
 
 

 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL 
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI 

NOMOR : KEP-107/D.P3TKDN/XI/2002 
TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA KEJURUAN 
OTOMOTIF 

 
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA 

DALAM NEGERI 
  
Menimbang : 
a. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang 

Otonomi Daerah, perlu diupayakan luaran Pelatihan Kerja pada setiap 
daerah mencapai kualitas sesuai dengan kebutuhan;  

b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan 
Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri tentang Petunjuk 
Teknis Akreditasi Pelatihan Kerja Kejuruan Otomotif.  

 
Mengingat : 
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2912)  

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja 

(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2458).  

4. Keputusan Presiden RI Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kependudukan, Tugas 
dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;  

5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Kep.149/Men/2000 tentang 
Tata Cara Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja.  

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor 
Kep.23/Men/2001 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Departemen 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  

7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga 
Kerja Nomor Kep.76/BL/2000 tentang Petunjuk Teknis Perizinan dan 
Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.  

 
 

M E M U T U S K A N 
Menetapkan: 
 
PERTAMA: Petunjuk Teknis Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Kejuruan 

Otomotif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 
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KEDUA : Pejabat yang bertanggung jawab dalam menerbitkan Akreditasi 
Lembaga Pelatihan Kerja Kejuruan Otomotif seyogyanya 
menggunakan petunjuk sebagaimana dalam lampiran Keputusan 
ini. 

 
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan 
diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 
 
DITETAPKAN DI : J A K A R T A 
PADA TANGGAL : 27 - 11 - 2002  
 
DIREKTUR JENDERAL 
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN 
TENAGA KERJA DALAM NEGERI, 
  
ADANG FARID KANTAPRAWIRA 
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LAMPIRAN : 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN 
TENAGA KERJA DALAM NEGERI  
NOMOR: Kep.107/D.P3TKDN/XI/2002 
TANGGAL : 27 - 11 - 2002 

 
PETUNJUK TEKNIS AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA 

KEJURUAN OTOMOTIF 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

  
A. LATAR BELAKANG 
Dalam rangka menghadapi persaingan bebas di era globalisasi perlu dilakukan 
langkah-langkah yang mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya 
manusia khususnya melalui kegiatan pelatihan. Rendahnya kualitas lulusan yang 
dihasilkan sebagian lembaga pelatihan kerja menjadi masalah utama, 
permintaan pasar kerja sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan tidak dapat 
dipenuhi, karena sementara masyarakat yang telah mengikuti pelatihan kerja 
menjadi dirugikan karena tidak dapat terserap dalam pasar kerja. 
Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas lembaga pelatihan kerja serta 
meningkatkan kualitas lulusannya adalah melalui akreditasi. Dengan 
terakreditasi lembaga pelatihan kerja, akan memberikan keyakinan dan 
kepastian bagi masyarakat dalam menentukan pilihan mengikuti program 
pelatihan yang tepat, dan akan lebih memungkinkan mereka untuk dapat 
mengisi pasar kerja. 
Sebagai langkah antisipatip terhadap tuntutan perkembangan kebutuhan 
kualitas pelatihan kerja dengan pemberian kewenangan Pusat kepada Daerah 
melalui otonomi pemerintahan daerah, maka perlu pengaturan-pengaturan 
yang jelas terhadap keberadaan lembaga pelatihan kerja sehingga hasil 
pelatihan dapat memberikan konstribusi langsung kepada masyarakat atau 
pengguna tenaga kerja. 
Untuk maksud di atas pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi sebagai pembina pelatihan tenaga kerja dipandang perlu memberi 
petunjuk teknis akreditasi lembaga pelatihan kerja, sehingga lembaga-lembaga 
yang terakreditasi dapat mencapai standar kualitas yang ditetapkan. 
 
B. TUJUAN DAN SASARAN 
 
Tujuan : 
Sebagai acuan bagi masyarakat, lembaga dan instansi pemerintah dalam rangka 
menyelenggarakan akreditasi lembaga pelatihan kerja yang melaksanakan 
pelatihan untuk Kejuruan Otomotif. 
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Sasaran : 
1. Terakreditasinya lembaga pelatihan kerja sesuai dengan program pelatihan 

yang ditetapkan.  
2. Tercapainya kesesuaian kualitas tenaga kerja dengan kebutuhan pasar 

kerja.  
 
