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Atasan Langsung Agricultural technıcal Manager 

Bawahan - Maintenance Technician  

- Nursery Specialist  

- Worker  

 

Ringkasan Pekerjaan : 
 
Bertanggung jawab untuk memantau rencana operasi tahunan dan anggaran dan mengawasi operasi 
berbagai fungsi dalam proyek pertanian, untuk mencapai target pertumbuhan dan produktivitas 

yang diantisipasi dalam proses yang lancar dan efektif. 

 

 

Tugas dan Tanggung Jawab dalam Rincian : 
 

Berpartisipasi dalam Merumuskan Kebijakan, Tujuan, dan Strategi Pengusulan 
 


Berpartisipasi dalam menerapkan dan mengubah kebijakan, sasaran, dan rencana menjadi rencana jangka 
menengah dan pendek untuk memastikan pengembangan kerja internal, produktivitas, dan peningkatan 
kualitas 

 


Berpartisipasi dalam taksiran anggaran 

 


Berpartisipasi mengembangkan rencana kerja; menugaskan kegiatan dan program kerja, memantau alur 
kerja, meninjau dan mengevaluasi metode dan prosedur kerja. 

 


Memastikan bahwa kegiatan kerja dilakukan sesuai dengan tujuan kinerja yang telah ditetapkan 
sebelumnya, dan menyarankan tindakan yang diperlukan kepada Manajer teknis pertanian 

 


Melakukan pertemuan berkala dengan bawahan untuk memastikan bahwa prioritas jelas dan alur kerja 
berjalan dengan lancar. 

 

Tugas Eksekutif dan Teknis 

 


Berunding dengan Manajer teknis pertanian untuk merencanakan tujuan dan strategi, mengembangkan 
kebijakan organisasi, mengoordinasikan fungsi dan operasi, dan menetapkan tanggung jawab dan prosedur 
untuk mencapai tujuan yang diantisipasi. 


Meninjau dan mengarahkan penelitian pertanian dan proses pengembangan untuk memastikan 
pengembangan berkelanjutan dalam proses produksi dan kualitas produk. 


Secara terus-menerus memantau proses investigasi untuk mengetahui akar penyebab di balik masalah 
kualitas yang muncul selama proses pertanian dan mengarahkan pelaksanaan tindakan korektif yang 
diperlukan untuk mengatasi masalah ini. 


Memantau operasi irigasi untuk memastikan bahwa jumlah air yang dibutuhkan tersedia untuk tanaman 
tepat waktu sesuai dengan rencana operasional. 


Memastikan bahwa masalah teknis yang diterapkan seperti faktor kematangan, masa simpan dan suhu 
penyimpanan di cold store sudah mapan dan mematuhi standar yang diadopsi. 


Terus memantau proyek pertanian dalam hal area yang ditanami untuk memastikan mencapai hasil yang 
ditargetkan untuk memenuhi permintaan pelanggan. 


Menghadiri pertemuan berkala dan memberikan informasi, data, laporan dan saran sesuai kebutuhan. 
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Tugas Umum Administratif 


Menyiapkan laporan berkala untuk kegiatan dan pencapaian untuk disampaikan kepada Manajer teknis 
Pertanian. 


Menentukan persyaratan tenaga kerja sesuai dengan perekrutan dan seleksi yang diterapkan serta 
praktik perencanaan sumber daya manusia. 


Tindak lanjut urusan administrasi karyawan seperti: liburan, pergi ... dll. 


Menominasikan seorang wakil untuk melaksanakan tanggung jawab posisi kapan pun dibutuhkan. 

 Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan pekerjaan yang ditugaskan oleh Manajer Teknis 
pertanian. 

Spesifikasi Pekerjaan 
 

Tingkat Pendidikan : 

B.Sc. in Agriculture Science or related field, Postgraduate is a plus 

B.Sc. dalam Ilmu Pertanian atau bidang terkait, Pascasarjana adalah nilai tambah 

Pengalaman : 

Minimum Pengalaman Min. 5 Tahun. 

Bahasa : 
Kemahiran dalam bahasa Inggris tertulis dan lisan 

 

Kompetensi Yang 
Diperlukan : 

 

Pengetahuan, Keterampilan & Kemampuan: 
- Pengetahuan profesional di bidang pertanian 

- Perencanaan strategis pengetahuan profesional 
- Pengetahuan profesional dalam manajemen sumber daya 
- Keterampilan analitis, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan 
- Pemikiran visioner - Keterampilan komunikasi tertulis dan lisan yang kuat 
- Kemampuan untuk mengelola orang secara 
efektif 

- Keterampilan komputer dasar 

 

Karakteristik Personal : 

- Assertive - Institutional loyalty 
- Cost & quality awareness - Proactive 

- Decisiveness - Problem solving 

Pelatihan yang Diperlukan: 

 Kursus pelatihan Keuangan untuk manajer non-keuangan. 

 Kursus pelatihan dalam dasar-dasar prinsip kualitas 

 Kursus pelatihan di: - 

Manajemen Rapat - Keterampilan komunikasi - Manajemen berdasarkan Tujuan - 

Berpikir Kreatif - Motivasi Karyawan - Pemecahan Masalah Kreatif - Keterampilan 

komputer dasar 

 


