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Kata Pengantar
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas diterbitkannya modul pelatihan berbasis
kompetensi unit kompetensi MENGASES KOMPETENSI dalam skema sertifikasi asesor yang
akan digunakan untuk melatih calon asesor sesuai dengan modul

yang telah ditetapkan.

Tenaga-tenaga tersebut diharapkan mempunyai kompetensi di bidangnya masing-masing.
Penyusunan modul ini dilaksanakan dalam rangka harmonisasi dengan negara-negara mitra
bisnis Indonesia dan dilakukan melalui workshop Master Asesor, uji coba dan validasi oleh Pleno
BNSP. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan
modul ini, terutama kepada tim Master Asesor.

Kami menyadari bahwa modul ini masih belum sempurna. Kami sangat menghargai apabila ada
masukan untuk penyempurnaannya.

Akhir kata, diharapkan modul ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat dalam
upaya meningkatkan kompetensi dan kredibilitas asesor kompetensi dan dapat turut serta
membangun kompetensi bangsa dengan kompeten.

Jakarta,
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi
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Pendahuluan
1.1.

Umum.

Unit ini menetapkan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengases kompetensi dalam
sistem berbasis kompetensi. Unit ini juga memperlihatkan cara menilai kompetensi seorang
kandidat dan juga cara mengembangkan alat asesmen. Asesor juga harus berpartisipasi
dalam validasi asesmen.

1.2.

Ruang Lingkup:
Ruang lingkup pedoman pelatihan ini mencakupi persyaratan dasar penggunaan pedoman
ini, topik pembelajaran dan asesmen.

Unit ini merupakan bagian dari klaster dari skema sertifikasi asesmen kompetensi.

Pedoman ini merupakan pedoman bagi lembaga pendidikan dan pelatihan, para pelatih,
Master Asesor dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pelatihan asesor
kompetensi menuju registrasi asesor BNSP.

Acuan Normatif
a.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

b.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional
Sertifikasi Profesi

c.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja
Nasional

d.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia

e.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012
tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional

f.

ISO/IEC 17024: 2012 Conformity assessment - General requirements for bodies operating
certification for persons (Penilaian kesesuaian – Persyaratan umum badan/lembaga sertifikasi
personil)

g.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014, tentang Pedoman
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
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Definisi
1. Sertifikasi kompetensi kerja
Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif
melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional
Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau
keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Standar kompetensi kerja internasional
Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi
multinasional dan digunakan secara internasional
4. Standar kompetensi kerja khusus
Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk
memenuhi tujuan organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi
lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau
organisasi lain yang memerlukan
5. Profesi
Bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat
Catatan: menggunakan batasan dalam Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012
6. Proses sertifikasi
Kegiatan lembaga sertifikasi profesi dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi
persyaratan sertifikasi (3.8), yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi,
pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat (3.10) maupun logo
atau penanda (mark).
7. Skema sertifikasi
Paket kompetensi (3.11) dan persyaratan spesifik (lihat 8.3 dan 8.4) yang berkaitan
dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
8. Persyaratan Sertifikasi
Kumpulan persyaratan yang ditentukan, termasuk persyaratan skema sertifikasi yang
harus dipenuhi dalam menetapkan atau memelihara sertifikasi.
9. Pemilik skema
Organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema
sertifikasi (3.7).
Catatan: Organisasi tersebut adalah lembaga sertifikasi profesi itu sendiri, lembaga
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pemerintah, atau lainnya.
10. Sertifikat
Dokumen yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi, yang menunjukkan bahwa
orang yang tercantum namanya telah memenuhi persyaratan sertifikasi (3.8).
Catatan: Lihat 9.4.7
11. Kompetensi
Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan
sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Catatan: untuk Pedoman ini yang dimaksudkan dengan kompetensi adalah kompetensi
kerja, dan merujuk pada batasan/definisi yang digunakan dalam UU No.13 Tahun 2003.
12. Kualifikasi
Penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
Catatan: menggunakan batasan dalam Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012
13. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan
kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja
sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
Catatan: menggunakan batasan dalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 dan
Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012
14. Asesmen
Proses penilaian kepada seseorang terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan
dalam skema sertifikasi (3.7).
15. Uji kompetensi
Tatacara yang merupakan bagian dari asesmen (3.14) untuk mengukur kompetensi
peserta sertifikasi menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, praktek,
dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi (3.7).
16. Penguji kompetensi atau asesor kompetensi
Orang yang mempunyai kompetensi (3.11) dan mendapatkan penugasan resmi untuk
melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi yang memerlukan
pertimbangan atau pembenaran secara profesional.
17. Penyelia uji kompetensi
Orang yang diberikan kewenangan oleh lembaga sertifikasi profesi untuk melakukan
administrasi atau mengawasi pelaksanaan uji kompetensi, tetapi tidak melakukan proses
penilaian terhadap kompetensi peserta sertifikasi.
18. Personil
PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI
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Individu, internal atau eksternal, dari lembaga sertifikasi profesi yang melaksanakan
kegiatan sertifikasi untuk lembaga tersebut.
19. Pemohon sertifikasi
Orang yang telah mendaftar untuk diterima mengikuti proses sertifikasi (3.6).
20. Peserta sertifikasi
Pemohon sertifikasi (3.19) yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima
mengikuti proses sertifikasi (3.6)
21. Ketidakberpihakan
Perwujudan atau bentuk dari objektivitas.
Catatan 1: Objektivitas berarti bahwa benturan/konflik kepentingan tidak terjadi, atau
dapat diselesaikan, agar tidak menyebabkan pengaruh yang merugikan terhadap
kegiatan sertifikasi.
Catatan 2: Istilah lain yang bermanfaat dalam menjelaskan unsur ketidakberpihakan
adalah: kemandirian, bebas dari benturan kepentingan, bebas dari bias, lack of prejudice,
kenetralan, keadilan, keterbukaan berpikir, even handedness, detachment,
keseimbangan.
22. Keadilan
Penyediaan kesempatan yang sama untuk meraih keberhasilan bagi tiap peserta
sertifikasi (3.20) dalam proses sertifikasi (3.6).
23. Validitas
Bukti bahwa asesmen (3.14) telah dilakukan menggunakan ukuran-ukuran yang
ditetapkan dalam skema sertifikasi (3.7).
24. Keandalan
Indikator sejauh mana nilai hasil uji kompetensi (3.15) konsisten untuk uji kompetensi
yang dilakukan pada waktu dan tempat berbeda, metode uji yang berbeda, dan asesor
kompetensi (3.16) yang berbeda.
25. Banding
Permintaan oleh pemohon sertifikasi (3.19), peserta sertifikasi (3.20), atau pemegang
sertifikat untuk peninjauan kembali atas keputusan yang telah dibuat oleh lembaga
sertifikasi profesi terkait dengan status sertifikasi yang mereka harapkan.
26. Keluhan
Pernyataan ketidakpuasan, selain banding (3.25), oleh individu atau organisasi terhadap
lembaga sertifikasi profesi berkaitan dengan hal-hal yang diharapkan dari kegiatan
lembaga sertifikasi profesi, atau pemegang sertifikat.
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27. Pemangku kepentingan
Individu, kelompok atau organisasi yang dipengaruhi oleh kinerja pemegang sertifikat
atau lembaga sertifikasi profesi.
Contoh: pemegang sertifikat, pengguna layanan dari pemegang sertifikat, pimpinan dari
pemegang sertifikat, konsumen, pemerintah.
Pemangku kepentingan juga seringkali disebut sebagai para pihak yang
berkepentingan atau disebut lebih singkat sebagai para pihak
28. Penilikan atau surveilan
Pemantauan berkala, selama periode sertifikasi, terhadap pemegang sertifikat untuk
memastikan kepatuhannya terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam

