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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. LATAR BELAKANG 

Berbagai upaya untuk mengatasi pengangguran dan rendahnya kompetensi 

tenaga kerja telah, sedang dan terus akan dilakukan melalui berbagai program 

yang antara lain adalah percepatan peningkatan kompetensi calon tenaga 

kerja melalui pemagangan dalam negeri dan percepatan sertifikasi. Kedua hal 

tersebut harus dilakukan dengan cara yang fokus dan masif.  

Melalui pemagangan, peserta akan mendapatkan pengalaman kerja pada 

dunia kerja yang sesungguhnya, membentuk sikap mental, perilaku kerja serta 

kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga hal tersebut 

menjadi modal yang sangat penting bagi seseorang untuk mendapatkan 

pekerjaan atau bekerja secara mandiri. 

Penyelenggaraan pemagangan harus berorientasi kepada Jabatan kerja, 

untuk itu penyelenggaraannya dapat dilakukan berdasarkan kompetensi yang 

diharapkan atau berdasarkan teknologi yang diterapkan untuk melaksanakan 

tugas sesuai dengan jabatan kerja tersebut. 

Pada dasarnya pemilik program pemagangan adalah perusahaan, karena 

perusahaan merupakan persyaratan mutlak dalam penyelenggaraan 

pemagangan. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaan, perusahaan 

menjadi faktor penentu. Perusahaan yang belum memiliki unit pelatihan dapat 

menjalin kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) baik pemerintah 

(BLK) maupun swasta (LPKS) yang telah terakreditasi dan memiliki program 

yang sama. 

Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan pemagangan antara lain dinas yang 

membidangi ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota, perusahaan, asosiasi 

dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) baik milik pemerintah (BLK) atau swasta 

(LPKS) serta Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP).  

Mengingat manfaat nyata dari program pemagangan ini, sebagai wujud dari 

keseriusan pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan RI tahun ini 

menganggarkan untuk stimulus penyelenggaraan pemagangan melalui dana 

dekonsentrasi sebesar 93 milyar rupiah yang dialokasikan untuk 34 provinsi 

dengan jumlah peserta sebanyak 10.000 orang. 

Agar dalam penyelenggaraan kegiatan pemagangan dengan alokasi APBN 

2019 melalui dana dekonsentrasi dapat berjalan dengan baik dan 
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menghasilkan output sebagaimana diharapkan dan tertib administrasi, maka 

perlu disusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemagangan Dalam 

Negeri - Dekon 2019 .   

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 

1. Maksud 

Maksud disusunnya petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi 

penyelenggara dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan 

pemagangan dengan anggaran yang bersumber dari dana dekonsentrasi 

APBN. 

2. Tujuan 

Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah agar kegiatan pemagangan 

dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

3. Sasaran 

Sasaran penyusunan petunjuk teknis adalah:  

a. Terselenggaranya kegiatan pemagangan secara efektif dan efisien. 

b. Meningkatnya kompetensi peserta pemagangan yang mencakup pe-

ningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap/perilaku, dan pengalaman 

di industri/perusahaan sehingga menjadi calon tenaga kerja yang 

kompeten dan siap kerja. 

c. Terselenggaranya kegiatan pemagangan yang saling menguntungkan, 

baik bagi peserta, perusahaan maupun pemerintah. 

d. Terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pemagangan. 

C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemagangan Dalam 

Negeri - Dekon 2019 sebagai berikut: 

1. Pendahuluan 

2. Persiapan 

3. Pelaksanaan 

4. Pelaporan 
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D. DASAR PELAKSANAAN 

Penyelenggaraan pemagangan melalui dana dekonsentrasi tahun anggaran 

2019 pengacu pada ketentuan/peraturan yang berlaku baik secara umum 

maupun secara khusus yang berkaitan langsung maupun tidak langsung 

sebagai berikut:  

1. Undang - Undang  Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018, tentang Badan Nasional    

Sertifikasi Profesi  

3. Peraturan presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi     

Nasional Indonesia 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan 

Kerja Nasional (SISLATKERNAS) 

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 

Anggaran 2019; 

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 36 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Pemagangan di dalam Negeri 

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan 

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor PER. 21/    

MEN/IX/2007, tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia 

E. PENGERTIAN 

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang 

diselenggarakan secara langsung dalam proses produksi barang atau jasa 

di tempat kerja, di bawah bimbingan dan pengawasan pelatih atau 

pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam rangka menguasai 

kompetensi kerja tertentu. 

2. Pemagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut pemagangan 

adalah pemagangan yang diselenggarakan di perusahaan yang berdomisili 

di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pesertanya berkewargane-

garaan Indonesia. 
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3. Perusahaan adalah: 

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang 

perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik 

swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau 

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus 

dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan 

dalam bentuk lain. 

4. Program Pemagangan adalah rancangan yang berisi nama program, 

kode program, jenjang program, tujuan, unit kompetensi yang ditempuh 

/atau mata latihan, lama pelatihan, persyaratan peserta magang, prospek 

jabatan/ pekerjaan, kurikulum, silabus, daftar peralatan dan bahan yang 

disepakati bersama antara lembaga pelatihan kerja dengan perusahaan / 

industri.  

5. Unit Pelatihan adalah satuan unit yang menyelenggarakan pelatihan di 

perusahaan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri, maupun kebutuhan 

masyarakat. 

6. Workshop  Laboratory adalah Kegiatan yang dilakukan dalam kurun 

waktu magang di industri yang mengambil waktu minggu terakhir atau hari 

lain yang disepakati untuk membahas kendala, permasalahan / kesulitan 

yang dijumpai dan diambil solusinya selama peserta magang di 

perusahaan /industri. 

7. Perjanjian Pemagangan adalah perjanjian antara peserta pemagangan 

dengan Perusahaan yang dibuat secara tertulis yang memuat hak dan 

kewajiban serta jangka waktu pemagangan. 

8. Pembimbing 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. 

9. Tenaga Kerja, adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

10. 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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11. Dinas adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang ketenagakerjaan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. 

12. Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) adalah forum 

komunikasi atau wadah yang beranggotakan dari unsur-unsur perusahaan, 

pemerintah, asosiasi, LPK serta stakeholder lainnya untuk memfasilitasi 

penyelenggaraan program pemagangan. 

13. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya 

disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup 

aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian kerja serta sikap kerja 

yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 

14. Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah standar kompetensi kerja 

yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi 

tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan 

organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang 

bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan. 

15. Standar Kompetensi Kerja Internasional adalah standar kompetensi 

kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multi 

nasional dan digunakan secara internasional. 

16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutknya disingkat 

KKNI adalah kerangka, penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat 

menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang 

pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pegalaman kerja dalam 

rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur 

pekerjaan diberbagai sektor. 

17. Lembaga Sertifikasi Profesi, adalah lembaga yang memiliki tugas dan 

bertanggung jawab dalam mengembangkan standar kompetensi kerja 

nasional indonesia, melaksanakan penilaian / uji kompetensi, 

melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi terhadap personil serta 

melaksanakan akreditasi tempat uji kompetensi. 

18. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi 

pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan 

untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja. 

