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Apa itu pemagangan?
Peran asosiasi bisnis sektor dalam
pengembangan keterampilan
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Kompenen daya kerja (employability):
Pengetahuan dan keterampilan
Dipelajari sepanjang masa
• Komunikasi
• Kerjasama tim
• Pemecahan masalah
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Pengetahuan
teoritis spesifik
untuk sebuah
pekerjaan

Keterampilan praktis
spesifik pekerjaan/
jabatan yang diperoleh
melalui “belajar sambil
melakukan”

Pemberian keterampilan untuk anak
muda dan pencari kerja
Pendidikan
1. Pelatihan praktis
tentang pekerjaan
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Beban pemberian keterampilan untuk
anak muda ada pada pengusaha
Beban perolehan keterampilan ada pada anak
muda dan pencari kerja

2. Menjembatani
dengan
memperoleh
pengalaman
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pemagangan, dll.
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Pemberian keterampilan untuk anak
muda dan pencari kerja
Pendidikan

Transisi

Pekerjaan

Keteram
pilan inti

3.
Pemagangan/
pendidikan ganda

Keteram
pilan
praktis

Peng
etah
uan

Pelatihan berbayar untuk mempersiapkan anak muda
dan pencari kerja untuk sebuah pekerjaan tertentu

Membangun keterampilan yang diperlukan untuk
pekerjaan melalui kemitraan antara industri dan
lembaga TVET

Jenis pembelajaran berbasis kerja
Internship
Tujuan

Pemagangan (Apprenticeship)

Memperoleh pengalaman kerja

Mempersiapkan untuk
jabatan/kompetensi,
Memastikan pekerja terampil

Penugasan kerja Ad-hoc

Kurikulum dan rencana pelatihan

Tidak ada standar

Standar pelatihan/kompetensi

Durasi

Kurang dari 6 bulan

6 bulan hingga 4 tahun

Sertifikat

Tidak ada sertifikat resmi/
nasional

Sertifikat keterampilan

Struktur
Pembelajaran
Standar

Berbasis pendidikan (pendidikan ganda)
SMK, Politeknik, dan universitas bekerjasama dengan perusahaan
Berbasis industri (prakarsa perusahaan)
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Tanggapan sistem pengembangan keterampilan
nasional terhadap perubahan permintaan
keterampilan
Pekerja
terampil
tersedia

Perlu berapa tahun???

Perubahan
kebutuhan
keterampilan

Memperbarui profil

2 pekerjaan dan standar
kompetensi

1

5

Merekrut peserta
untuk program
pelatihan baru

4
Penilaian kebutuhan
keterampilan

Pelatihan untuk guru
dan instruktur
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Memperbarui program
dan materi pelatihan

Penilaian keterampilan
dan penyelesaian
pelatihan

Sistem seragam
secara nasional

Tanggapan terhadap perubahan
kebutuhan keterampilan di tingkat mana?
Sistem terpusat
negara

Tanggapan cepat
terhadap perubahan
kebutuhan keterampilan

Prakarsa oleh
sektor/organisasi
bisnis

Prakarsa
perusahaan/lokal

• Lembaga TVET milik negara yang didanai pajak
• Penilaian dan antisipasi kebutuhan keterampilan
untuk perencanaan pengembangan sumber
daya manusia nasional
• Tata kelola dari tingkat nasional
• Dewan keterampilan sektor untuk desentralisasi
tata kelola
• Balai latihan intra perusahaan
• Organisasi perantara yang menggkoordinasi
perusahaan dan lembaga TVET
• On-the-Job training, pembelajaran berbasis kerja
• Penyelarasan kurikum lokal yang fleksibel
• Pengembangan keterampilan terintegrasi dalam
strategi SDM
• Pelatihan dan pengakuan keterampilan oleh
perusahaan multinasional
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Kendala yang dihadapi oleh perusahaan
dalam menjalankan pemagangan
Kurangnya
• Kesadaran tentang pemagangan
• Sumber daya keuangan dan manusia
• Bidang kompetensi teknis yang cukup luas
Beban
• Koordinasi dengan lembaga VET
• Perekrutan peserta magang
• Persyaratan birokrasi/administrasi

Organisasi perantara
Bertindak sebagai mediator antara
pengusaha, peserta magang dan pemerintah
Memfasilitasi pelatihan pemagangan dengan

• Menggeser beban birokratis dan administratif
untuk menjalankan sistem pemagangan dari
pengusaha
• Memberikan pengetahuan dan dukungan
teknis kepada pengusaha
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Peran organisasi perantara
Misalnya, mereka:

• Mempertemukan peserta magang dengan
•
•
•
•

perusahaan
Melatih pelatih intra perusahaan
Memberikan pelatihan, materi dan/atau tata
kelola
Mengkoordinasikan antara perusahaan dan
lembaga VET
Memberikan informasi dan saran kepada
perusahaan tentang pemagangan
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