pedoman,

standar atau skema sertifikasi.
29. Asesor kompetensi adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan
kompeten untuk melaksanakan dan/atau menilai ujian
30. Peserta asesmen kompetensi adalah pemohon yang memenuhi persyaratan yang
ditetapkan untuk dapat ikut serta dalam proses sertifikasi.
31. Proses sertifikasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LSP untuk menetapkan
bahwa seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan, mencakup
permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, survailen dan sertifikasi ulang.
32. Sistem sertifikasi adalah kumpulan prosedur dan sumber daya untuk melakukan proses
sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasinya, untuk menerbitkan sertifikat kompetensi
termasuk pemeliharaannya.
33. Surveillance adalah monitoring berkala, dalam periode sertifikasi personil untuk tetap
menjamin kompetensinya selama memegang sertifikat kompetensi.

Persyaratan Dasar
1.1 Kelembagaan pelatihan
Kelembagaan pendidikan dan pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan untuk skema
sertifikasi asesmen kompetensi khususnya unit mengases kompetensi seharusnya adalah
lembaga pendidikan/pelatihan yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi pendidikan
dan pelatihan dengan ruang lingkup sesuai dengan unit kompetensi tersebut.

1.2 Pelatih
Pelatih dalam pelaksanaan pelatihan untuk skema sertifikasi asesmen kompetensi
khususnya unit mengases kompetensi harus pelatih bersertifikat kompetensi dengan
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kualifikasi Master Asesor dan/atau pelatih berbasis kompetensi dengan ruang lingkup
skema sertifikasi asesmen kompetensi.
1.3

Peserta
Peserta pelatihan pada skema sertifikasi klaster asesmen kompetensi ini adalah personil
yang telah mempunyai kualifikasi atau kompetensi bidang tertentu yang menjadi ruang
lingkup kompetensi yang akan diases.

4.4

Umum
Untuk mendemonstrasikan unit ini, peserta harus dapat memberikan bukti bahwa peserta
mampu mengases kompetensi seseorang melalui proses:
a. Mengumpulkan dan mereview bukti;
b. Membuat suatu keputusan asesmen
c. Minimum 2 kali pengalaman membuat melakukan asesmen kompetensi.

Standar Kompetensi: Mengases Kompetensi.

P.854900.042.01 Mengases Kompetensi
Keterangan Unit
Unit ini menentukan kompetensi yang dibutuhkan untuk menilai kompetensi kandidat.
Elemen

Kriteria Kinerja

1. Menetapkan dan
memelihara

1.1. Rencana asesmen/RPL diinterpretasi, kemudian kebijakan
dan prosedur sistem asesmen serta persyaratan organisasi/

lingkungan asesmen

hukum/etika pelaksanaan asesmen dikonfirmasikan dengan
orang yang relevan
1.2. Acuan

pembanding

perangkat

asesmen

asesmen/RPL

yang

relevan

dan

yang di-nominasikan diakses dan

diinterpretasi guna mengukuhkan bukti dan cara pengumpulan
bukti tersebut
1.3. Rincian mengenai rencana asesmen/RPL dan proses asesmen
dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi kepada peserta, termasuk
kesempatan untuk melakukan penyesuaian yang beralasan,
asesmen ulang dan banding.
1.4. Jika relevan, usulan perubahan terhadap proses asesmen dirundingkan dan di-sepakati dengan peserta.
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2. Mengumpulkan bukti
yang berkualitas

2.1. Rencana

asesmen

diikuti

sebagai

panduan

dalam

melaksanakan asesmen, guna penentuan kompetensi, metode
asesmen dan perangkat asesmen digunakan untuk
mengumpulkan, mengorganisasikan dan mendokumentasikan
bukti dalam format yang sesuai.
2.2. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan
dalam pengumpulan bukti yang berkualitas
2.3. Kesempatan untuk pengumpulan bukti pada saat bekerja secara
nyata atau dalam aktifitas kerja yang disimulasikan ditentukan
bersma peserta dan personel terkait.
2.4. Kesempatan untuk aktifitas-aktifitas asesmen/RPL terpadu
diidentifikasi dan bila perlu perangkat asesmen dimodifikasi.
2.5. Kebijakan

dan

prosedur

sistem

asesmen/RPL

yang

teridentifikasi dan persyaratan organisasi/ hukum/etika untuk
asesmen dibahas.
3. Mendukung peserta

3.1. Peserta dibimbing dalam pengumpulan bukti guna pencapaian
pengakuan kompetensi terkini
3.2. Komunikasi

yang sesuai dan keterampilan interpersonal

digunakan untuk mengembangkan hubungan yang profesional
dengan peserta, yakni hubungan yang merefleksikan kepekaan
terhadap perbedaan individu dan memungkin-kan terjadinya
umpan balik dua arah
3.3. Bila diperlukan, keputusan-keputusan mengenai penyesuaian
yang beralasan berdasar-kan kebutuhan dan karakteristik
peserta dibuat bersama peserta
3.4. Penyesuaian-penyesuaian yang beralasan dibuat sedemikian
sehingga dapat mempertahankan integritas standar kompetensi
yang relevan dan memungkinkan prinsip-prinsip asesmen dan
aturan bukti dapat diterapkan secara berimbang
3.5. Bila ada, dukungan

spesialis

sesuai

rencana asesmen

diakses.
3.6. Risiko kesehatan dan keselamatan kerja apa pun terhadap
orang atau peralatan ditanggulangi dengan segera.
4. Membuat keputusan
asesmen

4.1. Keterbatasan perolehan dan evaluasi bukti yang berkualitas
diidentifikasi dan bila perlu diminta arahan dari orang yang
relevan
4.2. Bukti yang telah terkumpul diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut dapat me-refleksikan bukti yang
diperlukan dalam mem-perlihatkan kompetensi dan:
4.2.1.mencakup seluruh bagian komponen standar
kompetensi yang dijadikan acuan pembanding
asesmen dan dimensi kompetensi
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4.2.2.memperhatikan dokumentasi terkait lainnya,
4.2.3.memenuhi aturan bukti
4.3. Pertimbangan berdasar-kan prinsip asesmen dan aturan bukti
digunakan untuk memutuskan pencapaian kompetensi yang
telah

didemonstrasi-kan

peserta

berdasarkan

bukti

yang

dikumpulkan
4.4. Dalam membuat keputusan asesmen, kebijakan dan prosedur
sistem asesmen yang relevan dan pertimbangan-pertimbangan
organisasi/ hukum/etika digunakan
4.5. Umpan balik yang jelas dan membangun terkait keputusan
asesmen diberikan kepada peserta,
dan bila perlu
dikemukakan pula rencana tindak lanjut
5. Merekam dan
melaporkan keputusan
asesmen

5.1. Hasil asesmen segera dicatat secara akurat sesuai dengan
kebijakan dan prosedur sistem asesmen serta persyaratan
organisasi/hukum/etika
5.2. Laporan asesmen dilengkapi dan diproses sesuai dengan
kebijakan dan prosedur sistem asesmen serta persyaratan
organisasi/hukum/etika
5.3. Bila diperlukan, rekomendasi tindak lanjut diserahkan kepada
orang yang relevan
5.4. Bila diperlukan, dengan memperhatikan ketentuan kerahasiaan,
pihak-pihak terkait lainnya
asesmen.

