
 

 

  

Universitas Medan Area dan PT. Pelabuhan Indonesia 

(Pelindo) 1 Menandatangani Nota Kesepahaman 

Kerjasama Mengenai Program Magang Mahasiswa 

Bersertifikat (PMMB) 

Universitas Medan Area dan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 1 bersama perguruan tinggi di 

Sumatera Utara  dan Aceh menandatangani nota kesepahaman kerjasama mengenai Program 

Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) bertempatan di Kantor Pusat Pelindo 1 Jalan 

Krakatau Ujung Medan, Senin 11 Maret 2019. 

Naskah nota kesepahaman kerjasama tersebut ditandatangani Rektor UMA Prof, Dr. Dadan 

Ramdan, M.Eng M.Sc dan Direktur SDM Pelindo 1 H Hamied Wijaya serta pimpinan 

perguruan tinggi lainnya yang ikut serta bekerjasama mengenai Program Magang Mahasiswa 

Bersertifikat (PMMB). 



 

 

 

Program Magang Mahasiswa Bersertifikat merupakan salah satu perwujudan program 

Kementerian BUMN yakni ‘BUMN Hadir untuk Negeri’. Program ini memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk menyalurkan potensi dan menggali pengalaman di 

BUMN melalui PMMB. 

Tujuan dari pada Program Magang Mahasiswa Bersertifikat tersebut ialah menambah wawasan 

& keterampilan untuk mempersiapkan dan menciptakan SDM Indonesia yang unggul terutama 

dalam menghadapi persaingan global, Bagi Industri sumber rekrutasi karyawan sesuai 

kebutuhan serta untuk meningkatkan company branding bagi perusahaan dan bagi Perguruan 

Tinggi untuk kalibrasi link & match kurikulum serta silabus antara yang disampaikan di 

perguruan tinggi dengan yang dibutuhkan oleh industri. 



 

 

 

PMMB terbuka untuk semua fakultas yang ada di lingkungan Universitas Medan Area tetapi 

harus melalui seleksi baik yang dilakukan di lingkungan Universitas Medan Area maupun di 

Pelindo 1. Mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai peserta PMMB di Pelindo 1 atau 

BUMN lainnya akan melaksanakan magang selama enam bulan. Mahasiswa akan 

mendapatkan pengalaman kerja yang nyata di dunia kerja, mendapatkan sertifikat kompetensi, 

uang saku per hari serta memiliki kesempatan pertama jika ada program perekrutan di BUMN. 

Dengan adanya Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PPMB) tersebut mahasiswa di PTN 

/ PTS manapun menjadi langkah terjun langsung di dunia kerja untuk menerapkan ilmu yang 

telah diperoleh di lingkungan pendidikan. Yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut Rektor 

UMA Prof. Dadan Ramdan, M.Eng. M.Sc didampingi Wakil Rektor Bidang Kerjasama Dr. Ir. 

Zulheri Noer, MP. 


