
Undang-undang Nomor  13 Tahun 2003 Tenang  
Ketenagakerjaan.

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 2006 Tentang Sistem 
Pelatihan Kerja  Nasional.

2.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja  dan Transmigrasi 
Nomor Per.17/MEN/VII/2007 Tentang Tata Cara 
Perijinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.

3.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja  dan Transmigrasi 
Nomor Per.22/MEN/IX/2009 Tentang Penyelenggaraan  
Pemagangan di Dalam Negeri.

4.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja  dan Transmigrasi 
Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tentang Tata Cara 
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia.

5.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja  dan Transmigrasi 
Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan  
Pemagangan dilakukan secara terpadu antara Lembaga 
Pelatihan Kerja dengan perusahaan di bawah 
pengawasan bimbingan langsung oleh instruktur atau 
pekerja yang lebih ber pengalaman dalam proses  
produksi barang dan jasa di perusahaan dalam rangka 
peningkatan kompetensi dan menguasai  keterampilan 
tertentu dengan standar khusus.

6.

Pengertian Pemagangan  :

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 
lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau 
jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan 
atau keahlian tertentu.

Dasar Pelaksanaan  :
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Merupakan sub sistem pelatihan kerja, dalam rangka 
pembinaan  sumber daya manusia.

1.

Dilakukan melalui jalur alih pengalaman ditempat 
kerja.

2.

Guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan 
kompeten bagi pasar kerja.

3.

Dibawah bimbingan karyawan senior (Instruktur).4.
Antara peserta dan penyelenggara 
(perusahaan/Instansi) terikat suatu kontrak/perjanjian 
pemagangan.

5.

Program disusun berdasarkan standar Kualifikasi 
Keterampilan atau kebutuhan.

6.

Cara efektif dan efisien untuk menyiapkan tenaga kerja 
yang terampil dan kompeten.

7.

Mengharapkan peran aktif dunia usaha.8.

Ciri-ciri Program Pemagangan  :

Mengutamakan manfaat pengalaman kerja ditempat 
kerja nyata.

1.

Langsung terkait/berhubungan dengan kebutuhan 
tenaga kerja.

2.

Peserta diseleksi berdasarkan  kriteria yang 
disyaratkan.

3.

Dilaksanakan berdasarkan kontrak/perjanjian 
pemagangan.

4.

Dilaksanakan sesuai durasi waktu dan program yang 
telah direncanakan.

5.

Peserta dimungkinkan memperoleh imbalan jasa / 
tunjangan magang / uang saku.

6.

Pemagang memperoleh keterampilan dan kompetensi 
melalui alih keterampilan dan kompetensi dari 
karyawan senior / ahli.

7.

Peserta yang lulus diberikan sertifikat pemagangan.8.

Hakekat Pemagangan  :
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Tujuan Pemagangan   :

Pemagangan bertujuan menyiapkan calon tenaga kerja yang 
kompoten dan mempunyai pengalaman kerja secara 
langsung  serta memiliki etos kerja yang sudah terbangun 
sehingga diharapkan pasca program pemagangan, peserta 
dapat membuka usaha mandiri atau bekerja di perusahaan.

Persyaratan Peserta  :

Pencari kerja, atau lulusan LPK, atau tenaga kerja yang akan 
ditingkatkan kompetensinya dengan usia minimal  18 tahun, 
memiliki bakat , minat dan memenuhi persyaratan sesuai 
dengan  program pemagangan serta menandatangani 
perjanjian pemagangan.

Persyaratan Penyelenggara  :

Mempunyai program pemagangan, sarana dan prasarana, 
tenaga pelatih dan pembimbing, serta pendanaan.

Program Pemagangan  :

Program pemagangan dapat disusun oleh perusahaan 
dan/atau bersama-sama LPK.

Standar Minimal Program Pemagangan

Standar minimal program pemagangan harus membuat 
nama program, tujuan program, jenjang kualifikasi tertentu 
dan/atau kompetensi yang akan dicapai dalam  jabatan 
tertentu, uraian pekerjaan atau unit kompetensi yang akan 
dipelajari, jangka waktu Pemagangan, kurikulum dan Silabus 
dan Sertifikasi.

Program Pemagangan Dalam Negeri
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Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), 
Standar  Internasional, dan/atau khusus.

Perjanjian Pemagangan  :

Penyelenggaraan program pemagangan dilaksanakan atas 
dasar perjanjian tertulis antara peserta pemagangan dengan 
perusahaan.

Hak dan kewajiban  :
1.

Memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan 
kerja, uang saku dan / atau uang transport, 
perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja 
dan kematian, dan sertifikat (bagi yang lulus).
Hak Penyelenggara1.
Memperoleh hasil kerja peserta pemagangan dan 
memberlakukan tata tertib dan Perjanjian 
Pemagangan.
Kewajiban Peserta2.
Mentaati Perjanjian Pemagangan, mengikuti Program 
Pemagangan sampai selesai, mentaati tata tertib yang 
berlaku di tempat pemagangan, dan menjaga nama 
baik perusahaan penyelenggara pemagan

Membimbing peserta pemagangan sesuai 
dengan program.

○

Memenuhi hak peserta pemagangan sesuai 
dengan perjanjian.

○

Menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan 
persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja 
(K3).

○

Memberikan perlindungan dalam bentuk 
asuransi kecelakaan kerja kepada peserta.

○

Memberikan uang saku dan/atau uang transport.○

Mengevaluasi peserta.○

Memberikan sertifikat (bagi yang lulus)○

Kewajiban Penyelenggara3.

Hak peserta

Acuan Program  :
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Penyelenggara pemagangan hanya dapat melaksanakan  
Pemagangan setelah memberitahukan secara tertulis 
rencana pelaksanaan pemagangan kepada instansi yang 
bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten / 
kota dengan melampirkan :  program pemagangan; rencana 
pelaksanaan pemagangan; daftar peserta dan perjanjian 
pemagangan.

Rekrut dan seleksi calon peserta pemagangan  

Dilakukan oleh penyelenggara pemagangan sesuai dengan 
persyaratan   yang ditetapkan.
Untuk mengetahui Instansi / perusahaan yang akan 
menyelenggarakan program pemagangan dapat 
menghubungi instansi yang bertanggung jawab dibidang 
ketenagakerjaan Provinsi /Kabupaten/Kota.

Sistem dan metode pelaksanaan pemagangan

Teori, praktek, workshop laboratory di unit pelatihan/LPK 
dan praktek kerja di perusahaan.

Proporsi teori dan praktek

Teori 25% dari total waktu program pemagangan dan praktek 
75% dari total waktu pemagangan. Total waktu program 
pemagangan disesuaikan dengan kebutuhan untuk 
penguasaan keterampilan.

Jenis pekerjaan

Jenis pekerjaan disesuaikan dengan identifikasi kebutuhan 
pemagangan di penyelenggara pemagangan. Pada umumnya 
berada disektor /bidang/jenis : kelistrikan, elektronika, 
pengelasan, garmen, otomotif, permesinan, perhotelan, 
beauty therapy, dan lain-lain.

Pelaksanaan Program Pemagangan
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Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN)1.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)2.
Anggaran Mandiri perusahaan / penyelenggara 
pemagangan.

3.

Program pemagangan dalam negeri dibiayai oleh  :

Pembinaan dan Pengawasan

Kementerian Ketenagakerjaan RIa.
Instansi yang bertanggung Jawab di bidang 
ketenagakerjaan provinsi.

b.

Instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan Kabupaten / Kota.

c.

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan 
pemagangan dilakukan oleh  :

1.

Program Pemagangan.a.
Tenaga pelatihan dan pembimbing pemagangan.b.
Fasilitas pemagangan.c.
Sistem dan metode penyelenggara pemagangan.d.

Pembinaan dan Pengawasan dilakukan terhadap  :2.

Kementerian Ketenagakerjaan RIa.
Dinas Ketenagakerjaan tingkat Provinsib.
Dinas Ketenagakerjaan tingkat Kabupaten/Kota.c.

Pengawasan dilakukan oleh pegawai pengawas 
ketenagakerjaan :

3.

Pasca Pemagangan Dalam Negeri

Peserta pemagangan yang telah memperoleh sertifikat 
pemagangan dapat  :
Direkrut langsung sebagai pekerja oleh perusahaan yang 
melaksanakan pemagangan, memanfaatkan pasar kerja  baik 
di dalam maupun di luar negeri dan melakukan usaha 
mandiri / menjadi wirausaha.

Pembiayaan Program Pemagangan
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Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) sangat 
penting dan Strategis terutama di daerah kantong industri 
sebagai sarana dan forum komunikasi dan pertukaran 
informasi antara perusahaan, LPK , Pemerintah , asosiasi 
profesi, asosiasi LPK, para pakar serta stakeholder lainnya 
untuk mendorong dan mengembangkan serta menciptakan 
sinergisitas pelaksanaan program pemagangan di 
perusahaan.

Untuk mengetahui daftar FKJP yang telah terbentuk dapat 
dilihat pada website www.pemagangan.com pada forum 
FKJP.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 
REPUBLIK INDONESIA

DITJEN BINALATTAS
DIREKTORAT BINA PEMAGANGAN
Jl.Jendral Gatot Subroto Kav.51 Lantai VI a Jakarta Selatan
Tlp/Fax 021 52963358

Forum komunikasi Jejaring Pemagangan
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