Bank Mandiri Gandeng UMA Pemagangan Alumni

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I Sumatera 1 menggandeng Universitas Medan Area
(UMA) dalam Program Kriya Mandiri, yakni program pemagangan alumni perguruan tinggi
sebagai langkah awal menjadi pegawai Bank Mandiri.
Untuk program itu, PT Bank Mandiri Region I Sumatera 1 bekerja sama dengan Pusat Karier dan
Kewirausahaan (PKK) UMA melakukan Campus Hiring (rekrutmen tenaga magang) di
Convention Hall Kampus I UMA, Jalan Kolam Medan Estate, Jumat (27/7).
Manager PT Bank Mandiri Region I Sumatera 1, Adya Zizwan Putra, kepada wartawan di selasela acara itu, mengatakan, Program Kriya Mandiri merupakan bentuk corporate social
responsibilty (CSR) atau tanggung jawab sosial perseroan untuk menjawab kebutuhan tenaga
perbankan di era digital.
Dijelaskannya, dalam acara Campus Hiring ini, pihaknya menyeleksi alumni UMA dan sejumlah
perguruan tinggi lain untuk program kriya (magang). Peserta yang potensial dan berprestasi
akan diterima mengikuti program pemagangan.
“Jalur magang ini merupakan langkah awal untuk masuk menjadi pegawai Bank Mandiri.
Setelah magang selama tiga tahun, kemudian akan di-review. Jika dinilai menunjukkan kinerja
yang baik, akan diangkat sebagai pegawai kontrak selama dua tahun, dan selanjutnya menjadi
pegawai tetap Bank Mandiri”, kata Adya seraya menyebutkan semua program studi boleh
mengikuti program magang ini.
Selain prgram magang, tambah Adya, juga ada program melanjutkan studi bagi tenaga magang
yang masih lulusan program D3. Untuk program ini, Bank Mandiri menggandeng UGM
Yogyakarta, Perbanas dan STIE Indonesia Banking School (IBS) Jakarta untuk menjalin kerja
sama.
Sementara itu, Ketua PKK UMA Ahmad Prayudi SE MM didampingi Kahumas UMA Ir Asmah
Indrawati MP mengatakan, ada 120 peserta yang mengikuti Campus Hiring ini, terdiri dari 92
lulusan UMA dan selebihnya dari berbagai perguruan tinggi lain di Medan.

Prayudi berharap, lulusan UMA memanfaatkan program magang ini. Sebab sejauh ini, lulusan
UMA yang diterima bekerja di Bank Mandiri menunjukkan kinerja yang bagus.
“Karena itu, mulai tahun ini Bank Mandiri perlu merekrut langsung calon pegawai ke kampus
UMA. Ini sesuai dengan visi-misi UMA mencetak lulusan yang inovatif, berkepribadian dan
mandiri,” kata Prayudi.

