
Prosedur Kegiatan 

Persiapan Pelaksanaan Pelaporan 



Tahap Persiapan 

Pembentukan 
Panitia 

Penyusunan 

Program 

Rekrut & 
Seleksi 
Peserta 

1. Memahami teknik dan metode 

penyusunan, 

2. Telah mempunyai kompetensi 

teknis  dalam bidangnya,  

3. Mempunyai keahlian atau 

pengalaman dalam penyusunan 

program pemagangan. 
 

1. Pelaksana kegiatan 

(Lembaga, DUDI & 

Pemerintah 

1. Peserta Pemagangan di dalam 

negeri teridiri dari :Pencari Kerja, 

Siswa LPK dan Tenaga Kerja yang 

akan ditingkatkan Kompetensinya 

2. Usia minimal 18 tahun; 

3. Memiliki bakat, minat, dan 

memenuhi persyaratan yang sesuai 

dengan program pemagangan; 

4. Persyaratan khusus dapat 

ditentukan kemudian sesuai 

kebutuhan program. 

 



Bobot Teori Paling Banyak 25 % dan Bobot Praktek 

Paling Sedikit 75 % 

Materi Instruktur Sarpras 

Pelaksanaan 

instruktur/pengajar/fasilitator yang kompeten dibidangnya baik 

dari perusahaan, UPTP, BLK UPTD/LPKS. 

Sarana Dan Prasarana pelatihan yang memadai sesuai 

kejuruan masing-masing baik oleh perusahaan, atau UPTP, 

LPK BLK UPTD/LPKS sesuai keperluan 

Tahap Pelaksanaan 



HAK & KEWAJIBAN 

N

O 
HAK KEWAJIBAN 

1 Mengikuti Program Magang 
Mengikuti Kegiatan dari 

awal sampai akhir 

2 

Memperoleh Fasilitas Jaminan 

Keselamatan Kerja Selama 

Magang 

Mematuhi Peraturan yang 

diberlakukan Oleh DUDI 

3 
Memperoleh Uang Saku & 

Tranport 

Mengikuti evaluasi akhir 

oleh DUDI  untuk 

mendapatkan sertifikat 

magang 

4 
Memperoleh Sertifikat Magang 

Jika Lulus 

PESERTA DIDIK 



HAK & KEWAJIBAN 

N

O 
HAK KEWAJIBAN 

1 

Memperoleh Kewenangan 

Melaksanakan Program 

magang sesuai dengan 

kemampuan dan karakteristik 

lembaga 

Menyeleksi dan Merekrut 

Calon Peserta sesuai 

kriteria yang ditetapkan 

2 
Mengadakan Kerjasama 

dengan DUDI yang Relevan 

3 

Melakukan Pemantauan 

Pelaksanaan Program 

Magang Oleh DUDI 

4 
Membuat Laporan 

Pemagangan  

PENYELENGGARA MAGANG 



HAK & KEWAJIBAN 

N

O 
HAK KEWAJIBAN 

1 

Menerima 

Pekerja dengan 

status magang 

yang sudah 

memiliki 

kompetensi yang 

siap mendukung 

proses produksi 

Melaksanakan Kegiatan Magang sesuai 

kesepakatan yang telah disetujui 

2 
Menyediakan Sarana dan Prasarana 

Program Pemagangan 

3 
Mengikuti evaluasi akhir oleh DUDI  untuk 

mendapatkan sertifikat magang 

4 Melaksanakan K3 

5 
Menerima Lulusan Program Magang & atau 

bermitra 

6 Melaksanakan Evaluasi Akhir 

7 Menerbitkan Sertifikan Magang 

DUNIA USAHA & DUNIA INDUSTRI 



Syarat Perusahaan Tempat 

Pemagangan 

1. Telah bermitra dengan Penyelenggara Program 

Magang 

2. Memiliki Karyawan/Trainer khusus untuk 

mendampingi pelaksanaan program magang sebagai 

pendamping 

3. Memiliki saran dan prasarana yang relevan untuk 

pelaksanaan program magang 

4. Memiliki SOP dalam pelaksanaan proses 

pengendalian sistem kerja DUDI 

 



Pembiyayaan 

A.Tahap Persiapan 

 

Belanja bahan:  

• ATK/dokumentasi, digunakan untuk keperluan 

administrasi seperti pembelian alat tulis kantor, 

fotocopy, penggandaan surat perjanjian pemagangan 

dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan.  

• 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. 



Pembiyayaan 
B. Tahap Pelaksanaan 

Belanja Bahan: 

• Perlengkapan peserta selama mengikuti pelatihan di Unit LPK. UPTP, BLK 

UPTD/LPKS dan selama melaksanakan pemagangan di perusahaan. 