C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja meliputi organisasi, 
administrasi, personil, program pelatihan, sarana dan prasarana, dengan 
standar yang ditetapkan. 

 
D. DASAR HUKUM  

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912).  

2. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Otonom Pemerintah 
Daerah.  

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja 
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor : 92, Tambahan Lembaga Negara 
Nomor : 3458).  

4. Keputusan Presiden RI Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi 
dan Tugas Departemen.  

5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor : Kep.1331/Men/1987 
tentang Pola Umum Pembinaan Sistem Latihan Kerja Nasional.  

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor : Kep.149/Men/2000 tentang 
Tata Cara Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja.  

7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor : 
Kep.23/Men/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi.  

8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas 
Tenaga Kerja Nomor : Kep.76/BL/2000 tentang Petunjuk Teknis 
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.  

 
E. PENGERTIAN  

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 
1. Lembaga Pelatihan Kerja adalah Lembaga yang menyelenggarakan 

pelatihan bagi tenaga kerja dan memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan.  

2. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, 
memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, 
produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja sesuai dengan jenjang dan 
kualifikasi jabatan atau pekerjaan.  

3. Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun 
secara sistematis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin 
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dicapai yang meliputi, materi pelatihan teori dan praktek, jangka 
waktu, metode dan sarana, persyaratan peserta dan tenaga kepelatihan 
khususnya instruktur serta evaluasi dan penetapan ketulusan peserta 
pelatihan.  

4. Kurikulum pelatihan kerja adalah, adalah kumpulan setiap mata latihan 
yang disusun secara sistematis dan terpadu baik mata latihan teori dan 
praktek maupun mata latihan pendukung lainnya yang terkait, sehingga 
mengarah kepada tercapainya tujuan dan kualifikasi pelatihan yang 
ditetapkan.  

5. Silabus pelatihan kerja adalah, rincian isi/materi pada mata latihan 
yang diuraikan secara sistematis dan terpadu yang mengarah kepada 
tercapainya tujuan dan kualifikasi keterampilan yang ditetapkan.  

6. Kompetensi kerja adalah, kemampuan melaksanakan tugas-tugas di 
tempat kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan 
menggunakan pengetahuan, keterampilan, keahlian dan sikap kerja 
yang meliputi kemampuan khusus, kemampuan sosial dan kemampuan 
individu.  

7. Akreditasi pelatihan kerja adalah penetapan status lembaga 
penyelenggaraan pelatihan kerja yang dilakukan melalui penilaian 
berdasarkan standar yang telah ditetapkan bagi setiap kejuruan dan 
jenjang atau tingkat pelatihan kerja.  

8. Instansi adalah, unit kerja di daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung 
jawab dalam bidang ketenagakerjaan.  

9. Menteri adalah Menteri atau pimpinan lembaga setingkat Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.  

10. Pejabat yang berwenang adalah, pejabat eselon atau yang bertanggung 
jawab dalam pembinaan pelatihan kerja yang berada di lingkungan 
Kementrian atau Departemen yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan.  

11. Pejabat di daerah propinsi adalah pejabat yang bertanggung jawab 
dalam pembinaan pelatihan keterampilan tenaga kerja atau pembinaan 
ketenagakerjaan di daerah propinsi.  

12. Pejabat di daerah Kabupaten/Kota adalah pejabat yang bertanggung 
jawab dalam pembinaan pelatihan keterampilan tenaga kerja atau 
pembinaan ketenagakerjaan, di daerah Kabupaten/Kota.  

13. Instruktur latihan kerja adalah seseorang yang memiliki kualifikasi 
keterampilan atau keahlian dan atau kompetensi tertentu sehingga 
mampu memberikan pelatihan kerja (mengajar/menginstruksi) kepada 
peserta pelatihan sesuai dengan program atau tingkat yang ditetapkan.  

14. Tenaga kepelatihan lainnya adalah seseorang yang memiliki kualifikasi 
keterampilan atau keahlian dan atau kompetensi tertentu, sehingga 
mampu melaksanakan keseluruhan atau sebagian tugas-tugas :  
- Memimpin lembaga pelatihan  
- Mengadministrasikan pelatihan  
- Merencanakan penyelenggaraan pelatihan  
- Memasarkan dan memberikan penyuluhan pelatihan  
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- Mengelola dan memelihara sarana dan prasarana  
- Memberikan konsultasi pelatihan.  