19. LPK terdiri dari LPK pemerintah seperti Balai Latihan Kerja (BLK) atau 

sejenis dan LPK swasta (LPKS) atau sejenis. 

20. Sertifikat Pemagangan adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga 
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penyelenggara pemagangan yang menerangkan bahwa seseorang telah 

dinyatakan berhasil menguasai kompetensi pada suatu kualifikasi/ jabatan 

/ pekerjaan tertentu yang ditempuhnya.  

21. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh 

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terakreditasi dan terlisensi BNSP  yang 

menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja 

tertentu sesuai dengan SKKNI, Standar Internaional dan / atau Standar 

Khusus. 

22. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang 

dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup 

semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 

dekonsentrasi. 
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BAB II 

PERSIAPAN 
 

Dalam pelaksanaan pemagangan akan melibatkan berbagai pihak dan penyiapan 

substansi yang relevan dengan kegiatan. Oleh karena itu setiap penyelenggara/ 

peserta program pemagangan harus mengikuti ketentuan dan prosedur 

pelaksanaan pemagangan sebagai berikut : 

A. PEMBENTUKAN PANITIA  

Pelaksanaan program pemagangan diawali dengan rapat persiapan yang 

dihadiri oleh perwakilan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat 

provinsi dan kabupaten/kota, perusahaan sebagai penyelenggara 

pemagangan, FKJP (bagi daerah yang sudah terbentuk) dan LPK (BLK/LPKS) 

serta pihak terkait lainnya yang diperlukan. Rapat tersebut untuk membentuk 

panitia yang diketuai oleh pejabat dari dinas yang membidangi 

ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.  

Susunan dan jumlah personil/panitia disesuaikan dengan Petunjuk 

Operasional Kegiatan (POK) tahun berjalan dan mengacu pada peraturan 

terkait yang berlaku. Susunan personil pengelola kegiatan pemagangan terdiri 

dari: 

1. Penanggung jawab (unsur Dinas) 

2. Pelaksana kegiatan  

3. Tim seleksi 

4. Tim Jejaring 

5. Instruktur 

6. Pembimbing 

Rapat tersebut juga membahas tentang: identifikasi rencana penyelenggaraan 

pemagangan (lampiran 1) dan jadwal penyelenggaraan pemagangan 

(lampiran 2) . 

B. IDENTIFIKASI PERUSAHAAN 

Dalam menentukan perusahaan penyelenggara pemagangan, perlu penilaian 

tentang kelayakan perusahaan pelaksana pemagangan untuk memberikan 

kepastian bahwa perusahaan penyelenggara pemagaangan tersebut mampu 

melaksanakan pemagangan sampai selesai. 

Persyaratan bagi perusahaan penyelenggara pemagangan adalah sebagai 

berikut : 
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1. Perusahaan penyelenggara pemagangan mempunyai status badan 

hukum yang jelas sesuai dengan undang – undang dan peraturan yang 

berlaku; 

a. Mempunyai struktur organisasi; 

b. Telah beroperasi/berproduksi secara aktif sekurang – kurangnya 3 

(tiga) tahun; 

c. Mempunyai sarana dan fasilitas sesuai dengan program 

pemagangan yang akan dilaksanakan; 

d. Mempunyai karyawan yang memiliki kualifikasi kompetensi dan 

mampu bertindak sebagai intruktur, pembimbing atau supervisor 

peserta pemagangan. 

2. Instruktur yang melaksanakan kegiatan pemagangan adalah seseorang 

yang memiliki kualifikasi sebagai berikut: 

a. Instruktur Perusahaan/Supervisor 

1) Minimal pendidikan SLTA dan pengalaman kerja 6 bulan; 

2) Memiliki kompetensi kerja sesuai dengan bidangnya minimal 3 

(tiga) tahun. 

3) Ditunjuk oleh pimpinan perusahaan. 

b. Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 

Adalah instruktur yang menangani pelatihan di lembaga pelatihan 

kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan program 

pemagangan yang dilaksanakan. 

C. PENYUSUNAN PROGRAM  PEMAGANGAN 

Program pemagangan disusun oleh perusahaan dan dapat melibatkan unsur 

yang berasal dinas Provinsi, LPK (BLK/LPKS), dan FKJP, yang memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

1. Memahami teknik dan metode penyusunan program. 

2. Memiliki kompetensi teknis  dalam bidangnya. 

3. Mempunyai keahlian atau pengalaman dalam penyusunan program 

pelatihan kerja.  

Bagi perusahaan yang telah mempunyai program pelatihan yang mengacu 

pada jabatan, dapat digunakan sebagai referensi pelaksanaan program 
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pemagangan pada perusahaan yang bersangkutan.  

Dalam penyusunan Program pemagangan, dapat merujuk pada standar 

kompetensi kerja khusus, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

(SKKNI), atau standar  kompetensi kerja internasional yang dituangkan dalam 

kurikulum dan silabus yang disepakati oleh para pihak dan digunakan sebagai 

acuan pelaksanaan pemagangan. Format kurikulum dan silabus sebagaimana 

lampiran 3. 

D. REKRUTMEN PESERTA 

Pada kegiatan pemagangan ini, yang ditetapkan sebagai peserta adalah para 

pencari kerja yang belum pernah mengikuti pemagangan dengan program 

yang sama. Adapun persyaratan peserta adalah sebagai berikut: 

1. Usia paling rendah 17  (tujuh belas) tahun; (Peserta yang berusia 17 (tujuh 

belas) tahun harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali.) 

2. Sehat jasmani dan rohani; 

3. Lulus seleksi; dan 

4. Mengisi formulir pendaftaran. 

Pendaftaran calon peserta dilaksanakan oleh panitia daerah untuk 

mendapatkan peserta yang sesuai dengan persyaratan program pemagangan. 

Kelengkapan administrasi pendaftaran  mencantumkan: 

1. Kartu kuning/AK-1 (kartu pencari kerja) yang diterbitkan oleh dinas yang 

membidangi ketenagakerjaan. 

2. Pas photo ukuran 4 X 6 sebanyak 4 lemabar 

3. Surat keterangan berbadan sehat 

4. --- dst yang relevan 

Selanjutnya dilakukan tahap seleksi yang dilaksanakan oleh panitia 

daerah/FKJP/bersama dengan perusahaan.  

E. PERJANJIAN PEMAGANGAN 

Setelah calon peserta pemagangan lulus seleksi, bersama dengan 

perusahaan menandatangani surat perjanjian pemagangan yang diketahui dan 

ditandatangi oleh dinas propinsi atau kabupaten/kota yang membidangi 

ketenagakerjaan. Perjanjian pemagangan yang telah ditanda tangani tersebut 

selanjutnya didaftarkan dan teregistrasi di dinas provinsi atau kabupaten/kota 

yang membidangi ketenagakerjaan.  

Perjanjian pemagangan memuat hal sebagai berikut: 
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1. Tujuan dan Manfaat Perjanjian Pemagangan 

Dibuatnya perjanjian pemagangan antara perusahaan/industri dengan 

pemagang adalah: 

- Tujuannya adalah sebagai dasar serta pedoman dalam mengatur 

hubungan timbal balik dan penentuan hak serta kewajiban, sehingga 

tercipta keserasian antara perusahaan/industri dan peseta 

pemagangan dalam pelaksanaan pemagangan. 

