
Mentor Pemagangan

yang berkualitas di 

Industri



Apa itu

Pemagangan?

Adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan

secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan

bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan

instruktur atau pekerja yang berkompetensi dalam proses

produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka

menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
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“Mentoring adalah proses membimbing

dan melatih dalam kegiatan

pemagangan yang bertujuan

membantu peserta magang

memperoleh pengetahuan, 

keterampilan serta sikap kerja”



Mentor Pemagangan

adalah supervisor atau pekerja / buruh yang lebih berpengalaman yang ditunjuk oleh

penyelenggara program pelatihan pemagangan untuk bertindak sebagai tenaga

pembimbing dan pengawas peserta program pemagangan di perusahaan.

Peserta Pemagangan

adalah peserta pendaftar program pelatihan pemagangan yang telah lulus seleksi

program pelatihan pemagangan yang diselenggarakan oleh Perusahaan

penyelenggara Program Pelatihan Pemagangan di dalam negeri.
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Seberapa penting Mentor 

dalam pemagangan?

• Mempercepat proses belajar
• Praktik bekerja di bidangnya secara

langsung
• Bisa bertanya dan berdiskusi secara

langsung dengan mentor
• Memiliki mentor turut memperluas 

relasi

Reff : Kompasiana, Stefani Ditamei.
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Mentor 
Pemagangan Atasan 

Pembagi Soft 
Skill & Budaya 
Perusahaan

Kontak Person 
bagi pihak 
eksternalPengajar isi 

Pengajaran

Konsultan 
bidang Vokasi & 
bidang teknis

Pengembang 
Kepribadian

Contoh Teladan

Penghubung 
Pemagang X 

Pimpinan Pers

PERAN MENTOR PEMAGANGAN

Reff : Adaib Jerman.



KOMPETENSI MENTOR PEMAGANGAN

 Kompetensi Pedagogik 
 Memahami Peserta, Menguasai Prinsip belajar, Media, Mampu 

membuat Kurikulum, Strategi mengajar yang efektip, Menangani 
masalah, dll

 Kompetensi Kepribadian 
 Integritas, Etika, Estetika, Sabar, Jujur, Disiplin, Penyayang, dll

 Kompetensi Sosial 
 Empati, Etos kerja, Komitmen, Terbuka, Komunikasi efektif, Toleransi, 

dll

 Kompetensi Profesional 
 Mengusai Produk / Jasa / Pekerjaan, Konsep / Polapikir, dasar2 

Ketrampilan, Kunci pokok pekerjaan, Mengembangkan Ketrampilan, 
Technologi, dll



Apa yang harus disiapkan untuk

Mentor Pemagangan Oleh

Perusahaan?

1

2

3

Memberikan apresiasi kepada

mentor berupa insentif atau

pelatihan - pelatihan teknis dan

lainnya.

Memberikan kewenangan bimbingan

kepada Mentor Pemagangan

4

Perusahaan memberikan fasilitas

bagi mentor dalam menunjang

program

Memberikan sertiflkat

Pemagangan atau surat

keterangan telah menjadi Mentor 

dalam Program Pemagangan.



Bila Anak Didik Tidak
Kompeten, Berarti

Mentor Kurang
Kompeten Dalam

Melatih



TERIMAKASIH