  
BAB II 

PERSYARATAN DAN ASPEK AKREDITASI 
  
A. PERSYARATAN AKREDITASI  

Berdasarkan standar persyaratan yang harus dimiliki, lembaga pelatihan 
kerja diakreditasi atau ditetapkan statusnya menjadi dua kualifikasi yaitu 
kualifikasi B dan kualifikasi A. 

 
Kualifikasi B 
Persyaratan akreditasi bagi lembaga pelatihan kerja yang akan diakreditasi 
dalam kualifikasi B adalah sebagai berikut : 
1. Lembaga pelatihan kerja yang memiliki izin atau terdaftar sebagai 

penyelenggara pelatihan;  
2. Memiliki struktur organisasi kelembagaan beserta uraian tugas dan 

kelengkapan administrasi pelatihan kerja;  
3. Memiliki data personil termasuk instruktur dan tenaga kepelatihan lainnya;  
4. Memiliki program pelatihan kerja kejuruan Otomotif, secara komprehensif 

seperti lampiran 1;  
5. Memiliki atau penguasaan prasarana (tanah, gedung) pelatihan kerja;  
6. Memiliki sarana (fasilitas, peralatan dan mesin) pelatihan kerja kejuruan 

otomotif, secara komprehensif seperti lampiran 2;  
7. Memiliki instruktur berkualifikasi terampil dan ahli, dengan rincian 

persyaratan seperti lampiran 3;  
8. Memiliki data lulusan Lembaga Pelatihan Kerja minimal 2 (dua) tahun 

terakhir;  
9. Memiliki data penempatan dan data lulusan dalam uji sertifikasi 

keterampilan minimal 2 (dua) tahun terakhir. 
 
Kualifikasi A  
Persyaratan akreditasi bagi lembaga pelatihan kerja yang akan diakreditasi 
dalam kualifikasi A adalah sebagai berikut : 
1. Lembaga pelatihan kerja yang telah memiliki akreditasi kualifikasi B.  
2. Memiliki struktur organisasi beserta uraian tugas dan administrasi pelatihan 

kerja, dan telah bekerja secara efektif.  
3. Memiliki nama personil termasuk instruktur dan tenaga kepelatihan lainnya.  
4. Memiliki kurikulum dan silabus pelatihan kerja Kejuruan Otomotif, secara 

proporsional seperti pada lampiran 1 dan 1A.  
5. Memiliki prasarana (tanah, gedung) pelatihan kerja misalnya kebutuhan 

ruangan, workshop dan sarana (fasilitas, peralatan dan mesin) seperti pada 
lampiran 2 dan 2A.  

6. Memiliki seri data lulusan secara berkala dan data penempatan lulusan.  
7. Memiliki instruktur berkualifikasi ahli, dengan rincian seperti pada lampiran 

3 dan 3A.  
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B. ASPEK YANG DIAKREDITASI  
 
Organisasi Kelembagaan 
Penilaian organisasi dan kelembagaan meliputi : 
1. Adanya struktur organisasi yang telah beroperasi secara efektif.  
2. Memiliki sistem perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian kualitas 

pelatihan.  
3. Memiliki kebijakan dan prosedure tertulis yang telah di implementasikan 

secara efektif tentang rekruitmen dan penempatan staf.  
4. Mampu menunjukkan bukti secara tertulis tentang penerapan standar 

pelatihan yang digunakan, baik berupa materi pelatihan atau hasil UJK 
siswa.  

5. Memiliki rencana kerja tertulis dan dokumentasi yang menunjukkan tugas 
dan fungsi setiap staf dalam organisasi.  

6. Menunjukkan bukti pelaksanaan audit internal atau pengujian sendiri yang 
mengacu pada standar nasional atau internasional.  

7. Adanya uraian tugas pimpinan lembaga, ketatausahaan, keuangan, tenaga 
instruktur dan tenaga kepelatihan lainnya bahwa dari keseluruhan uraian 
tugas tersebut semua kegiatan penanganan pada pelatihan telah dibagi 
habis.  

8. Tersedianya sarana untuk administrasi umum, daftar inventaris lembaga, 
buku agenda surat menyurat dan arsip-arsip  

9. Tersedianya administrasi pelatihan berupa buku induk peserta pelatihan, 
buku induk pengeluaran sertifikat, dan duplikat arsip sertifikat pelatihan 
serta adanya jadwal-jadwal penyelenggaraan pelatihan.  