6. Meninjau proses
asesmen

diberitahu tentang keputusan

6.1. Proses asesmen ditinjau berdasarkan kriteria yang ada melalui
konsultasi dengan orang yang relevan guna perbaikan dan
perubahan pelaksanaan asesmen di masa datang
6.2. Tinjauan didokumentasi dan direkam sesuai dengan kebijakan
dan prosedur sistem asesmen yang relevan serta persyaratan
organisasi/hukum/etika
6.3. Keterampilan kematangan berfikir (refleksi) secara mandiri
digunakan untuk meninjau dan mengevaluasi praktek asesmen
6.4. Tinjauan didokumentasi dan direkam sesuai dengan kebijakan
dan prosedur sistem asesmen yang relevan serta persyaratan
organisasi/hukum/etika
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Pemetaan Unit Kompetensi

Mengases
Kompetensi

1.Menetap-kan
dan
memelihara
lingkungan
asesmen

4. Membuat
keputusan
Asesmen

5.Merekam
dan
melaporkan
keputusan
asesmen

6.Meninjau
Proses
Asesmen

2.Mengumpul
kan bukti yang
berkualitas

3.Mendukung
Peserta

Pada saat menetapkan dan memelihara lingkungan, asesor perlu memastikan bahwa:

Seluruh pihak yang relevan sudah dikonfirmasi terhadap rencana asesmen/
rekognisi pembelajaran lampau yang akan dilaksanakan.
 Prosedur asesmen telah dikaji ulang untuk memastikan bahwa tugas-tugas
yang akan dilakukan merefleksikan persyaratan kebutuhan di tempat kerja
bersama dengan pihak dari industri/ tempat kerja atau Lembaga Pelatihan yang
Terakreditasi.
 Perangkat atau materi asesmen sudah diperiksa, diujicoba dan dipastikan
sudah sesuai dengan acuan pembanding yang digunakan.
 Peserta diberi penjelasan dan klarifikasti yang terdiri dari:
Lingkup, konteks dan tujuan asesmen
Pemahaman perencanaan asesmen dan dokumentasi terkait lainnya
Persyaratan kinerja yang perlu ditampilkan
Prosedur asesmen dan harapan peserta
Tanggung jawab hukum dan etika terkait dengan pelaksanaan asesmen
Asesmen ulang, proses banding
Teknik komunikasi yang efektif
Kebutuhan lainnya terkait pengumpulan bukti
Usulan perubahan terhadap proses asesmen dan penyesuaian yang
beralasan dirundingkan dan disepakati
Kesepakatan Waktu, tempat asesmen dan seluruh proses asesmen
Pada saat mengumpulkan bukti yang berkualitas, asesor perlu memastikan bahwa:

Asesmen dilaksanakan sesuai dengan perencanaan asesmen.

Bukti-bukti dikumpulkan dengan menggunakan perangkat atau materi
asesmen sesuai dengan prosedur asesmen/ metode asesmen.
 Bukti dikumpulkan sesuai dengan penyesuaian yang telah disepakati
 Bukti dikumpulkan memenuhi prinsip asesmen: valid, reliable, flexible dan adil
PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI
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 Bukti dikumpulkan memenuhi aturan bukti: valid, cukup, terbaru dan asli
 Bukti dikumpulkan sesuai dengan persyaratan acuan pembanding, seluruh
dimensi kompetensi, facet keterampilan bekerja (employability skills).
Pada saat mendukung peserta, asesor perlu memastikan bahwa:





Komunikasi interpersonal digunakan untuk mengembangkan hubungan
komunikasi yang profesional
Penyesuaian yang berdasarkan kebutuhan individu dengan
mempertimbangkan prinsip asesmen dan aturan pengumpulan bukti dibuat
jika diperlukan
Akses dukungan spesialis disediakan bila diperlukan.
Bila ada risiko kesehatan dan keselamatan kerja terhadap orang atau
peralatan segera ditanggulangi

Pada saat membuat keputusan asesmen, asesor perlu memastikan bahwa:






Keterbatasan perolehan bukti yang berkualitas dikonsultasikan dengan
pihak yang relevan
Bukti yang telah dikumpulkan dapat merefleksikan kesesuaiannya dengan
seluruh komponen standar kompetensi, dokumentasi dan aturan bukti
Pertimbangan untuk membuat keputusan digunakan berdasarkan bukti
yang tersedia
Keputusan asesmen dibuat berdasarkan kebijakan dan prosedur sistem
asesmen yang relevan.
Umpan balik yang membangun diberikan berdasarkan keputusan
asesmen dan pengembangan kompetensi selanjutnya.

Pada saat merekam dan melaporkan keputusan asesmen, asesor perlu memastikan
bahwa:





Hasil asesmen segera dicatat secara akurat
Laporan asesmen dilengkapi dan diproses sesuai dengan kebijakan dan
prosedur
sistem asesmen
Rekomendasi tindak lanjut diberikan kepada orang yang relevan dengan
memperhatikan ketentuan kerahasiaan

Pada saat meninjau proses asesmen, asesor perlu memastikan bahwa:

Proses asesmen ditinjau berdasarkan kriteria melalui konsultasi
dengan
pihak yang relevan

Tinjauan didokumentasi dan direkam sesuai dengan kebijakan dan
prosedur sistem asesmen

Keterampilan kematangan berfikir secara mandiri digunakan untuk
meninjau dan mengevaluasi praktek asesmen

PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI
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Visualisasi pelaksanaan proses sertifikasi, asesmen dan keputusan:

Mendaftar ke LSP,
mengisi APL 01 dan APL
02 (*)

1. Menetapkan dan
memelihara
lingkungan asesmen

2. Mengumpulkan bukti yang
berkualitas melalui metode,
perangkat asesmen dan sumber
daya

(*) mengisi APL-02 dapat dilakukan
pada saat pelaksanaan asesmen

5. Mengkaji ulang pelaksanaan
asesmen

4. Membuat keputusan asesmen

6. Meninjau proses asesmen

PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI
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Mengases
Kompetensi