- Manfaatnya adalah terciptanya kepastian dan ketenangan baik bagi 

perusahaan/industri maupun bagi peserta pemagangan dalam upaya 

meningkatkan kompetensi dan pemanfaatan sumber daya manusia 

secara efektif dan efisien. 

2. Isi Perjanjian Pemagangan 

Pada dasarnya dalam menyusun perjanjian pemagangan selain memuat 

hal yang pokok juga memuat identitas kedua belah pihak dalam 

pelaksanaan pemagangan yang meliputi : 

- Hari, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan kontrak antara 

perusahaan/industri dan pemagang; 

- Nama, jabatan dan alamat pihak perusahaan/industri yang akan 

menyelenggarakan pemagangan; 

- Nama, tempat, tanggal lahir dan alamat pemagang; 

- Penerimaan dan lokasi pemagangan; 

- Jangka waktu pemagangan; 

- Jenis program dan nama jabatan; 

- Hak dan kewajiban perusahaan/industri; 

- Hak dan kewajiban pemagang; 

- Sanksi – sanksi; 

- Lain – lain; 

- Penutup 

Contoh perjanjian pemagangan antara perusahaan/industri dengan 

peserta pemagangan sebagaimana terlampir (lampiran 4). 

F. ASURANSI 

Penyelenggara pemagangan wajib memberikan perlindungan dalam bentuk 

asuransi kepada peserta. Asuransi yang diberikan minimal asuransi 

kecelakaan dan kematian akibat kerja. Premi asuransi dibayarkan sebelum 

pelaksanaan pemagangan sebagai perlindungan kepada peserta selama 
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mengikuti program pemagangan. Terkait asuransi kegiatan pemagangan, 

pembayaran premi asuransi telah dialokasikan di dalam DIPA kegiatan 

tersebut. 
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BAB III 

PELAKSANAAN 
 

A. ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN 

Sebelum kegiatan pemagangan dilaksanakan, perlu dibuat surat keputusan 

(SK), melalui aplikasi secara on line pada website pemagangan. Langkah-

langkah yang harus dilakukan adalah:  

1. Masuk ke menu aplikasi pemagangan dalam negeri;  

2. Masuk ke menu Surat Keputusan (SK);  

3. Ketika membuat SK, user diminta untuk mengisi data terkait dengan 

penyelenggaraan pemagangan, data peserta, dan data perusahaan;  

4. Setelah semua data yang diminta terisi, user dapat mencetak dokumen-

dokumen yang diperlukan, seperti: SK dan lampirannya, sertifikat atau 

surat keterangan, perjanjian pemagangan dan daftar hadir peserta. 

Terkait dengan program, kurikulum dan silabus, dibuat dengan menggunakan 

program microsoft word, kemudian diupload ke dalam aplikasi tersebut. 

Tahap selanjutnya yaitu tahap penyelenggaraan. Tahap ini penyelenggara 

menyiapkan formulir-formulir yang diperlukan meliputi, log book (lampiran 5), 

daftar hadir peserta (lampiran 6), daftar hadir instruktur (lampiran 7), workshop 

laboratory (lampiran 9), dan sertifikat pemagangan (lampiran 10) yang dapat 

diunduh di website pemagangan (menu download).  

B. KOMPOSISI TEORI DAN PRAKTEK 

Pelatihan teori paling banyak 25% dari komposisi program pemagangan yang 

dilaksanakan di Unit Pelatihan perusahaan atau LPK (BLK/LPKS). Metode 

penyampaian teori dapat juga disampaikan di tempat kerja dalam bentuk  soft 

talk, sedangkan praktek kerja secara langsung di lini produksi/tempat kerja 

(perusahaan) dilaksanakan paling sedikit 75% dari komposisi program.  

Teori dan praktek di dalam program pemagangan diberikan secara bergantian, 

yaitu pelaksanaan teori dilanjutkan praktek kerja di perusahaan, kemudian 

kembali pelajaran teori dan dilanjutkan praktek kerja di perusahaan. Kondisi ini 

disesuaikan dengan kebutuhan program. Sebelum pelatihan dimulai, terlebih 

dahulu disiapkan program pemagangan (lampiran 3) berikut jadwal 

pemagangan (lampiran 8) secara menyeluruh. Kemudian disiapkan sumber 

daya pelatihan lainnya, yaitu bahan praktek, instruktur dan pembimbing 
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pemagangan serta peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan hal 

lain yang terkait dengan pelatihan. 

Kegiatan pemagangan Tahun Anggaran 2019 berlangsung selama kurang-

lebih 5 (lima) bulan, dengan komposisi teori dan workshop laboratory diberikan 

paling banyak 160 jam atau setara dengan 1 (satu) bulan, dan praktek kerja 

paling sedikit 640 jam atau setara dengan 4 (empat) bulan atau lebih.  

C. INSTRUKTUR DAN PEMBIMBING PEMAGANGAN 

Dalam penyelenggaraan pemagangan, materi pembelajaran/teori disampaikan 

oleh instruktur yang kompeten dibidangnya baik dari perusahaan maupun LPK 

(BLK/LPKS). Selama peserta menjalani praktek kerja di perusahaan harus 

dibimbing oleh pembimbing atau pelatih yang ditunjuk, yaitu karyawan yang 

berpengalaman dari lingkungan perusahaan bersangkutan. Secara periodik 

dilakukan workshop laboratory yang dilaksanakan di perusahaan maupun LPK 

(BLK/LPKS), sebagai upaya memperdalam pengetahuan dan keterampilan 

atas dasar temuan/masalah praktis di lini produksi. Format workshop 

laboratory dapat dilihat pada lampiran 9.  

D. SARANA DAN PRASARANA PELATIHAN 

Pelaksanaan pemagangan agar berjalan dengan lancar dan dapat mencapai 

sasaran secara optimal harus didukung sarana dan prasarana pelatihan yang 

memadai sesuai kejuruan masing-masing baik oleh perusahaan, atau maupun 

LPK (BLK/LPKS) sesuai keperluan. 

E. PERUSAHAAN  

Perusahaan tempat penyelenggaraan pemagangan harus disiapkan sejak 

awal kegiatan. Peserta pemagangan dalam satu paket terdiri dari 10 (sepuluh) 

orang, dapat ditempatkan pada satu perusahaan atau lebih dengan 

kejuruan/jabatan yang sama disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan 

perusahaan yang bersangkutan. Praktek kerja di perusahaan merupakan 

implementasi pelatihan teori, praktek kerja merupakan hal yang utama dalam 

pencapaian kompetensi seperti yang tercantum dalam program pemagangan. 

Monitoring kemajuan peserta dilakukan oleh pembimbing atau pelatih 

perusahaan bersangkutan melalui log book (lanpiran 5).  