10. Tersedianya sistem pembukuan sarana dan prasarana serta keuangan 
berupa buku kas umum, buku kas pembantu, buku harian dan buku 
neraca.  

11. Tersedianya daftar nominatif personil/pegawai termasuk instruktur yang 
diperbaiki secara rutin.  

 
Personil : 
Tenaga personil terdiri dari instruktur dan tenaga kepelatihan lainnya 
Penilaian Instruktur meliputi : 
1. Jumlah instruktur pada Lembaga Pelatihan Kerja untuk kejuruan otomotip 

yang akreditasi berkualifikasi B minimal 6 (enam) orang dan kualifikasi A 
minimal 8 (delapan) orang.  

2. Pendidikan formal, pengalaman kerja, sertifikat dan training untuk 
kualifikasi B dan kualifikasi A seperti lampiran 3 dan 3A dan masing-masing 
instruktur mengisi Curriculum Vitae (CV).  

3. Memiliki pengalaman kerja melatih minimal 3 (tiga) tahun pada kejuruan 
Otomotif untuk kualifikasi A.  
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Penilaian tenaga kepelatihan lainnya meliputi pengelola administrasi pelatihan, 
pengelola administrasi keuangan, tenaga pemeliharaan dan tenaga pembantu 
umum. 
1. Jumlah tenaga kepelatihan lainnya untuk lembaga pelatihan kerja 

berakreditasi dalam kualifikasi B minimal 5 (lima) orang dengan perincian 
SLTA : 1 orang, D3 : 3 orang dan S1 : 1 orang, sedangkan untuk kualifikasi A 
minimal 8 (delapan) orang, dengan perincian SLTA : 2 orang, D3 : 4 orang, 
S1 : 2 orang.  

2. Memiliki keterampilan dan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya 
masing-masing.  

 
Program Pelatihan : 
Penilaian program latihan yang harus dimiliki oleh Lembaga Pelatihan kejuruan 
Otomotip meliputi : 
1. Standar Kualifikasi Keterampilan (SKK) : Dibuat uraian standar kualifikasi 

keterampilan lulusan yang akan dihasilkan kejuruan otomotif, standar 
tersebut dapat mengacu pada standar internasional, nasional baik yang 
dikembangkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan 
Departemen Pendidikan Nasional maupun atas dasar analisa yang 
berkompeten dalam kejuruan otomotip.  

2. Standar Latihan Kerja (SLK) : Penyelenggara Pelatihan kejuruan Otomotip 
harus memiliki dan menerapkan secara konsisten SLK yang benar, mengacu 
terhadap pencapaian pada SKK yang telah ditetapkan tersebut. Validasi SLK 
dapat dibuktikan dengan hasil uji kompetensi (UJK) dari lulusan dan yang 
dihasilkan selama 2 tahun terakhir. SLK kejuruan otomotif secara 
proporsional seperti uraian silabus pada lampiran 2 dan 2A.  

3. Modul (Job sheet dan Information sheet) : Modul pelatihan atau sejenisnya 
harus mengacu pada pencapaian standar latihan keterampilan yang 
diuraikan dalam silabus.  

4. Materi Uji Kompetensi (MUK) : Untuk mendapatkan jaminan bahwa lulusan 
program Pelatihan Kerja telah mencapai standar kualifikasi yang ditetapkan 
dalam SKK, maka harus mengikuti uji keterampilan. Untuk itu setiap 
penyelenggaraan program otomotip harus memiliki MUK baik dibidang teori 
maupun bidang praktek.  

5. MUK dimaksud merupakan cerminan dari SKK, sehingga siswa yang lulus UJK 
dapat dijamin telah memenuhi standar kompetensi kejuruan otomotip yang 
ditetapkan dalam SKK.  

 
Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja 
Penilaian sarana dan prasarana pelatihan kerja meliputi : Peralatan/mesin baik 
jenis, spesifikasi serta jumlah yang sesuai dengan standar pelatihan kejuruan 
otomotip secara proposional dan ruang teori 1 kelas beserta kelengkapannya 
juga ruang praktek beserta kelengkapannya yang dapat menampung sejumlah 
peserta pelatihan seperti pada lampiran 3 dan 3A. 
 