1. Menetapkan dan
memeliha-ra
lingkungan
asesmen

4. Membuat
keputusan
Asesmen

5.Merekam
dan
melaporkan
keputusan
asesmen

6.Meninjau
Proses
Asesmen

2.Mengumpul
kan bukti yang
berkualitas

3.Mendukung
Peserta

Elemen 1 :
Menetapkan dan Memelihara Lingkungan Asesmen
Bagi peserta sertifikasi, asesmen memberikan mereka suatu kesempatan untuk membuktikan
kompetensi. Mereka harus merasa mampu dan mempersiapkan kesempatan terbaik untuk
berhasil memenuhi tugas-tugas. Sebagai seorang asesor, anda perlu memberikan mereka
seluruh informasi tentang sumber-sumber dan instruksi pengumpulan bukti dan percaya diri
terhadap apa yang anda berikan kepada mereka sesuai dengan persyaratan yang spesifik dari
acuan bukti.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan sesi ini, anda mampu untuk:
1.1 Menginterpretasikan rencana asesmen/RPL dan mengkonfirmasikan
pelaksanaan asesmen
1.2 Mengakses dan menginterpretasikan acuan pembanding asesmen/RPL yang
relevan dan perangkat asesmen
1.3 Menjelaskan, membahas dan mengklarifikasi rincian mengenai rencana
asesmen/RPL dan proses asesmen kepada peserta
1.4 Merundingkan dan menyepakati usulan perubahan terhadap proses asesmen

yang relevan

PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI
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1.1 Rencana asesmen diinterpretasikan dan dikonfirmasikan dengan orang yang
relevan
Sebelum anda melaksanakan asesmen, hal pertama yang perlu anda lakukan adalah memahami
perencanaan asesmen. Perencanaan asesmen adalah keseluruhan dokumen perencanaan
yang akan digunakan dalam proses asesmen, dapat terdiri dari:


Tujuan asesmen atau Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)



Konteks asesmen



Personel yang teridentifikasi



Standar kompetensi yang relevan dan dokumentasi
asemen lainnya



Kebijakan dan prosedur RPL (Contoh: Permendikbud
no. 73 tahun 2013)



Rencana bukti



Metode dan perangkat asesemen yang telah ditentukan



Kemungkinan kluster unit kompetensi sesuai tujuan
asesmen



Identifikasi bahaya K3, termasuk penilaian risiko dan strategi pengawasan



Bahan dan/atau sumber daya fisik yang dibutuhkan



Pengaturan organisasi pelaksanaan asesmen



Persayaratan pelaporan K3



Kebutuhan khusus asesmen, contoh: persyaratan perlatan pelindung diri



Kerangka urutan kerja, penentuan waktu dan target waktu asesmen



Prosedur asesmen mandiri



Kaitan rencana pengorganisasian asesmen, kebijakan dan prosedur

Jika anda telah menginterpretasikan garis-garis besar dari perencanaan asesmen, maka akan
teridentifikasi siapa, kapan, dimana dan bagaimana proses asesmen dan aplikasinya dalam
konteks yang berlaku pada institusi atau suatu lembaga.
Rencana asesmen yang telah dibuat perlu dikonfirmasikan dengan pihak-pihak terkait terhadap
kebijakan dan prosedur sistem asesmen dan persyaratan organisasi/hukum/etika pelaksanaan
asesmen, yang antara lain terdiri dari:
Kebijakan dan prosedur sistem asesmen:


Seleksi peserta



Latar belakang dan tujuan asesmen



Rekaman asesmen



Pengakuan kompetensi



Pengakuan terhadap pengaturan transfer kredit (RPL)



Kebutuhan asesor, kualifikasi, pemeliharaan keterkinian kompetensi

PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI
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Prosedur pelaporan asesmen



Banding asesmen



Keluhan/ pengaduan-pengaduan peserta



Validasi



Evaluasi/ internal audit



Biaya-biaya/ penggunaan jasa pihak ketiga



Akses dan kesetaraan/penyesuaian yang beralasan



Pengaturan kemitraan



Kaitan dengan sumber daya manusia atau sistem hubungan industrial



Kaitan dengan sistem manajemen mutu secara keseluruhan

Persyaratan Legal:


Kebijakan dan prosedur sistem asesmen



Persyaratan strategi asesmen



Sistem pelaporan, perekaman dan penelusuran asesmen, termasuk RPL



Sistem jaminan mutu



Rencana bisnis dan kinerja



Kebijakan dan prosedur akses dan kesetaraan



Pengaturan kolaborasi dan partnership



Parameter-parameter sumber daya



Pengaturan saling pengakuan



Sistem dan proses hubungan industri,
penghargaan/persetujuan perusahaan



Ruang lingkup registasi



Kebijakan/ prosedur sumber daya manusia



Persyaratan legal, termasuk anti diskriminasi,
kesetaraanpekerjaan, peran. Tanggung jawab .
kondisi kerja



Kode etik industri



Persyaratan kerahasiaan



Pertimbangan orang yang relevan

PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI
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Gambar 1 Rencana Asesmen

Cara untuk menginterpretasikan perencanaan asesmen:
1. Pelajari perencanaan asesmen yang sudah dibuat
2. Identifikasikan siapa, kapan, dimana dan bagaimana proses asesmen berlaku pada suatu
institusi atau lembaga.
3. Konfirmasikan rencana asesmen dan kaitkan juga dengan skema sertifikasinya dengan
pihak-pihak terkait, misalnya bidang Sumber Daya Manusia.

Aktifitas 1

Kaji Ulang perencanaan asesmen yang telah dibuat.
Identifikasikan siapa, dimana, kapan dan bagaimana proses
asesmen akan dilaksanakan dan pertimbangkan apakah
perencanaan asesmen sudah sesuai dengan konteksnya.

PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI
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1.2

Menominasikan dan
Perangkat Asesmen

Menginterpretasikan

Acuan

Pembanding

dengan

Setelah memastikan rencana asesmen kepada setiap orang yang terlibat, anda sekarang perlu
mengakses dan menginterpretasikan standar untuk asesmen (yang sudah diidentifikasi dalam
rencana asesmen). Saat ini, beberapa acuan pembanding (diantaranya standar kompetensi) di
Indonesia telah disempurnakan dan anda perlu untuk menginterpretasikan kembali acuan
pembanding sebelum melaksanakan asesmen.
Dalam lingkungan lain, standar asesmen termasuk:
 Kriteria asesmen dari kurikulum dalam DIKLAT
 Kode etik/kerja
 Parameter dan panduan pelatihan
 Persyaratan lisensi
 Indikator/tingkat sistem pelaporan
 Peraturan K3, persyaratan dan prosedurnya
 Persyaratan organisasi, standar prosedur kerja dan
 Spesifikasi Kinerja dan produk
Pemahaman bagian-bagian komponen suatu unit kompetensi.
Asesmen yang akan dilaksanakan sepenuhnya diacu pada standar. Jika anda menggunakan unit
kompetensi sebagai acuan, pendekatan asesmen harus merefleksikan semua bagian komponen
unit kompetensi termasuk:
 Deskripsi unit
 Elemen
 Kriteria Unjuk Kerja
 Batasan Variabel
1. Konteks variabel
2. Peralatan dan perlengkapan
3. Peraturan yang diperlukan
4. Norma atau standar
 Panduan Penilaian, termasuk:
1. Konteks peniaian
2. Persyaratan kompetensi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
4. Sikap kerja yang diperlukan
5. Aspek kritis
Dimensi kompetensi termasuk :
1.
Ketrampilan melaksanakan suatu tugas (Task skills)
PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI
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2.
3.
4.