Selama peserta melaksanakan pemagangan di perusahaan, pihak perusahaan 

menyiapkan kelengkapan K3, jika memungkinkan perusahaan dapat 

memberikan tambahan uang saku (transport, makan, insentif) sesuai dengan 

kemampuan perusahaan. 
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F. PEMBIAYAAN   

Untuk mendukung penyelenggaraan pemagangan dibuat struktur pengangga-

ran sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Belanja bahan:  

- ATK/dokumentasi, digunakan untuk keperluan administrasi seperti 

pembelian alat tulis kantor, fotocopy, penggandaan surat perjanjian 

pemagangan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan.  

Barang non operasional lainnya: 

- Makan rapat biasa, digunakan untuk biaya makan rapat. 

- Snack rapat biasa, digunakan untuk biaya snack rapat. 

- Asuransi peserta, digunakan untuk pembayaran premi asuransi 

kecelakaan kerja dan kematian akibat kerja.  

2. Tahap Pelaksanaan 

Belanja Bahan: 

- Belanja bantuan bahan pelatihan digunakan untuk penyiapan bahan 

praktek dan teori dalam pelaksanaan pelatihan baik selama di unit 

pelatihan perusahaan, atau LPK (BLK/LPKS) dan/atau selama praktek 

kerja di perusahaan agar sasaran pelatihan dapat tercapai dengan 

baik. 

Belanja Barang Non Operasional lainnya: 

- Perlengkapan peserta selama mengikuti pelatihan di Unit Pelatihan 

perusahaan atau LPK (BLK/LPKS) dan selama praktek kerja di 

perusahaan. 

- Konsumsi pembukaan dan penutupan digunakan untuk pengadaan 

konsumsi acara pembukaan/penutupan dan pengarahan kepada 

peserta sebelum penyelenggaraan pemagangan dimulai. 

- Pakaian peserta yang dimaksud adalah pakaian kerja, seragam dan 

perlengkapan sebagai perlindungan K3 yang disesuaikan dengan sifat 

dan jenis pekerjaan selama mengikuti praktek kerja di perusahaan. 
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Honor yang terkait dengan output kegiatan: 

- Honor yang terkait dengan output kegiatan diperuntukkan bagi petugas 

yang ditunjuk dalam pelaksanaan program pemagangan. 

Belanja Jasa Profesi 

- Honor instruktur diperuntukkan selama pembekalan teori di Unit 

Pelatihan di Perusahaan atau LPK (BLK/LPKS). 

- Honor supervisi/pembimbing di perusahaan diperuntukkan bagi 

karyawan perusahaan yang diberikan tugas membimbing peserta 

pemagangan selama penyelenggaraan praktek kerja di perusahaan. 

a. Belanja Barang Operasional lainnya: 

- Uang saku peserta dibayarkan kepada peserta selama mengikuti 

pemagangan. Uang saku terdiri meliputi biaya transportasi, uang 

makan dan insentif. 

Belanja Perjalanan Biasa: 

- Uang saku peserta dibayarkan kepada peserta selama mengikuti 

pemagangan.  

- Transport operasional diberikan kepada tim yang dipergunakan 

untuk koordinasi, monitoring dan evaluasi sejak persiapan sampai 

dengan selesai. 

- Uang harian operasional diberikan kepada tim yang dipergunakan 

untuk koordinasi, monitoring dan evaluasi sejak persiapan sampai 

dengan selesai. 

3. Tahap Pelaporan 

Belanja Bahan: 

- Sertifikat digunakan untuk pembuatan sertifikat pemagangan. 

- Pelaporan digunakan untuk menyusunan pelaporan paripurna. 

G. SERTIFIKAT PEMAGANGAN 

Bagi peserta yang telah memenuhi persyaratan dan lulus program 

pemagangan diberikan sertifikat pemagangan oleh perusahaan yang 

menunjukkan kompetensinya telah sesuai dengan standar perusahaan 

sebagaimana pada lampiran 10. Peserta yang tidak selesai/atau tidak lulus 
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diberikan surat keterangan pernah mengikuti program pemagangan, 

sebagaimana pada lampiran 11. Sertifikat maupun surat keterangan dapat 

juga dicetak melalui aplikasi pemagangan sesuai dengan kebutuhan.   

H. PASKA MAGANG  

Setelah selesai magang di perusahaan, terutama bagi peserta yang 

memperoleh sertifikat pemagangan agar diupayakan penempatan, baik di 

perusahaan tempat pemagangan, anak perusahaan atau perusahaan lain 

yang membutuhkan. Bagi peserta yang mempunyai potensi wirausaha agar 

perusahaan membantu untuk menjadikan mitra usahanya atau usaha lain 

yang sejenis. Bagi peserta yang belum dapat ditempatkan agar didaftarkan ke 

bursa kerja oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Realisasi dari 

penempatan lulusan ini agar dilaporkan oleh panitia penyelenggara kepada 

Direktorat Bina Pemagangan.  
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BAB IV 

PEMBINAAN 
 

Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemagangan dan 

kualifikasi lulusan pemagangan, maka perlu dilakukan pembinaan secara 

sitematik dan berkesinambungan meliputi, pembinaan program pemagangan, 

pelaksanaan dan kelembagaanya. 

A. PEMBINAAN PROGRAM 

Pembinaan program terutama ditujukan kepada komponen – komponen 

program yang meliputi: kurikulum dan silabus, instruktur dan pembimbing, 

metoda, sarana dan peralatan serta evaluasi dan sertifikasi. 

1. Pembinaan Kurikulum dan Silabus 

Pembinaan pengembangan kurikulum dan silabus diarahkan agar sesuai 

dengan syarat jabatan dan permintaan pasar kerja, sehingga diperlukan 

adanya evaluasi yang berkesinambungan untuk mengetahui kesesuaian 

antara program dengan syarat jabatan, permintaan pasar kerja dan 

pengakuan kompetensinya. 

2. Instruktur/Pembimbing/Pelatih 

Pembinaan instruktur/pembimbing/pelatih diarahkan agar dapat 

mengantisipasi perkembangan pengetahuan dan teknologi yang 

berkembang di lapangan, sehingga diperlukan motivasi dan dedikasi tinggi 

untuk mengembangkan pengetahuan dan kompetensinya dengan cara 

mengoptimalkan sarana dan prasarana di daerah masing – masing. 

3. Metoda 

Pembinaan terkait dengan metoda dapat diarahkan agar peserta 

pemagangan lebih banyak terlibat langsung dalam proses pembelajaran, 

seperti ceramah, soft-talk, diskusi, demonstrasi, penggunaan audio visual 

aid untuk meningkatkan kualitas alih pengetahuan, teknologi dan 

kompetensi 

4. Sarana dan Peralatan 

Pembinaan sarana dan peralatan diarahkan sesuai dengan penggunaan 

yang semestinya secara efektif dan efisien dengan tidak melupakan 

perawatan dan perbaikan peralatan yang berkesinambungan selama 

proses pemagangan untuk mendapatkan kinerja yang optimal. 
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5. Evaluasi 

Pembinaan terkait dengan evaluasi meliputi evaluasi instruktur/ 

pembimbing/pelatih terhadap peserta pemagangan, peserta pemagangan 

terhadap instruktur, sarana dan prasarana serta evaluasi secara 

menyeluruh yang diperoleh dari perusahaan/industri setelah peserta 

pemagangan mendapatkan pekerjaan dan evaluasi dari peserta 

pemagangan agar diperoleh umpan balik bagi pengembangan program 

selanjutnya. 