Peserta Pelatihan Kerja 
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Prosentase peserta yang diterima sebagai siswa dibandingkan dengan jumlah 
pendaftar dan prosentase peserta yang lulus dibandingkan dengan peserta yang 
diterima setiap angkatan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.  
C. PENILAIAN  
 
Metode Penilaian 
Penilaian dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu penilaian dokumen (tahap ke I) 
dan peninjauan ke lembaga yang bersangkutan (tahap ke II). 
 
Penilaian Dokumen : 
Penilaian dokumen yaitu memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen seperti 
yang dipersyaratkan pada Bab II huruf A butir 1 dan 2 serta penilaian secara 
teknis substantif dengan menggunakan chek list pada lampiran 5 dan 5A. 
Penilaian teknis yaitu meneliti secara proposional tentang kepastian 
pencapaian standar kualifikasi kompetensi yang ditetapkan, melalui 
pendalaman keterkaitan informasi yang terdapat pada program pelatihan 
khususnya SKK, persyaratan peserta, kurikulum, silabus, jumlah dan kualifikasi 
tenaga instruktur dan sarana dan prasarana latihan yang tersedia.Penilaian 
teknis keterkaitan antara SKK persyaratan peserta, kurikulum, silabus, tenaga 
instruktur, sarana dan prasarana tersebut dilakukan oleh tenaga ahli kejuruan 
otomotip. 
 
Peninjauan ke Lembaga 
 
Peninjauan kelembaga untuk melakukan : 

1. Pendataan/pengecekan secara langsung tentang kebenaran (keaslian) 
dokumen yang dilampirkan dalam permohonan meliputi :  
• Dokumen izin atau bukti telah terdaftar adalah asli dan masih 

berlaku, bagi pemohon kualifikasi B  
• Dokumen Akreditasi B adalah asli dan masih berlaku bagi pemohon 

kualifikasi A  
2. Pendataan personalia meliputi tenaga staf dan instruktur :  

• Meneliti nama, jumlah tenaga staf yang terdapat dalam lampiran 
permohonan serta memeriksa kesesuaian pendidikan formal serta 
sertifikat keahlian/kompetensi yang dipersyaratkan.  

• Meneliti nama dan jumlah instruktur serta mencocokkan korelasi 
curriculum vitae (cv) masing-masing instruktur dengan persyaratan 
yang ditetapkan pada lampiran 4 dan 4A.  

3. Pendataan Sarana dan Prasarana Pelatihan:  
• Mendata ruangan teori dan jumlah meja kursi sesuai dengan jumlah 

peserta dalam suatu angkatan  
• Mendata ukuran masing-masing workshop yang sesuai dengan daya 

tampung peralatan yang dipersyaratkan sesuai dengan jumlah peserta 
pelatihan.  
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• Pendataan kelengkapan modul (jobsheet, diktat/information sheet) 
mengacu kepada kurikulum dan silabus serta kelengkapan materi 
ujian.  

• Pendataan kesesuaian peralatan dalam dokumen dengan yang 
tersedia diseluruh workshop, jumlah dan jenis peralatan sesuai 
dengan jumlah peserta tiap angkatan.  

4. Mengamati jalannya organisasi lembaga berdasarkan uraian tugas yang 
disampaikan dalam permohonan termasuk ketertiban/keteraturan 
penyelenggaraan pelatihan.  

5. Pendataan dokumentasi administrasi berisi dokumentasi peserta 
pelatihan, personalia lembaga dan kegiatan pelatihan.  

 
Dari hasil peninjauan/pengecekan kelengkapan dan kualitas seperti yang 
diuraikan pada butir 2) s/d 5) di atas, tim penilai memperoleh keyakinan bahwa 
pelatihan tersebut mencapai standar kualifikasi kompetensi yang ditetapkan 
pada program pelatihan. Peninjauan ke lembaga menggunakan ceklist lampiran 
6 dan 6A. 
 
Hasil Penilaian 
a. Lembaga pelatihan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan 

teknis substantif melalui tahapan penilaian dokumen dan peninjauan ke 
lembaga, berhak mendapat akreditasi sesuai kualifikasinya.  

b. Lembaga pelatihan yang belum memnuhi persyaratan administratif diberi 
waktu untuk melengkapinya dalam waktu satu bulan sejak pemberitahuan 
kekurangan tersebut.  

c. Lembaga pelatihan yang belum memenuhi persyaratan teknis dapat 
mengajukan setelah lembaga melengkapi kekurangan tersebut secara 
sempurna.  

 


