
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kementerian Keuangan RI 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Kanwil Provinsi Jawa Barat 

Program Kartu Prakerja 

Dimasa Pandemi Covid-19 Pemerintah mengeluarkan 

Program Kartu Prakerja untuk membantu para pencari kerja 

dan pekerja terkena PHK.  Program Kartu Prakerja 

merupakan bantuan biaya pelatihan yang bertujuan untuk 

mengembangkan kompetensi kerja. 

Yuk, mari kita ketahui Apa Program Kartu Prakerja , Syarat 

Pendaftaran, Manfaat didapat Kartu Prakerja, Bagaimana 

pelaksanaan Program Kartu Prakerja 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kementerian Keuangan RI 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Kanwil Provinsi Jawa Barat 

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan 

kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, 

pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau 

pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. 

Perpres Nomor 36 Tahun 2020 
Tentang  Pengembangan Potensi 
Kerja Melalui Program Kartu Prakerja 

Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau 
identitas yang diberikan kepada penerima 

manfaat Program Kartu Prakerja 

Tujuan Program Kartu Prakerja: 
a. mengembangkan kompetensi angkatan kerja; dan 

b. meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja  

Program Kartu Prakerja 

Penerima Kartu Prakerja 

1. pencari kerja 

2. pekerja/buruh yang terkena PHK,  
3. pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan 

kompetensi kerja 

Manfaat Kartu Prakerja  
1. Pelatihan Kerja  
2. Insentif 

Total anggarn sebesar Rp 20 Triliun di tujukan 
untuk 5,6 Juta peserta  

Program Kartu Prakerja adalah program 

pengembangan kompetensi kerja yang 

ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh 

yang terkena pemutusan hubungan kerja, 

dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan 

peningkatan kompetensi. 

Program Kartu Prakerja 

Manfaat Kartu Prakerja  
1. Pelatihan Kerja  
2. Insentif 

Total anggarn sebesar Rp 20 Triliun 
di tujukan untuk 5,6 Juta peserta  

Tujuan Program Kartu Prakerja: 
a. mengembangkan kompetensi angkatan kerja;  

b. meningkatkan produktivitas dan daya saing 
angkatan kerja 

Persyaratan Kartu Prakerja 

1. Warga Negara Indonesia; 
2. Berusia paling rendah 18 tahun; 
3. Tidak sedang mengikuti pendidikan formal 

Untuk mendapatkan kartu prakerja, calon 
penerima wajib mendaftarkan diri pada 

program kartu prakerja yang dilakukan 
secara daring melalui situs resmi program 

kartu prakerja www.prakerja.go.id  

http://www.prakerja.go.id/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kementerian Keuangan RI 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Kanwil Provinsi Jawa Barat 

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan 

kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, 

pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau 

pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. 

Tujuan Program Kartu Prakerja: 
c. mengembangkan kompetensi angkatan kerja; dan 

d. meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja  

Program Kartu Prakerja 

Manfaat Kartu Prakerja  
3. Pelatihan Kerja  

Total anggarn sebesar Rp 20 Triliun di tujukan 
untuk 5,6 Juta peserta  

Program Kartu Prakerja 

Pelatihan tersebut meliputi pembekalan kompetensi 
kerja, peningkatan kompetensi kerja, atau alih 
kompetensi kerja. 

Insentif diberikan untuk pelatihan meringankan 
biaya mencari kerja; dan evaluasi efektivitas program 

kartu prakerja. Terdiri dari 
a. Insentif pelatihan Rp 1.000.000,-  
b. Insentif pascapelatihan Rp600.00,- x 4 bulan  
c. insentif survei kebekerjaan Rp50.000,- x 3 survei) 

Setelah menyelesaikan program pelatihan, 
lembaga pelatihan wajib memberikan 

sertifikat pelatihan kepada penerima kartu 
prakerja 

Pendaftar yang telah memenuhi persyaratan akan diseleksi 

(Test online) dan jika lulus akan diberikan kartu prakerja. 
Penerima kartu prakerja lalu memilih jenis pelatihan yang 

akan diikuti melalui platform digital  

Lembaga pelatihan harus memenuhi persyaratan paling sedikit: 

a. memiliki kerja sama dengan platform digital; 

b. memiliki program pelatihan berbasis kompetensi kerja yang 
sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; dan 

c. mendapat persetujuan manajemen pelaksana 

Platform digital sebagai lembaga pelatihan, antara lain; 

Tokopedia, Ruangguru, Bukalapak, MauBelajarApa, Sekolahmu, 
PintarMahir,Sisnaker,Pintaria 