6. Uji Kompetensi dan Sertifikasi 

Peserta  yang telah menyelesaikan pemagangan  berhak mendapatkan 

sertifikat kompetensi kerja diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi 

(LSP) kepada peserta pemagangan setelah lulus uji kompetensi. 

B. PEMBINAAN PESERTA 

Pembinaan terhadap peserta pemagangan terutama diarahkan agar setelah 

pemagangan selesai, mereka akan memiliki kualifikasi kompetensi yang 

memenuhi persyaratan jabatan kerja dan tertanamnya disiplin dan etos kerja 

yang tinggi. 

Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan peserta pemagangan dalam 

penempatan pada jabatan pekerjaan yang sesuai, baik penempatan di 

perusahaan/industri pelaksana maupun di perusahaan/industri lain. 

Bagi peserta pemagangan yang belum atau tidak dapat ditempatkan perlu 

dilakukan pembinaan secara terkoordinasi bersama instansi teknis terkait agar 

dapat bekerja mandiri antara lain dengan bantuan permodalan, peralatan, 

bimbingan kewirausahaan dan lainnya, sehingga lulusan pemagangan mampu 

berkembang mandiri. 

C. PEMBINAAN PENYELENGGARA 

Pembinaan penyelenggara terutama dilakukan untuk meningkatkan peran 

aktif perusahaan/industri atau suatu instansi dalam mengembangkan program, 

peningkatan kualitas penyelenggaraan dan lainnya. 

Untuk peningkatan peran aktif dinia usaha/industri dalam penyelenggaraan 

pemagangan perlu dilakukan pendekatan – pendekatan yang lebih persuasif 

dan komprehensif antara lain melalui peningkatan peran aktif forum – forum 

komunikasi, forum jejaring dan peningkatan kerjasama dengan KADIN pusat 

dan daerah, APINDO, Asosiasi Profesi dan sebagainya. Untuk mendorong 

penyelenggaraan pelatihan kerja pada umumnya dan pemagangan pada 
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khususnya. 

D. PEMBINAAN KELEMBAGAAN 

Sebagai upaya pemantapan kesinambungan penyelenggaraan pemagangan, 

maka perusahaan di dorong untuk melembagaakan unit pelatihan beserta 

perangkatnya di perusahaan. Bagi perusahaan yang belum memiliki unit 

pelatihan dapat bekerjasama dengan lembaga pelatihan kerja. Selain itu, 

untuk efektivitas dan efesiensi pembinaan yang terkendali, perusahaan 

didorong untuk menjadi anggota Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan 

(FKJP). 

FKJP mempunyai fungsi dan tugas antara lain : 

1. Identifikasi kebutuhan tenaga kerja; 

2. Identifikasi kebutuhan program pemagangan; 

3. Membantu menyusun program, metoda, sarana dan peralatan 

pemagangan; 

4. Membantu menyediakan tenaga ahli atau pembimbing pemagangan; 

5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemagangan yang 

dilaksanakan oleh anggotanya; 

6. Membantu memecahkan berbagai masalah yang terkait dengan 

pelaksanaan pemagangan; 

7. Memasyarakatkan, meningkatkan dan memantapkan program 

pemagangan diantara anggota maupun lingkungan yang lebih luas; 

8. Sebagai forum tetap untuk tukar menukar informasi dan pengalaman 

dalam pelaksanaan serta pengembangannya; 

9. Mewakili kepentingan anggota dalam pertemuan – pertemuan 

konsultatif dengan instansi pembina, asosiasi maupun antar FKJP. 
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BAB V 

PELAPORAN 
 

Sebagai bagian akhir dari pelaksanaan kegiatan pemagangan perlu dibuat 

pelaporan secara hierarki oleh penanggung jawab kegiatan pada dinas yang 

membidangi ketenagakerjaan kepada Dirjen Binalattas cq. Direktur Bina 

Pemagangan. Laporan paripurna disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) 

minggu setelah seluruh kegiatan selesai. Format laporan sebagaimana lampiran 

12.  
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BAB V 

PENUTUP 
 

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri - Dekon 2019 ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

pemagangan Dana APBN yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi Ditjen 

Binalattas pada Dinas Provinsi yang membidangi ketenagakerjaan. Apabila masih 

terdapat hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut agar berkoordinasi dengan 

Direktorat Bina Pemagangan Ditjen Binalattas Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 

Jakarta Selatan, Gedung A Lantai 6, Telp. 021 52963358. Fax 021 52963358. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran  1.  Format Identifikasi rencana penyelenggaraan pemagangan 2019 

Lampiran  2. Format jadwal penyelenggaraan PDN 

Lampiran  3.  Format program PDN 

Lampiran  4.  Format perjanjian pemagangan 

Lampiran  5.  Format logbook 

Lampiran  6.  Format daftar hadir peserta 

Lampiran  7.  Format daftar hadir instruktur/pembimbing 

Lampiran  8.  Format jadwal pemagangan 

Lampiran  9.  Format workshop laboratory 

Lampiran  10.  Format sertifikat pemagangan 

Lampiran  11.  Format surat keterangan 

Lampiran  12.  Format laporan 
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Lampiran 1 
IDENTIFIKASI RENCANA PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN 2019 

Provinsi: ………………….. 
 

NO DATA PERUSAHAAN BIDANG USAHA DESKRIPSI 
JUMLAH TENAGA 

KERJA 
PROGRAM 

PEMAGANGAN 
JUMLAH PESERTA 

1 2 3 4 5 6 7 

1            

2            
 

NO 
STANDAR SKEMA LSP RENCANA 

PENEMPATAN 
SKKNI KHUSUS INT’ KUALIFIKASI OKUPASI KLUSTER P1 P2 P3 NAMA 

1 8 9 10 11 

1                  

2                  

 
Penjelasan: 
 

1. NO: Nomor urut 

2. DATA PERUSAHAAN:  terdiri dari: 
- Nama perusahaan - Nama contact person 
- Alamat perusahaan - Jabatan contact person 
- Nomor telepon perusahaan - Nomor HP contact person 

3. BIDANG USAHA: Bidang usaha menurut Klasifikasi Baku Lapangan 
Usaha di Indonesia (KBLI) 

4. DESKRIPSI : menjalaskan tentang karakteristik/jenis pekerjaan utama 
pekerjaan di perusahaan 

5. JUMLAH TENAGA KERJA: terdiri dari: 

- Karyawan tetap 
- Karyawan kontrak 
- Lain-lain 

6. PROGRAM PEMAGANGAN: nama program pemagangan 

7. JUMLAH PESERTA: jumlah peserta pemagangan setiap 
penyelenggaraan program pemagangan  

8. STANDAR: standar yang digunakan dalam kurikulum dan silabus 

9. SKEMA: skema uji sertifikasi atau uji kompetensi 

10. LSP: Lembaga Sertifikasi Profesi yang melaksanakan uji sertifikasi atau 
uji kompetensi 

11. PENEMPATAN: rencana penempatan pasca pelatihan, terdisi dari: 
- Penempatan di perush. tempat pemagangan (PEN 1) 
- Penempatan di perush. sejenis bukan tempat pemagangan (PEN 2) 
- Wirausaha (PEN 3) 
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Lampiran 1 
Contoh 