Ketrampilan melaksanakan beberapa tugas (Management task skills)
Ketrampilan mengelola langkah darurat (Contigency Management Skills)
Ketrampilan mengelola lingkungan (Job Role Environment)

Berikut ini adalah tabel perangkat asesmen dan bagaimana menggunakannya dalam asesmen
Tabel 1 Perangkat Asesmen dan cara menggunakannya

Perangkat Asesmen

Cara menerjemahkannya atau menggunakannya dalam
pelaksanaan asesmen

Metode: Verifikasi Portofolio
Daftar cek verifikasi portofolio

Baca seluruh persyaratan bukti portofolio, pastikan anda
memahami bukti portofolio yang akan dikumpulan.
Pastikan deskripsi portofolio jelas dan sesuai dengan
pedoman penilaian portofolio.

Profil kinerja yang dapat
diterima/ Pedoman Penilaian

Baca seluruh pedoman ini terhadap apa yang diharapkan
dari peserta dan periksa apakah pertanyaan dan jawaban
yang disediakan untuk tindak lanjut verifikasi portofolio
logis bagi anda. Pastikan anda mengerti apa yang harus
anda dinilai dan, jika tidak tanyakan kepada petugas di
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) anda untuk interpretasi
mereka.

Metode:Observasi
Ceklis Observasi

Pastikan poin yang diamati sudah sesuai dengan
permintaan acuan pembanding dan konteksnya serta
instruksi tugas yang telah dibuat.

Instruksi tugas

Pastikan memahami bagaimana bukti dikumpulkan melalui
instruksi, pertanyaan dan kegiatan yang disediakan untuk
peserta sertifikasi. Sekali lagi, jika anda tidak jelas, ada
kemungkinan peserta sertifikasi anda akan tidak jelas juga.
Identifikasikan hal-hal yang kurang jelas untuk
mendapatkan penjelasan dari pihak terkait sebelum
melaksanakan asesmen.

Metode Asesmen:
Proyek/ Penugasan
Ceklis untuk project work,

Pahami project apa yang harus dibuat oleh peserta,
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kegiatan berbasis project
atau contoh pekerjaan.

Pedoman Penilaian Project
Work

periksa kesesuaian dengan acuan pembanding dan
konteks pekerjaan. Pastikan instruksi dan tugas-tugas
jelas untuk anda sebelum dilaksanakan termasuk cara
peserta sertifikasi untuk mempresentasikan pekerjaan akhir
mereka
Baca seluruh pedoman ini terhadap apa yang diharapkan
dari peserta dan periksa apakah tugas-tugas project
tersebut logis bagi anda baik segi waktu dan fasilitas.
Pastikan anda mengerti apa yang harus anda dinilai dan,
jika tidak tanyakan kepada petugas di Lembaga Sertifikasi
Profesi (LSP) anda untuk interpretasi mereka.

Metode:
Mengajukan pertanyaan
Daftar pertanyaan tertulis –
jawaban singkat

Baca seluruh pertanyaan tertulis, pastikan ada petunjuk
mengerjakannya, kolom identitas peserta sertifikasi dan
jumlah yang tersedia sesuai dengan jumlah peserta.

Kunci Jawaban

Gunakan kunci jawaban untuk menilai hasil akhir dan
memberikan umpan balik.

Jika telah memahami perangkat asesmen tersebut, maka anda akan memiliki percaya diri untuk
menggunakannya dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk persiapan.

Aktifitas 2
Identifikasi acuan pembanding pada perencanaan asesemen yang telah
anda pilih. Pastikan apakah perangkat asesmen yang telah disediakan
sudah memenuhi persyaratan yang diminta oleh acuan pembanding dan
persyaratan lain yang berlaku di tempat kerja atau institusi anda?

PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI
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1.3 Menjelaskan, Membahas dan Mengklarifikasi Rincian Rencana Asesmen
Sebelum melaksanakan asesmen, anda harus diskusi, menjelaskan dan mendapatkan
persetujuan bersama peserta sertifikasi tentang tugas-tugas yang perlu dilengkapi oleh peserta
sertifikasi. Hal ini harus dilakukan dan sebagai langkah formal sebelum melaksanakan asesmen.
Anda harus memiliki cukup waktu untuk melakukan persyaratan dan mengklarifikasi beberapa
interpretasi dengan peserta sertifikasi untuk memberikan mereka kesempatan yang terbaik agar
sukses melengkapi persyaratan asesmen.

Penyesuaian yang beralasan:


Penyesuaian proses asesemen disebabkan keterbatasan peserta terhadap persyaratan
bahasa, literasi dan numerasi



Penyediaan dukungan pembaca, penerjemah, pelayanan, penulis



Pengunaan teknologi atau peralatan khusus



Pelaksanaan asesemen secara fleksibel



Penyediaan peralatan asesmen berupa braille, audio/video-tape



Penyesuaian fisik tempat/ lingkungan asesmen



Penyesuaian metode/ perangkat asesmen



Pertimbangan umur/ gender peserta



Pertimbangan budaya/ tradisi/ agama

Asesmen Ulang
Peserta sertifikasi harus diberikan suatu peluang untuk re-asesmen karena yang bersangkutan
dipertimbangkan dan diputuskan belum kompeten. Namun, ada batas waktu berkaitan dengan
re-asesmen, dan amatlah penting bahwa calon peserta mempunyai pemahaman realistis atas
proses re-asesmen.
Kerahasiaan
Peserta diinformasikan tentang kebijakan terkait kerahasiaan informasi dari pelaksanaan
asesmen.Informasikan kepada peserta tentang komitmen dari LSP yang tertuang pada form
menjaga kerahasiaan.
Proses Banding
Pada saat memberikan pengarahan pada peserta/ kandidat (konsultasi pra asesmen), hal yang
sangat penting adalah seluruh informasi disediakan secara individu tentang proses pelaksanaan
asesmen. Hal ini memastikan bahwa hak peserta atau kandidat untuk melakukan banding
terhadap keputusan dipertimbangkan. Hal ini merupakan tanggung jawab dari lembaga sertifikasi
PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI
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untuk memiliki hal ini pada prosedur yang sesuai untuk mencakup siapa yang melaksanakan kaji
ulang pelaksanaan dan apakah terdapat cukup bukti yang telah dikumpulkan. Jika asesmen
tersebut merupakan pengakuan secara nasional kemudian orang yang independen atau asesor
panel harus melaksanakan prosedur banding dan juga mematuhi aturan pada Pedoman BNSP.
Pastikan peserta mengerti dengan jelas bahwa:


Mempunyai peluang mengajukan kasus bandingnya;



Mempunyai akses kepada suatu badan arbitrasi independen (jika dibutuhkan);



Peserta akan diberitahukan hasil bandingnya; dan



Banding akan diselesaikan dalam waktu yang realistis dan adil.