• Belanja bantuan bahan pelatihan digunakan untuk penyiapan bahan 

praktek dan teori dalam pelaksanaan pelatihan baik selama di unit pelatihan 

perusahaan,UPTP atau BLK UPTD/LPKS dan/atau selama praktek kerja agar 

sasaran pelatihan dapat tercapai dengan baik. 

• Pakaian peserta yang dimaksud adalah pakaian kerja, seragam (bukan 

dari bahan kaos) dan perlengkapan sebagai perlindungan keselamatan kerja 

yang disesuaikan dengan sifat dan jenis pekerjaan selama mengikuti praktek 

kerja di perusahaan. 

• Snack pembukaan dan penutupan, digunakan untuk pengadaan 

konsumsiacara pembukaan/penutupan dan pengarahan kepada peserta 

sebelum peserta mulai melaksanakan praktek di perusahaan . 



Pembiyayaan 

B. Tahap Pelaksanaan 

 
B.  Honor yang terkait dengan output kegiatan: 

 Honor yang terkait dengan out put kegiatan, diperuntukkan bagi petugas 

yang ditunjuk dalam pelaksanaan program PDN. 

 

 C. Belanja Barang Operasional lainnya: 

 Uang saku peserta dibayarkan kepada peserta selama mengikuti 

pemagangan. 

 

D.  Belanja Jasa Profesi 

 Honor instruktur diperuntukkan selama pembekalan teori diUnit Latihan 

Perusahaan (ULP), UPTP, atau BLK UPTD/LPK. 

 Honor supervisor/pembimbing di perusahaan diperuntukkan selama 

pemagangan diperusahaan. 



Pembiyayaan 

E. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota: 

• Transport peserta diberikan kepada peserta pemagangan pada 

saat di unit pelatihan perusahaan atau UPTP,BLK 

UPTD/LPKSmaupun di perusahaan. 

• Transport operasional diberikan kepada tim yang dipergunakan 

untuk koordinasi sejak persiapan sampai dengan selesai. 

• Transport tim jejaring diberikan kepada petugas dari FKJP yang 

ditunjuk,dapat dipergunakan untuk melaksanakan persiapan, 

pelaksanaan dan pelaporan serta  monitoring evaluasi program 

pemagangan. 

• Transport koordinasi/monev diberikan kepada petugas yang 

ditunjuk untuk melakukan  koordinasi, monitoring, dan evaluasi. 

F.  Tahap Pelaporan 

 Belanja Bahan: 

 Sertifikat , digunakan untuk pembuatan sertifikat. 



Perjanjian Pemagangan 

Penyelenggaraan pemagangan dalam negeri dilaksanakan 

atas dasar perjanjian tertulis antara peserta pemagangan 

dengan perusahaan. Perjanjian Pemagangan ini wajib 

dibuat dan sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban 

kedua belah pihak yaitu peserta dan perusahaan, serta 

jangka waktu pelaksanaan magang. Perjanjian 

pemagangan diketahui oleh dinas yang membidangi 

ketenagakerjaan setempat, sebagaimana pada lampiran 8. 

Peserta pemagangan yang tidak dilengkapi dengan 

perjanjian pemagangan akan dianggap sebagai karyawan 

sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan pasal 22. 



Sertifikat Pemagangan 

Bagi peserta yang telah memenuhi persyaratan dan lulus 

program pemagangandiberikan sertifikat oleh Lembaga 

pelatihan Kerja Dan perusahaan yang menunjukkan 

kualifikasi sesuai dengan standar perusahaan sebagaimana 

pada lampiran ke 9. Peserta yang tidak selesai/atau tidak 

lulus diberikan surat keterangan pernah mengikuti program 

pemagangan, sebagaimana pada lampiran10.Sertifikat 

maupun surat keterangan dapat juga dicetak melalui 

aplikasi PDN sesuai dengan kebutuhan 



Paska Pemagangan 

Setelah selesai magang di perusahaan, terutama bagi 

peserta yang memperoleh sertifikat pemagangan agar 

diupayakan penempatan, baik di perusahaan tempat 

magang, 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. Data 

peserta yang telah selesai dapat digunakan sebagai bahan 

rekrutmen untuk mendapatkan tenaga kerja bagi 

perusahaan-perusahaan sejenis. Realisasi dari 

penempatan lulusan ini agar dilaporkan oleh panitia 

penyelenggara kepada Direktorat Bina Pemagangan. 



Pelaporan 

Sebagai bagian akhir dari pelaksanaan kegiatan 

Pemagangan Dalam Negeri perlu dibuat pelaporan secara 

hierarki oleh penanggung jawab kegiatan pada dinas yang 

membidangi ketenagakerjaan atau UPTP kepada Dirjen 

Binalattas cq. Direktur Bina Pemagangan. Laporan 

paripurna disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) 

minggu setelah seluruh kegiatan selesai. Format laporan 

sebagaimana lampiran 11.  



LOGO 

Thank You!  
LPK PRIMA BUANA INDONESIA 


