
 

 

 

 

 

Pengumuman Rekrutmen PLN Group 

Tingkat S2 Tahun 2018 
 

1. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 29 - 31 Oktober 2018 

2. Profesi yang dibuka : 

PROFESI 
TINGKAT S2 

PROGAM STUDI TEKNIK 

Magister Teknik 

Elektronika dan Instrumentasi 

Energi Baru Terbarukan 

Teknik Pertambangan 

Teknik Perminyakan 

Teknik Lingkungan 

Teknik Informatika 

Sistem Informasi 

PROFESI PROGAM STUDI NON TEKNIK 

Magister Non Teknik 

Hukum Bisnis dan Kenegaraan, dengan 

konsentrasi : 

• Kontrak dan Pengendalian 

• Hukum Korporasi 

Akuntansi 

Statistik 

Business Engineering 

Ekonomi dan Studi Pembangunan, dengan 

konsentrasi : 

• Makro 

• Ekonomi Bisnis dan Industri 

Manajemen, dengan konsentrasi : 

• Ekonomi Pertambangan 

• Keuangan Korporat 

• Manajemen Strategis 

• Manajemen Keuangan 

• Manajemen Pemasaran 

• Manajemen Bisnis 

• Manajemen Investasi 

• Manajemen Transportasi laut 

Teknik Elektro (Power System) 

Teknik Mesin (Konversi Energi)



 

 

 

 

 

3. Persyaratan : 

1) Status belum menikah dan bersedia tidak menikah selama menjalani Diklat 

Prajabatan; 

2) Diutamakan Pria; 

3) Program studi S1 harus linier dengan program studi S2; 

4) Lulus S2 dengan batas usia: 

a) Fresh Graduate : Kelahiran 1989 dan sesudahnya; 

b) Profesional : Kelahiran 1984 dan sesudahnya; 

5) Indeks Prestasi Komulatif (IPK) : 

PROGRAM STUDI Indeks Prestasi Komulatif (Dalam Skala 4) 

Semua Program Studi IPK ≥ 3.00 
 

4. Pendaftaran Online dapat dilakukan di rekrutmen.pln.co.id 

5. Untuk persiapan pendaftaran Online, peserta diharapkan dapat menyiapkan berkas 

mengenai kesetaraan jenjang pendidikan dan IPK (diserahkan pada saat 

wawancara akhir). 

 

6. Pelamar hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) Bidang/Program Studi sesuai 

tingkat pendidikan dan program studi/ bidang. Pelamar tidak dapat melamar ke 

jenjang yang tidak sesuai dengan ijazah yang dimiliki. 

 

7. Pelamar yang dinyatakan lulus Tes Kesehatan, WAJIB menyiapkan berkas 

pendaftaran berikut dan disampaikan pada saat wawancara. Apabila tidak dapat 

melengkapi berkas, maka peserta dinyatakan GUGUR. Berikut adalah berkas yang 

harus dikumpulkan: 

a. Riwayat Hidup (CV); 

b. Asli dan Copy akta kelahiran (berkas asli untuk ditunjukan);  

c. Asli dan Copy Ijazah/ Surat Keterangan Lulus (berkas asli untuk ditunjukan); 

d. Asli dan Copy transkrip nilai terakhir (berkas asli untuk ditunjukan); 

e. Asli dan Copy KTP; 

f. Surat Keterangan Belum Menikah dari Kelurahan; 

g. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar (nama peserta 

ditulis di belakang foto); 

h. Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) dari Kepolisian; 

i. Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) dari Kepolisian atau Rumah Sakit; 

j. Surat Pernyataan Berintegritas (terlampir). 

dalam bentuk soft copy sebagai berikut : 

a. KTP

b. Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL) 
c. Transkrip Akademik 

d. Akte Kelahiran 

e. Bagi Pelamar lulusan Luar Negeri, wajib melampirkan Surat Keterangan dari Dikti 

file:///C:/Users/Alif.fajar.PUSAT/Downloads/rekrutmen.pln.co.id


 

 

 

 

 

LAIN-LAIN: 

 

1. Tidak ada korespondensi berkaitan dengan rekrutmen ini dan keputusan Tim 

Penerimaan Pegawai tidak dapat diganggu gugat. 

 

2. Tidak dipungut biaya apapun dalam mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh PT PLN 

(Persero). 

 

3. Tidak ada sistem refund atau penggantian biaya transportasi dan akomodasi yang 

berkaitan dengan pelaksanaan seleksi. PT PLN (Persero) tidak bertanggungjawab atas 

setiap bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat penipuan yang mengatasnamakan PT 

PLN (Persero). 

 

4. PT PLN (Persero) berhak menentukan profesi lainnya di luar profesi yang dilamar tanpa 

meminta persetujuan peserta terlebih dahulu. 
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materai 6000 

SURAT PERNYATAAN PESERTA REKRUTMEN PLN GROUP TAHUN 2018 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya calon pegawai PLN Group sebagai peserta 

Rekrutmen PLN Group Tingkat S2, S1/D-IV dan D-III Tahun 2018 : 

 

NAMA    : ……………………………………………………………….. 

NOMOR TES   : ……………………………………………………………….. 

LOKASI TES   : ……………………………………………………………….. 

TEMPAT TANGGAL LAHIR : ……………………………………………………………….. 

NAMA ORANG TUA/WALI : ……………………………………………………………….. 

ALAMAT   : ……………………………………………………………….. 

    : ……………………………………………………………….. 

NOMOR HP   : ……………………………………………………………….. 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya akan mengikuti seluruh tahapan seleksi, pada Rekrutmen 

PLN Group Tingkat S2, S1/D-IV dan D-III tahun 2018 dengan : 

1. Penuh kejujuran dan percaya pada kemampuan diri sendiri. 

2. Tidak akan melakukan praktek kolusi, korupsi, nepotisme baik dalam bentuk suap 

ataupun yang lainnya yang dapat merusak kejujuran dan obyektifitas proses seleksi. 

3. Tidak akan meminta tolong kepada siapapun dan pihak manapun baik saudara sendiri 

ataupun orang lain, dalam bentuk Sponsorship, titipan, intervensi ataupun bentuk 

pertolongan lainnya untuk mempengaruhi panitia seleksi ataupun pimpinannya supaya 

membantu meluluskan. 

4. Apabila saya melanggar pernyataan ini maka saya bersedia diumumkan dihadapan 

para peserta rekrutmen dan bersedia didiskualifikasi untuk tidak diluluskan dalam 

proses seleksi ini. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya serta akan 

saya sampaikan kepada orang tua saya maupun pihak-pihak lain yang berhubungan dengan 

saya. 

 

        ……………….,……………………... 

Saya yang menyatakan  

 

 

 

 

        ………………………………………. 