Pada saat menjelaskan asesmen, hal yang perlu diingat adalah berlaku adil dan
memenuhi prinsip persamaan. Pada situasi dimana peserta sertifikasi mungkin tidak memahami
anda atau apa yang anda coba jelaskan, dengan mempertimbangkan berbagai pendekat atau
menggunakan dukungan orang lain. Anda harus melaksanakan suatu persetujuan verbal; non
verbal atau tertulis dari peserta yang menyatakan bahwa mereka memahami dan berkeinginan
untuk melaksanakan asesmen sebelum mengumpulkan bukti melalui metode-metode yang telah
direncanakan dan mereka akan mematuhi instruksi anda. Hal ini dapat dilakukan secara
langsung sebelum melaksanakan kegiatan asesmen.
Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan disebut konsultasi pra asesmen atau
penjelasan tentang rincian perencanaan asesmen kepada peserta sertifikasi.
Langkah-langkahnya adalah:
1. Tempatkan peserta sertifikasi di posisi yang nyaman sebagai salah satu
cara untuk

memberikan lingkungan yang

nyaman.
Kemungkinan

skenario

yang

dilakukan

adalah:
-

Mempersilahkan peserta duduk ditempat
yang nyaman

-

Memperkenalkan diri

-

Menanyakan

kenyamanan

peserta

sertifikasi

2. Pastikan peserta anda sudah diterima menjadi peserta sertifikasi dan benar-benar
memiliki kompetensi yang akan diases.:
APL 01
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-

Identitas dari calon peserta uji

-

Kualifikasi Unit kompetensi

Kemungkinan Skenario:
-

Memeriksa Aplikasi pendaftaran (APL 01)

-

Menunjukkan SKKNI sekaligus menjelaskan secara rinci bagian unit atau unit-unit
kompetensi yang akan diases.

-

Menjelaskan kemungkinan penyesuaian yang beralasan, asesmen ulang dan
banding.

-

Mengklarifikasi, apakah peserta sertifikasi mengerti

Formulir Banding Asesmen

PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI
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Skenario tentang rincian perencanaan asesmen kepada peserta sertifikasi

No
1.

Langkah

Skenario

Keterangan

Tempatkan peserta
sertifikasi di posisi yang
nyaman sebagai salah
satu cara untuk
memberikan lingkungan
asesmen yang nyaman.

2.

Pastikan peserta anda
sudah diterima menjadi
peserta sertifikasi dan
benar-benar

memiliki

kompetensi yang akan
diases.

1.4 Merundingkan dan menyepakati usulan perubahan terhadap proses asesmen yang
relevan
Pada beberapa keadaan, asesor kompetensi perlu merundingkan dan menyepakati usulan
perubahan pada proses asesmen bersama peserta sertifikasi. Hal ini mungkin apabila
tempat kerja atau tempat asesmen kompetensi terjadi perubahan sistem atau peraturan
atau ada teknologi baru yang berlaku. Bila diperlukan perubahan pada proses asesmen,
maka perundingan untuk mencapai kesepakatan dapat dilakukan bersama peserta
sertifikasi dan pihak-pihak yang terkait dengan proses asesmen.
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PETA UNIT KOMPETENSI

Menetapkan
dan
memelihara
lingkungan
asesmen

Mengases
Kompetensi

Merekam dan
melaporkan
keputusan
asesmen
Membuat
Keputusan
Asesmen
Meninjau
Proses
Asesmen

Mengumpulka
n bukti yang
berkualitas
Mendukung
Peserta

Elemen 2 :
Mengumpulkan Bukti yang Berkualitas
Jika seluruh persiapan anda telah lengkap, saat ini adalah waktunya untuk melaksanakan
asesmen. Durasi pada tahap ini tergantung pada lingkup asesemen. Asesor harus menyadari
banyak hal sepanjang waktu untuk memastikan asesmen dilaksanakan dengan adil dan efisien.
Ketika mengamati kinerja seorang peserta/ kandidat, anda harus membuat catatan yang sesuai
pada ceklis untuk mendukung umpan balik anda. Hal ini penting ketika kinerja mungkin dibawah
standar yang diperlukan.
TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah menyelesaikan sesi ini, anda mampu untuk:
2.1

Menggunakan metode asesmen dan perangkat asesmen untuk
mengumpulkan, mengorganisasikan dan mendokumentasikan bukti yang
berkualitas.

2.2

Menerapkan prinsip asesmen dan aturan bukti dalam pengumpulan bukti
yang berkualitas

2.3

Menentukan kesempatan pengumpulan bukti bersama peserta dan personel
yang terkait

2.4

Mengidentifikasi aktifitas asesmen terpadu dan memodifikasi perangkat
asesmen bila perlu.

2.5

Membahas kebijakan dan prosedur sistem asesmen RPL yang teridentifikasi
dan persyaratan organisasi/ hukum/ etika untuk asesmen.
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2.1. Penggunaan Metode dan Perangkat Asesmen
Setelah melakukan kaji ulang, menerjemahkan dan memahami rencana dan kondisi
bagaimana asesmen tersebut dilakukan, langkah selanjutnya adalah anda menggunakan
perangkat dan metode yang telah disetujui pada perencanaan untuk mengumpulkan bukti.
Metode ini termasuk observasi langsung, kegiatan terstruktur, tes pengetahuan (Lisan atau
tertulis), portofolio, kaji ulang produk, laporan dan atau laporan pihak ketiga.
Ketika mengumpulkan bukti, anda harus mempertimbangkan cara yang paling efisien
untuk pengumpulan bukti sehingga peserta anda tidak perlu mengerjakan suatu bukti yang
berlebihan. Tentu saja, anda harus selalu memastikan bahwa anda mengumpulkan bukti yang
cukup. Dengan demikian seimbangkan pekerjaan dan bukti-bukti secara efektif. Sebagai asesor,
anda harus seimbang dan memelihara sikap tidak mendominasi selama kegiatan asesmen.
Kita telah melihat berbagai perangkat asesmen dan bagaimana menggunakannya untuk
mengumpulkan bukti keterampilan, pengetahuan dan sikap. Pilihan anda terhadap metode dan
perangkat harus sesuai dengan kebutuhan institusi atau industri peserta tersebut. Anda dapat
mendapatkan pemahaman persyaratan industri melalui konsultasi langsung atau mengamati
kebutuhan melalui sumber-sumber lainnya, seperti publikasi, website dan badan industi.
Tabel 3.2 memperlihatkan contoh kemungkinan perangkat, metode dan contoh untuk
mengumpulkan bukti.

Metode Asesmen

Instrumen

Pertanyaan (Lisan

 Tes jawaban pendek

atau tertulis)

 Kuesioner Lisan
 Survei asesmen mandiri

Contoh Bukti


Kuesioner/survei/essai atau test
yang lengkap



 Essai

Rekaman dari jawaban lisan
(termasuk rekaman audio)

 Pertanyaan studi kasus
 Tes Pilihan berganda
Observasi

 Ceklis Observasi

Rekaman Otentik dari observasi

(Demonstrasi, Role Play ,

(tanggal/ Ditanda tangani oleh

Praktek)

asesor, pihak ketiga dan

 Laporan pihak ketiga
Simulasi



 Ceklis observasi untuk
lingkungan simulasi
 Ceklis kinerja atau

kandidat)
 Rekaman Otentik dari observasi
 Dokumentasi dari kegiatan,
ceklis, form atau hasil data.

asesmen mandiri
Kegiatan terstuktur

 Portofolio project

 Portofolio yang lengkap dari
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 Ceklis roleplay

pekerjaan otentik yang diberikan

 Ceklis observasi

kandidat/peserta.

