Pengumuman Bagi Peserta Program PFmuda 2021
Yang Lolos ke-Tahap Wawancara Final 50 Proyek Sosial Terbaik
Pertamina Foundation
Hai PFfriends…..
Selamat untuk kalian yang sudah berhasil lolos ke tahapan Wawancara Final 50 Proyek Sosial terbaik Program
PFmuda 2021.
Bebera ketentuan yang harus kalian perhatian untuk proses wawancara selanjutnya antara lain:
1. Sejumlah 50 peserta akan dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok wawancara;
2. Pembagian kelompok, jadwal wawancara dan hal teknis lain diatur tersendiri dan tetap menjadi bagian
tidak terpisahkan dari pengumuman ini;
3. Wawancara dilakukan secara daring (online) dengan durasi waktu kurang lebih 40 menit untuk setiap
peserta, dengan pembagian sebagai berikut:
a.

Perkenalan diri/ kelompok dan pemaparan rencana Proyek Sosial, maksimal 6 menit;

b. Diskusi/ tanya-jawab dengan juri, sekitar 34 menit
4. Pemaparan proposal proyek sosial (dengan durasi maksimal 6 menit) dapat dibuat dalam bentuk
rekaman video yang akan ditayang pada saat awal wawancara;
5. Setiap peserta diwajibkan membuat materi bahan tayang/ paparan dengan ketentuan:
a.

Merupakan ringkasan dari proposal proyek social yang diusulkan ke PFmuda 2021;

b. Dibuat dalam format “ppt”, maksimal 7 slide termasuk 1 slide biodata/ profil pengusul;
c.

Dikirim ke panitia (koordinator kelompok wawancara, melalui WA) paling lambat hari Sabtu, tanggal
16 Oktober 2021.

6. Peserta dapat hadir sendiri atau bersama anggota dan mentornya dengan batas maksimal 5 orang;
7. Jika ketua berhalangan hadir atau mengalami kesulitan teknis (misal problem jaringan internet),
pemaparan dan diskusi dapat diwakilkan kepada anggotanya;
8. Technical meeting secara daring (online) tentang persiapan dan ketentuan teknis wawancara final 50
peserta terbaik akan dilakukan pada Hari Selasa, 12 Oktober 2021, dengan jadwal, waktu dan platform
link zoom meeting akan diberitahukan kemudian.
9. Hal-hal teknis akan disampaikan oleh coordinator/ host wawancara dan untuk memudahkan komunikasi
setiap ketua/ yang ditunjuk akan dimasukkan dalam group WA.
Demikian, semoga lancar mengikuti tahapan wawancara final 50 proyek sosia terbaik dan berhasil mendapat
bantuan stimulant dana Proyek Sosial PFmuda 2021.
Terima kasih
Jakarta, 08 Oktober 2021
Panitia Seleksi PFmuda 2021