IDENTIFIKASI RENCANA PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN 2019 
Provinsi: Negeri Di Awan 

 

NO DATA PERUSAHAAN BIDANG USAHA DESKRIPSI 
JUMLAH 

TENAGA KERJA 
PROGRAM 

PEMAGANGAN 
JUMLAH 

PESERTA 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2 - PT. MAJU MUNDUR 

- Jln. Bareng yuk, Nomor 1 

- (021) 999999 

- Slamet 

- HR Direktur 

- 0813999999 

Industri mesin untuk 
keperluan umum (00281) 

Pembuatan 
komponen mobil 

Tetap: 2.500 org 

Kontrak: 100 org 

Operator mesin 
bubut 

 25 orang 

3  DST          

 

NO 
STANDAR SKEMA LSP RENCANA 

PENEMPATAN 
SKKNI KHUSUS INT’ KUALIFIKASI OKUPASI KLUSTER P1 P2 P3 NAMA  

1 8 9 10 11 

1            
2 √ x x x √ x x x √ LSP LMI PEN 1 : 20 

PEN 2 : 1 
PEN 3 : 4 

3            
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Lampiran 2 
 

JADWAL PENYELENGGARAAN PEMANGANGAN DALAM NEGERI 2019 
 

NO KEGIATAN 

bulan  

1 2 3 4 5 6 KET 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

 

1 

Persiapan panitia daerah                          

a. Pembentukan tim                          

b. Identifikasi Perusahaan & 
Penetapan Perusahaan Penerima 

                    
     

c. Penyiapan SDP lainnya (bahan, 
instruktur, pembimbing, peralatan) 

                    
     

d. Penyusunan Program (Kursil)                          

 

2 

Rekrutmen dan Seleksi                          

a. Penetapan kriteria peserta                          

b. Penyiapan materi & mekanisme 
seleksi 

                    
     

c. Pendaftaran peserta                          

d. Pelaksanaan seleksi                          

 

3 

Pelatihan                          

a. Teori                          

b. Praktek dan workshop laboratory                          

 

4 

 

 

Monitoring dan Evaluasi                           

a. Penyelenggaraan                           

b. Peserta (setiap akhir pekan 
melalui log book) 

                    
     

5 Pelaporan                          
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Lampiran 3 
Format program PDN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM  

PEMAGANGAN DALAM NEGERI 

PT. .............................  

 
 

 

 

NAMA PROGRAM/JABATAN  : .................................. 

KODE PROGRAM : .................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 



17 
 

KATA PENGANTAR 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................................. 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................................. 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................................. 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................................. 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................................. 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
............................................... 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................... 

………………., …………………………. 
 

Manager HRD 
 
 
 
 
 

……………………………. 
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PROGRAM 
 
 
1. Nama Program/Jabatan : .................................................. 
 
2. Tujuan : 

2.1. ……………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………….……… 

2.2. ……………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………….……… 

 
3. Jenjang : Non jenjang/berjenjang 
 
4. Kompetensi yang dicapai  :   

4.1. ……………………….………………………. 
4.2. ……………………….………………………. 
4.3. ……………………….………………………. 
4.4. ……………………….………………………. 
4.5. ……………………….………………………. 
4.6. ……………………….………………………. 

 
5. Perkiraan Waktu   : .... Jam  setara ...... bulan 
 
6. Persyaratan peserta :  

6.1. Pendidikan : ..................... 
6.2. Pelatihan/Pengalaman Kerja : (kalau dibutuhkan)  
6.3. Umur/Usia : Minimal 17 Tahun 
6.4. Jenis Kelamin : Pria / wanita 
6.5. Kesehatan : (sesuai kebutuhan program) 
6.6. Persyaratan Khusus : ............................................... 
6.7. Dan lain-lain sesuai kebutuhan program 

 
7. Persyaratan Pembimbing : 

6.8. Pendidikan : ............................................... 
6.1. Kompetensi Metodologi : ...............................................  
6.2. Kompetensi Teknis : ............................................... 
6.3. Pengalaman Kerja : ............................................... 
6.4. Kesehatan : ............................................... 
6.5. Persyaratan Khusus : ............................................... 
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8. KURIKULUM  
  

NO MATERI PELATIHAN 
KODE UNIT 

*) 

JAM PELATIHAN 

PENGE-
TAHUAN 

KETERAM-
PILAN 

JUMLAH 

I. KELOMPOK UNIT KOMPETENSI  INTI     

 1. ......................................................... - .... .... .... 

 2. ......................................................... - .... .... .... 

 3. ......................................................... - .... .... .... 

 4. ......................................................... - .... .... .... 

 5. ......................................................... - .... .... .... 

 6. ......................................................... - .... .... .... 

 7. ......................................................... - .... .... .... 

 8. ......................................................... - .... .... .... 

 9. ......................................................... - .... .... .... 

 10. ....................................................... - .... .... .... 

      

 Jumlah I  .... .... .... 

II. KELOMPOK UNIT KOMPETENSI 
PENUNJANG 

 
   

1. ....................................................... - .... .... .... 

2. ....................................................... - .... .... .... 

3.  ....................................................... - .... .... .... 

Jumlah II  .... .... .... 

III. EVALUASI   - .... .... .... 

Jumlah III  .... .... .... 

 Jumlah I s/d III  .... .... .... 

 
 
Keterangan : 
*) Di isi kode unit kompetensi jika ada 
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9. SILABUS 
 
I. KELOMPOK UNIT KOMPETENSI INTI 

Unit Kompetensi : .................................................. 

Kode Unit : ..................................................  

 

ELEMEN 
KOMPETENSI 

KRITERIA 
UNJUK KERJA  

INDIKATOR UNJUK 
KERJA 

MATERI PELATIHAN JAMPEL 

Pengetahuan Keterampilan Sikap Kerja 
Pengeta-

huan 
Keteram-

pilan 

        
 
 
 

 
 
 

      

 
II. KELOMPOK UNIT KOMPETENSI PENUNJANG 

Unit Kompetensi : ..................................................  

Kode Unit : ..................................................  

 

ELEMEN 
KOMPETENSI 

KRITERIA 
UNJUK KERJA  

INDIKATOR UNJUK 
KERJA 

MATERI PELATIHAN JAMPEL 

Pengetahuan Keterampilan Sikap Kerja 
Pengeta-

huan 
Keteram-

pilan 

        
 
 
 

 
 
 

      

 

III. EVALUASI PROGRAM  

IV.  

NO. KEGIATAN MATERI  EVALUASI KETERANGAN 
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Lampiran 4 
Format perjanjian pemagangan 

 
KOP PERUSAHAAN 

 
PERJANJIAN PEMAGANGAN 

ANTARA 
PERUSAHAAN DENGAN PESERTA 

 
 

Pada hari  ini ……………………tanggal ……………………bulan …………………. 

tahun  dua ribu ……  yang bertanda tangan di bawah ini  : 

 

(1) N   a   m   a : ............................................................. 

J a b a t a n : ............................................................. 