 Kuesioner (Jenis yang
relevan)

 Rekaman otentik dari observasi
 Dokumentasi lengkap, termasuk
kuesioner, laporan, dokumen
dan rekaman internal.

Umpan balik pihak

 Pernyataan kompetensi

ketiga

 Ceklis observasi

 Pernyataan otentik dari
kompetensi dengan contoh,
ditanda tangani dan tanggal dari
pihak ketiga yang relevan
(contoh manajer jangka panjang
atau kualified asesor)
 Observasi rekaman otentik

Contoh produk

 Ceklis contoh ceklis

 Contoh produk yang lengkap
yang memenuhi persyaratan
contoh ceklis (Misalnya dimensi,
rasa, spesifikasi dan
sebagainya)

Wawancara

 Rekaman wawancara

 Biasanya digunakan pada
Rekognisi Pembelajaran
Lampau (RPL) – Bukti harus
termasuk rekaman yang valid,
ditanda tangani dan diberi
tanggal oleh asesor dan
dokumentasi lainnya untuk
mendukung hasil wawancara.

Produksi Media

 Ceklis observasi atau
produk

 Copy media yang lengkap dan
valid pada format yang dapat di
transfer: videotape, MP3, MP4,
AVI Video format atau file yang
sesuai.

Penemuan

 Ceklis Observasi

Kekurangan/

 Rekaman observasi dan hasil
yang lengkap dan asli

Kesalahan
Bermain Peran

 Ceklis observasi

 Kuesioner dan rekaman

 Pertanyaan lisan

observasi yang lengkap
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Project berbasiskan

 Rekaman keterlibatan

 Pertanyaan atau rekaman yang

pekerjaan

 Laporan pihak ketiga

lengkap unutk mengidentifikasi

 Kuesioner

keterlibatan peserta/ kandidat

 Pernyataan keaslian

sesuai dengan persyaratan
aktifitas.

Rekaman Pelatihan

 Pemetaan dokumen/
ceklis asesmen mandiri
 Pernyataan pihak ketiga

 Rekaman keaslian dari
keterampilan dan pengetahuan
yang dipetakan terhadap
standar kompetensi yang
diperlukan dan ditanda tangani
oleh asesor atau pihak ketiga

Aktifitas 4

Pilihlah sedikitnya dua metode yang dapat anda gunakan
untuk tugas-tugas berikut ini dan pertimbangkan mengapa
metode tersebut merupakan pilihan paling efektif.
1. Membuat kopi untuk cafe yang standar
2. Melakukan pelayanan di restoran

2.2. Aplikasi Prinsip dan Aturan Bukti
Mempertimbangkan bagaimana prinsip asesmen dan aturan pengumpulan bukti telah
diaplikasikan pada kreasi sebelumnya dan uji coba instrumen asesmen. Anda mungkin telah
mempertimbangkan bagaimana ceklis, project dan contoh produk atau kuesioner mungkin
ditujukan kepada setiap kriteria unjuk kerja, keterampilan dan pengetahuan penting, dan aspek
penting dari bukti untuk suatu kompetensi. Pendekatan yang sama dapat digunakan untuk
menentukan apakah aturan dan prinsip-prinsip tersebut telah diaplikasikan pada bukti yang anda
kumpulkan.
Bukti yang berkualitas adalah bukti yang sangat penting untuk memenuhi aturan dan prinsip
asesmen. Ada 4 prinsip asesmen pada asesmen berbasiskan kompetensi, seluruh asesmen
harus memenuhi prinsip-prinsip asesmen yaitu:
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1.

Valid:
Asesmen dianggap valid bila asesmen tersebut menilai apa yang diperlukan untuk dinilai

2.

Reliabel (Bisa dipercaya)
Asesmen dianggap dapat dipercaya bila hasil-hasilnya dinterpretasikan secara konsisten
dari konteks ke konteks dan dari orang ke orang

3.

Fleksibel.
Asesmen dianggap fleksibel bila dapat memenuhi kebutuhan serangkaian konteks. Suatu
asesmen dianggap tidak fleksibel jika hal itu menolak hasil belajar sebelumnya atau gagal
memberi kesempatan seorang peserta kesempatan kedua atau ketiga untuk diases.

4.

Adil.
Suatu asesmen dianggap adil bila tidak merugikan peserta tertentu, terbuka, bebas dari
penyimpangan, mendukung peserta.

Demikian pula dengan aturan bukti dapat diaplikasikan secara langsung untuk setiap bagian
bukti yang anda kumpulkan. Sebagai tambahan prinsip-prinsip yaitu valid, aturan kecukupan,
keterbaruan dan keaslian harus diaplikasikan pada bukti yang anda kumpulkan.
Kualitas bukti harus memperlihatkan konsisten dari kinerja dan peserta melakukan pekerjaan
mereka sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan menjadwalkan berbagai kegiatan asesemen yang
mencakup seluruh kompetensi dan diases melalui verifikasi pihak ketika atau asesor kompetensi.

Untuk standar keterbaruan bukti harus ada pedoman yang digunakan pada penentuan
keterbaruan bukti tersebut. Standar ini harus dimiliki sebelum kegiatan asesmen dimulai untuk
memastikan seluruh peserta/kandidat dilakukan dengan cukup dan konsisten. Berbagai
keterbaruan dari kontek ke konteks. Merupakan hal penting untuk mendapatkan saran industri
sebelum menentukan apa yang mungkin anda pertimbangkan untuk dijadikan bukti.

Aktifitas 5
Pada tahun 2010, Dian bekerja di industri hospitaliti sebagai barista
yang kualified, kemudian ia meninggalkan pekerjaannya untuk
menikah dan saat ini sedang mempertimbangkan untuk kembali
menjadi

barista

paruh

waktu.

Manajemen

yang

akan

memperkerjakan Dian mempertimbangkan ketrampilannya yang
sudah tidak terbaru. Dengan keadaan seperti ini, bagaimana anda
mengases

kualifikasi

Dian

jika

ia

diminta

untuk

rekognisi

pembelajaran lampau? Apakah anda akan mempertimbangkan
evaluasi untuk memastikan keterbaruannya? Mengapa?
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2.3. Pengumpulan Bukti yang Berkualitas
Bukti berkualitas adalah mutlak dalam asesmen berbasis kompetensi. Bukti adalah informasi,
material dan produk yang mendukung peserta atau kandidat untuk mendemonstrasikan
kompetensi terhadap acuan pembanding asesmen. Ada tiga jenis bukti (langsung, tidak
langsung dan tambahan), terdapat banyak metoda pengumpulan bukti (metoda asesmen) dan
setiap kombinasinya dapat digunakan. Asesor dan peserta/kandidat akan mengumpulkan bukti
sesuai dengan batasan variabel dan selalu berkaitan dengan pekerjaan peserta atau kandidat
pada saat ini maupun pekerjaan mendatang.
Bukti berkualitas harus memenuhi:


Cakupan demonstrasi pencapaian kriteria unjuk kerja



Merefleksikan keterampilan, pengetahuan dan sikap sebagaimana dikemukakan pada
unit kompetensi



Memperlihatkan penerapan keterampilan pada konteks yang terdapat di batasan variabel.



