
Kementerian BUMN melalui Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam Program Magang 

Mahasiswa  Bersertifikat  (PMMB)  yang  melibatkan  110  BUMN  dan  136 

Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang ada di seluruh Indonesia. PMMB ini 

telah mengikutsertakan lebih dari 16.400 mahasiswa untuk melakukan 

magang di semua BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia sejak semester 

kedua tahun 2018. 

 

PMMB merupakan program yang bertujuan untuk memberikan pengayaan 

wawasan dan keterampilan mahasiswa untuk mempersiapkan dan 

menciptakan SDM Indonesia Unggul terutama dalam menghadapi persaingan 

global melalui link & match   kurikulum industri dan Perguruan Tinggi. 

 

Melalui  program  ini,  diharapkan  terjadi link  &  match  kurikulum  antara 

perguruan tinggi dan sektor industri. Pihak perguruan tinggi jadi bisa update 

dengan kebutuhan industri. Materi perkuliahan juga bisa terus di-update 

sejalan dengan perkembangan yang terjadi di industri. 

 

Tentunya PMMB memiliki banyak manfaat untuk mahasiswa. Diantaranya 

yaitu pengalaman bekerja di BUMN dapat menjadi bekal yang berharga 

untukmenghadapi dunia industri yang sebenernya, jadi Anda dapat 

menerapkan ilmu yang sesuai bidangnya pada pekerjaan nyata. Selain itu, 

benefit yang dapat diperoleh yaitu Sertifikat Industri dan atau Sertifikat 

Kompetensi. 

 

Perlu dicatat bahwa PMMB bukan  Pre-Recruitment, namun data Anda yang 

sudah pernah magang di BUMN tersebur bisa menjadi nilai plus ketika Anda 

tertarik untuk melamar menjadi pegawai tetap tersebut. 

 

Divisi Pengembangan Talenta dan Karier Universitas Katolik Parahyangan 

bekerjasama dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) membuka 

kesempatan kepada mahasiswa UNPAR untuk dapat mengikuti Program 

Magang  Mahasiswa  Bersertifikat  (PMMB)  BUMN  Batch  II  Tahun  2021.



Apakah Anda tertarik untuk bergabung?, Mari kita simak persyaratan dan 

cara mendaftarnya 

 

Persyaratan 
 

Supaya Anda dapat mengikuti PMMB, maka ada beberapa kriteria dan 

persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu 

 
1. Merupakan mahasiswa aktif untuk jenjang pendidikan D3, D4, S1, 

maupun S2. Anda yang sedang mengerjakan skripsi atau tesis, 

maupun yang sudah sidang tapi belum wisuda, diperbolehkan  untuk 

mendaftar pada program  ini. 

2. Minimal Semester: 
 
 

•   Semester 5 untuk D3 
 

•   Semester 7 untuk D4 atau S1 
 

•   Semester 2 untuk Pasca sarjana 
 
 

3. Mahasiswa   memiliki   IPK   Minimal   2.75.   Anda   diminta   untuk 

melampirkan transkrip nilai sebagai bukti di google form yang nanti 

disediakan. 

4. Sehat jasmani dan rohani 
 

5. Siap berkomitmen menjalankan kegiatan magang selama 6 bulan di 
 

BUMN dengan penuh tanggung jawab. 
 

6. Mengisi surat pernyataan kesediaan mengikuti PMMB BUMN Batch II 

Tahun 2021 .  