A l a m a t : ............................................................. 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (PERUSAHAAN) 

(2) N  a  m  a : ............................................................. 

Tempat tanggal lahir : ............................................................. 

A l a m a t : ............................................................. 

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (PESERTA PEMAGANGAN) 

 

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memenuhi   

ketentuan - ketentuan dalam Perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal-

pasal  di bawah ini: 

 

Pasal 1 

KESEPAKATAN 

 

PIHAK PERTAMA bersedia menerima PIHAK KEDUA sebagai peserta Program 

Pemagangan, dan PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk mengikuti 

program Pemagangan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA  di Perusahaan 

…………………………………. yang berlokasi di……………………………………... 

 

Pasal 2 

JANGKA WAKTU PEMAGANGAN 

 

(1) Jangka waktu pelaksanaan pemagangan adalah selama …………..bulan 

terhitung sejak tanggal ………………..sampai  ……………………………...  

(2) Pemagangan  dilaksanakan  pada  setiap  hari  kerja mulai pukul  08.00 WIB 

sampai pukul 16.00 WIB (sesuai dengan peraturan dan kondisi perusahaan) 
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Pasal 3 

JENIS KEJURUAN DAN PROGRAM 

 

(1) Pemagangan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU adalah Jenis 

Kejuruan ……. 

(2) Program pemagangan untuk mencapai kualifikasi jabatan 

.................................. sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah 

disusun. 

 

Pasal 4 

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU 

 

(1) PIHAK KESATU berhak untuk: 

a. memberhentikan PIHAK KEDUA yang menyimpang dari ketentuan yang 

telah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan tanpa kompensasi; 

b. memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan; dan  

c. memberlakukan tata tertib dan Perjanjian Pemagangan. 

 

(2) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 

a. melakukan kelalaian dan tindakan yang tidak bertanggungjawab, 

walaupun telah mendapat peringatan; 

b. dengan sengaja merusak, merugikan, atau membiarkan dalam keadaan 

bahaya barang milik PIHAK KESATU; 

c. melakukan tindak kejahatan diantaranya berkelahi, mencuri, 

menggelapkan, menipu, dan membawa serta memperdagangkan 

barang-barang terlarang baik di dalam maupun di luar Perusahaan; 

d. membolos atau tidak masuk magang tanpa alasan  yang  sah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan; dan 

e. PIHAK KEDUA melanggar dari ketentuan yang telah disepakati dalam 

Perjanjian Pemagangan ini. 

 

(3) PIHAK KESATU berkewajiban untuk: 

a. membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program 

pemagangan; 

b. memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan Perjanjian 

Pemagangan;  

c. menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan 

dan kesehatan kerja;  

d. memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan 

kematian kepada peserta pemagangan;  

e. memberikan uang saku kepada peserta pemagangan sebesar Rp. ….. 

yang terdiri dari bantuan transport, uang makan dan insentif;  

f. mengevaluasi peserta pemagangan; dan  

g. memberikan sertifikat. 
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(4) PIHAK KESATU dapat merekrut PIHAK KEDUA menjadi karyawan bagi yang 

belum bekerja sesuai peraturan yang berlaku di perusahaan, setelah 

program pemagangan selesai dilaksanakan. 

 

Pasal 5 

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 

 

(1) PIHAK KEDUA berhak untuk: 

a. memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja; 

b. memperoleh bimbingan dari pembimbing pemagangan; 

c. memperoleh sertifikat pemagangan apabila lulus; 

d. memperoleh uang saku sebesar Rp. ….. yang terdiri dari bantuan 

transport, uang makan dan insentif; dan 

e. memperoleh perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan 

kematian akibat kerja yang preminya dibayarkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk: 

a. mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian 

pemagangan; 

b. mengikuti program pemagangan sampai selesai; 

c. mentaati tata tertib yang berlaku di Perusahaan yang menyelenggarakan 

pemagangan; dan 

d. mentaati segala instruksi dari intruktur dan pembimbing/pelatih 

pemagangan; 

e. tidak menuntut untuk dijadikan karyawan di perusahaan setelah selesai 

pemagangan sesuai dengan perjanjian; 

f. menjaga informasi dan kerahasiaan dari PIHAK KESATU; dan 

g. menjaga nama baik PIHAK KESATU. 

 

Pasal 6 

SANKSI 

 

(1) Dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat melanjutkan kegiatan program 

pemagangan dikarenakan keadaan atau situasi perusahaan, maka PIHAK 

KESATU harus membantu mencarikan tempat magang yang sesuai kepada 

PIHAK KEDUA. 

(2) Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang sudah disepakati 

dalam Perjanjian Pemagangan ini dan mengakibatkan kerugian pada 

Perusahaan, PIHAK KESATU dapat mengeluarkan PIHAK KEDUA dari 

program pemagangan yang sedang berjalan. 
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Pasal 7 

PERSELISIHAN 

 

(1) Jika terjadi perselisihan antara PARA PIHAK maka akan diselesaikan secara 

musyawarah untuk mencapai mufakat. 

(2) Jika musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK dapat meminta bantuan dari 

instansi terkait untuk memfasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 8 

LAIN-LAIN 

 

(1) Jika isi ketentuan dalam perjanjian ini ada yang bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan maka akan dilakukan revisi atau 

perubahasan oleh PARA PIHAK. 

(2) Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur sesuai dengan 

kebutuhan dan kesepakatan para pihak dan tidak bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 9 

PENUTUP 

 

(1) Perjanjian Pemagangan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK 

dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga. 

(2) Perjanjian Pemagangan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA 

PIHAK dan berakhir setelah selesai pelaksanaan program pemagangan. 

 

PIHAK KEDUA, 

PESERTA PEMAGANGAN 

 

 

 

 

(NAMA PIHAK KEDUA) 

PIHAK KESATU, 

PT. ………………………. 

 

 

 

 

(NAMA PIHAK KESATU) 

 

Mengetahui, 

Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten/Kota .................. 

 

 

 

 

( …………………………………. ) 

NIP. ……………………………….. 
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Lampiran 5 
Format logbook 

 

BUKU KEGIATAN (LOGBOOK) PESERTA 

PROGRAM  PEMAGANGAN 
 

 

 

NAMA PROGRAM/JABATAN  : ...................... 

KODE PROGRAM  : ....................... 

 

 

 

 

 

NAMA PESERTA : ............................................................. 

NAMA PEMBIMBING : ............................................................. 

NAMA PERUSAHAAN : ............................................................. 

DURASI PEMAGANGAN : ............................................................. 
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1. JADWAL PEMAGANGAN. 

(Berisi jadwal materi pemagangan termasuk nama pembimbingnya). 

 

NO. 
HARI,TANGGAL/

MINGGU KE 
MATERI PELATIHAN 

TEORI/PRAKTEK 
(T/P) 

JAMPEL 
(JP) 

NAMA PEMBIMBING 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

2. RENCANA EVALUASI. 

(Peserta perlu memahami bagaimana akan dievaluasi oleh pembimbingnya). 

