
 
FAQ (Frequently Asked Question) 

 

1. Apakah Program Magang ini hanya untuk Mahasiswa Widyatama? 

Iya benar. Kegiatan ini khusus mahasiswa/i Widyatama dan Perguruan Tinggi yang bekerja 

sama dengan Forum Human Capital Indonesia. Jika non Widyatama berminat mendaftar, 

silahkan menghubungi Career Center/ Direktorat Kemahasiswaan Kampus masing-masing. 

 

2. Jika saya akan lulus/wisuda dalam waktu dekat ( < 6 Bulan ) apakah bisa mengikuti kegiatan 

ini?  

Anda dapat mengikuti kegiatan ini dengan status Mahasiswa Aktif, atau saran kami silahkan 

mengajukan cuti semester/0 SKS atau menunda jadwal wisuda anda ke periode selanjutnya. 

 

3. Bagaimana jika peserta masih memiliki sks akademik (4/5 SKS di hari tertentu) atau sedang 

bimbingan tugas akhir, dan ingin sekali mengikuti program ini? 

Disesuaikan dengan Kebijakan BUMN Penerima. Berdasarkan PMMB tahun-tahun 

sebelumnya, beberapa perusahaan memberikan ijin bagi peserta untuk melakukan kegiatan 

akademik (Bimbingan/Sidang), dan lainnya. Ketat peraturan dan diperbolehkan pada hari Sabtu 

dan Minggu saja. 

 

4. Bagaimana jam kerja magang pada program ini? 

Ketentuan jam kerja disesuaikan dengan Kebijakan BUMN Penerima/Perusahaan tempat 

magang. 

 

5. Apakah program magang diperbolehkan jika mahasiswa telah wisuda? Sesuai kriteria yang 

disampaikan bahwa peserta merupakan mahasiswa aktif. 

 

6. Apakah program magang ini harus diikuti dalam waktu 6 bulan? 

Iya benar. Anda wajib mengikuti keseluruhan kegiatan pada saat anda diumumkan lolos seleksi. 

Sertifikasi Kompetensi dan Industri dapat diperoleh dengan minimum 6 bulan masa magang. 

Kami harapkan mahasiswa/i dapat berkomitmen penuh menjalankan program ini. 

 

7. Apakah Program Magang ini bisa untuk tingkat 3 atau 4? 

Bisa, kami persilahkan jika anda memiliki sks praktek profesi/sks magang, tidak mengganggu 

kegiatan akademik yang lain, atau anda mengambil 0 SKS/Cuti semester untuk mengikuti 

kegiatan ini. 

 

8. Bagaimana proses seleksinya? 

Setelah peserta melakukan registrasi pada form yang disediakan, pihak Perguruan Tinggi akan 

memeriksa hasil input data. Konfirmasi kepada peserta (phone dan interview), meneruskan data 

tsb kepada FHCI dan proses match up dengan kebutuhan BUMN Penerima. 

 

 

 



9. Dokumen apa saja yang diperlukan selain mengisi formulir? 

CV, Pakta Integritas, SKCK dan SKTM (jika ada) akan dikumpulkan segera setelah proses 

seleksi dilaksanakan/lolos seleksi. 

  

10. Kapankah program magang dimulai? 

Periode khusus tidak ditentukan, pelaksanaan pemagangan disesuaikan dengan kesepakatan 

BUMN Penerima dengan Perguruan Tinggi, dalam hal ini Universitas Widyatama. 

 

11. Apakah peserta dapat memilih lokasi pemagangan? 

Peserta maupun Perguruan Tinggi tidak dapat memilih atau menentukan lokasi magang. 

 

12. Apakah harus memiliki SKS Praktek Profesi? 

Tidak harus. SKS tersebut merupakan program khusus dari Fakultas/Prodi tertentu, yaitu 

memberikan 8-10 SKS untuk mahasiswa menjalankan praktek kerja magang. Info : Fakultas 

Ekonomi & Bisnis UTama. Jika anda baru memiliki SKS Magang pada semester depan, 

silahkan ditambahkan catatan khusus tsb pada form registrasi (Keterangan lain). 

 

13. Bagaimana jika belum memiliki nilai kemampuan bahasa (TOEFL/IELTS/dll)? 

Dipersilahkan mendaftar, mohon dikosongi pada kolom nilai. Nilai tsb merupakan data 

penunjang. 

 

14. Apakah peserta akan mendapatkan uang saku? Berapakah nilainya? 

Iya benar. Uang saku akan diterima selama masa magang tsb setiap bulannya, yaitu : Besaran 

anjuran minimum Magang Kompetensi : IDR 1.980.000 

Besaran anjuran minimum Magang Industri : IDR 1.540.000 

 

15. Bagaimana mengetahui jenis pemagangan peserta? 

Setelah match up data selesai dan penempatan akan diinformasikan kepada peserta Nama 

BUMN Penerima dan Jenis Sertifikasinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


