
Membuat laporan penjualan secara berkala.

 11. STAF TEKNIK – DEPARTEMEN ADHIYANA 

Spesifikasi Jabatan: 

Pria usia maksimum 35 tahun
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Terbiasa bekerja keras dan bersedia bekerja di hari Sabtu dan Minggu serta bersedia menginap 1-2
kali seminggu.

 Deskripsi Pekerjaan: 

Menguasai pengoperasian sound system
Menguasai penanganan bidang listrik
Berpengalaman dalam dekorasi dan layout.

Segera isi formulir pendaftaran pada tautan berikut ini: 

https://bit.ly/2kiIJXd 

  

Pendaftaran paling lambat tanggal 30 September 2019. Kami tunggu di Antara! 
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