 

NO. 
HARI,TANGGAL/

MINGGU KE 
NAMA UJIAN 

TEORI/PRAKTEK 
(T/P) 

LAMA 
UJIAN 
(JP) 

NAMA PENGUJI 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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3. LAPORAN KEGIATAN HARIAN PESERTA 

 

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I 
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS 
DIREKTORAT BINA PEMAGANGAN 
JL. GATOT SUBROTO KAV. 51, JAKARTA SELATAN 

Tanggal : ……………….S/D…………….. 

Minggu ke : ………….……………………….. 

Bulan : ………….……………………….. 

Tahun : …………….…………………….. 

 
LOG BOOK/PROGRESS CHECK 

Nama Peserta : …………………………….. 
Instruktur/Pembimbing : …………………………….. 
Program : …………………………….. 
Perusahaan/LPK : ……………………………... 
 

HARI / TANGGAL JENIS KEGIATAN HASIL KERJA/UNJUK KERJA 
PARAF 

PEMBIMBING 
KET 

          

          

          

          

          

          

          

          

 
…………..,………………………2018 

Penanggung Jawab, 
 
 
 
 
 

(………………………………….) 
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4. PENILAIAN AKHIR PESERTA 

(Penilaian akhir berupa unit kompetensi yang dinilai kompeten/belum kompeten oleh peserta sebagai asesmen mandiri dan oleh pembimbing 

sebagai rekomendasi kesiapan melakukan uji kompetensi). 

A 

NO. UNIT KOMPETENSI 
PENILAIAN MANDIRI PESERTA 

(KOMPETEN/BELUM KOMPETEN) 
PENILAIAN PEMBIMBING 

(KOMPETEN/BELUM KOMPETEN) 

1.  K K 

2.  K K 

3.  BK K 

4.  K BK 

5.    

 

Hari/Tanggal : …………………………… 

 

 

Ttd, 

 

 

1. (Nama Peserta) : …………………………………. 

 

 

2. (Nama Pembimbing) : …………………………………. 
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Lampiran 6 
Format daftar hadir peserta 

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.                           

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS                        

DIREKTORAT BINA PEMAGANGAN                                 
JL. GATOT SUBROTO KAV. 51, JAKARTA SELATAN                                 

                                 

DAFTAR  HADIR  PESERTA  
NAMA PROGRAM/JABATAN                       : ………………………………..                            

PERUSAHAAN/LPK         : ………………………………..                            

BULAN                              : ………………………………..                            

NO. NAMA PESERTA 
TANGGAL KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 S I A 

1                                                                       

2                                                                       

3                                                                       

4                                                                       

5                                                                       

6                                                                       

7                                                                       

8                                                                       

9                                                                       

10                                                                       

 
………………, ……………..2018 

Keterangan:  
S  = Sakit 
I = Ijin  
A  = Alpa 

Mengetahui, 
Pimpinan Perusahaan/LPK 

 
 
 
 
 

( ……………………………………….) 
 

Kepala Pembimbing, 
 
 
 
 
 
 

( ……………………………………….) 
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Lampiran 7 
Format daftar hadir instruktur/pembimbing 

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I. 
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS 
DIREKTORAT BINA PEMAGANGAN  
JL. GATOT SUBROTO KAV. 51, JAKARTA SELATAN 

DAFTAR  HADIR  INSTRUKTUR/PEMBIMBING 
 

HARI / 
TANGGAL 

MATERI NAMA PENGAJAR 
JUMLAH 

JAM 
TANDA TANGAN KET 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
Kepala Pembimbing, 

 
 
 
 

( …………………………………….) 
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Lampiran 8 
Format jadwal pemagangan 

 
 

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I. 
DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS 

DIREKTORAT BINA PEMAGANGAN 
JL. GATOT SUBROTO KAV. 51, JAKARTA SELATAN 

   PEMAGANGAN DALAM NEGERI  

   KEJURUAN :  

   TANGGAL    :                 S/D                201 

JADWAL PEMAGANGAN    

 

NO WAKTU 
SENIN  SELASA  RABU  KAMIS  JUM'AT  

MATERI I / P MATERI I / P MATERI I / P MATERI I / P MATERI I / P 

1                       
2                       
3                       

4   I S T I R A H A T 

5                       
6                       

7 12.00-13.00 I S T I R A H A T 

8                       
9                       

10                       

11   I S T I R A H A T 
12                       
13                       
              

KETERANGAN :          …………., ……….2018  
I/P INSTRUKTUR/PEMBIMBING T P JUMLAH      Kepala Pembimbing  

                 

                 

Total               

T : Teori P : Praktek         (……………………..)  
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Lampiran 9 
Format workshop laboratory 

 

WORKSHOP LABORATORY 
 
 
Pembimbing  : …………………………….. 
Hari/Tanggal  : …………………………….. 
 

NO NAMA PERMASALAHAN/MASUKAN REKOMENDASI/SOLUSI 
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Lampiran 10 
Format sertifikat pemagangan 

 
SERTIFIKAT (BAGIAN DEPAN) 

 
  

 
Nama Perusahaan 

 

SERTIFIKAT 
 
 

Diberikan Kepada  
 

Nama  :  ............................ 
Tempat/Tgl Lahir  :  ............................ 

 
Telah mengikuti program pemagangan Kejuruan Otomotif dari 
Tanggal ......... s.d. ......... Dinyatakan kompeten sebagai .........,  

standar PT. ......... 
 

................ , .................... 
 

Ttd 
 

...................... 
(Pimpinan Perusahaan) 

 
 

 
 

Foto 3 x 4 

Logo Perusahaan 
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CONTOH SERTIFIKAT (BAGIAN BELAKANG) 
 
  

 
 

DAFTAR UNIT KOMPETENSI YANG TELAH DIIKUTI 
KEJURUAN .................... 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................ , .................... 
 

Ttd 
 

...................... 
(Pimpinan Perusahaan) 

 

 
 
 

NO. KELOMPOK UNIT KOMPETENSI JUDUL UNIT KOMPETENSI KETERANGAN 

1. Unit Kompetensi Inti  
 

 
1.1 ……………………. 
1.2 ……………………. 
1.3 ……………………. 

 

2. Unit Kompetensi Penunjang   
2.1 ……………………. 
2.2 …………………… 
2.3 …………………… 
2.4 …………………… 
 

 



35 
 

Lampiran 11 
Format  surat keterangan 

 
SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI PEMAGANGAN 

 
  

 
 

Nama Perusahaan 
 
 

SURAT KETERANGAN  
 
 
 

Diberikan Kepada  
 

Nama  :  ............................ 
Tempat/Tgl Lahir  :  ............................ 

 
Telah mengikuti program pemagangan terhitung 

tanggal  …….. s.d …….. di PT. ……… 
 

................ , .................... 
 

Ttd 
 

...................... 
(Pimpinan Perusahaan) 

 

 
 

Foto 3 x 4 

Logo Perusahaan 
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Lampiran 12 
Format laporan 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Tujuan dan Sasaran 

C. Dasar Pelaksanaan 

 

BAB II PENYELENGGARAAN 

A. Persiapan 

B. Pelaksanaan 

C. Hasil 

D. Data Penempatan 

 

BAB III PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH 

A. Permasalahan 

B. Pemecahan Masalah  

 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

B. Saran/Rekomendasi 

 

LAMPIRAN 

  
 