Mendemonstrasikan kompetensi setiap waktu



Mendemonstrasikan kompetensi secara berulang



Merupakan kebiasaan kerja peserta



Dapat diverifikasi



Mendemonstrasikan keterampilan/ pengetahuan terkini peserta



Tidak

mengurangi

persyaratan

bahasa,

literasi

dan

numerasi

sebagaimana

dipersyaratkan dalam standar kompetensi
Tidak semua bukti didapatkan dari proses asesmen yang formal. Anda bisa mempertimbangkan
cara lain untuk mendapatkan bukti dari kompetensi dibandingkan melalui observasi langsung
atau bertanya. Satu dari atribut yang berharga dari asesor yang berkualitas adalah kreatifitas:
melihat apa yang perlu dikumpulkan dan kemudian ditentukan dengan cara yang palik baik untuk
mendapatkan bukti sesuai dengan kebutuhan klien, peserta atau organisasi.
Titik awal bagi asesor adalah proses konsultasi. Proses ini merupakan interaksi dengan peserta
(kandidat) atau pemangku kepentingan lainnya. Pada proses konsultasi dapat terdiri dari
pertanyaan seperti:


Kapan terakhir kalinya anda melakukan tugas ini?



Pernahkan anda telah melakukan tugas yang mirip dengan tugas ini?



Apakah anda memiliki dokumentasi yang mendukung aktifitas yang telah anda lakukan
pada masa lalu?



Akankah jenis aktifitas ini sesuai dengan tempat kerja anda?
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Pertanyaan-pertanyaan di atas hanya contoh dari jenis pertanyaan yang anda dapat tanyakan
untuk mengumpulkan informasi tentang peserta dan tempat kerja dalam rangka mengidentifikasi
bukti tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung asesmen peserta/ kandidat.
Mempertimbangkan situasi pada aktifitas 5 di atas, walaupun kualifikasinya sudah lama, bukan
berarti Dian kehilangan keterampilannya sama sekali. Anda dapat menanyakan apakah Dian
membuat kopi bistro sejak meninggalkan pekerjaannya sejak tahun 2010. Dian mungkin
menjawab bahwa dia menggunakan mesin pembuat kopi yang canggih di rumahnya setiap hari,
dan apakah dia dapat meminta suami atau keluarganya untuk membuat video ia membuat kopi
besok pagi. Hal ini merupakan satu contoh yang sederhana dari berbagai pendekatan yang
dapat anda ambil untuk mengumpulkan bukti yang mendukung peserta/ kandidat.

2.4 Integrasi Aktifitas Asesmen
Kompetensi individual jarang dilaksanakan di tempat kerja yang tertutup. Peran kerja yang
khusus selalu melibatkan sejumlah tugas yang berhubungan, dan setiap pendekatan asesmen
harus merefleksikan hal ini.

Asesmen terintegrasi, sering diistilahkan sebagai asesmen berkelanjutan dari beberapa unit
terkait dengan aktifitas yang efektif, efisien dan otentik, karena :
a) merefleksikan secara lebih dekat aktifitas pekerjaan sebenarnya; dan
b) menghemat waktu, kertas kerja dan mengurangi biaya

Asesmen terintegrasi mengkombinasikan pengetahuan, pengertian, pemecahan masalah,
keterampilan teknik, sikap kerja dan etika kedalam satu aktifitas asesmen. Adalah penting untuk
tidak membebani asesmen dengan terlalu banyak unit, sehingga Peserta memiliki kesulitan
dalam melengkapi bukti dari setiap unitnya yang akan mengalami kesulitan untuk memutuskan
jumlah bukti. Tidak ada aturan yang tegas dan cepat terkait dengan asesmen terintegrasi, tapi
direkomendasikan untuk tidak lebih dari empat atau lima unit yang diintegrasikan dalam satu
aktifitas asesmen

Asesmen terintegrasi harus direncanakan secara hati-hati, dan pada langkah awal adalah
mengelompokkan unit-unit yang relevan.

Informasi ini diidentifikasi dari setiap pedoman bukti

yang direkomendasikan untuk asesmen terintegrasi pada unit-unit terkait.
Namun anda tidak terpaku pada rekomendasi ini dan anda dapat mengelompokkan setiap unit
ke dalam asesmen terintegrasi (asal saja unit itu relevan dan terkait dalam tempat kerja dan
peran kerja).
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Aktifitas 6

Bagaimana cara anda akan menilai seseorang dalam jabatan
pekerjaannya, bila kompetensi yang harus dimiliki tersebar dalam
beberapa unit kompetensi. Bagaimana cara memilih metode yang paling
tepat digunakan?

2.5 Prosedur dan Kebijakan Asesmen
Pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja,
pendidikan nonformal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal di dilakukan
melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau (Permendikbud nomer 73 tahun 2013).

Rekognisi Pembelajaran Lampau ditujukan untuk:
a. Mengakui capaian pembelajaran yang diperoleh individu melalui pendidikan nonformal,
informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal
dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat;
b. Mengakui capai pembelajaran yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan/ atau lembaga
pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian dan/atau lembaga
diluar pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama
sebagai dasar pemberian gelar yang setara; dan
c. Mengakui tenaga ahli yang kualifikasinya setara dengan kualifikasi magister atau doktor
sebagai dosen.

Aktifitas 7

Bukti-bukti apa saja yang diperlukan untuk menilai seseorang yang
memiliki pengalaman kerja pada masa lampau dan metode apa yang
paling tepat digunakan untuk mengambil bukti tersebut?
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Langkah-langkah mengumpulkan bukti yang berkualitas:
1. Bersama peserta sertifikasi, kaji ulang acuan pembanding dan rencana asesmen
termasuk jenis bukti, metode, sumber daya yang akan digunakan pada asesmen.
Kemungkinan skenario yang akan dilaksanakan:
- Menjelaskan tujuan asesmen sesuai yang tertera di APL 01, dan MMA 01.
Menjelaskan MMA 01 dan menguraikan setiap unit atau elemen atau KUK,
identifikasikan cara untuk mengumpulkan bukti melalui metode dan perangkat
asesmen termasuk jenis bukti, metode, sumber daya yang akan digunakan pada
asesmen.

2. Menerapkan prinsip asesmen dan aturan bukti dalam pengumpulan bukti yang dijelaskan
melalui MMA 01 yang telah dibuat.
Kemungkinan skenario yang akan dilaksanakan:
- Menjelaskan kepada peserta bahwa MMA yang dibuat sudah memenuhi prinsip
asesmen dan aturan bukti.
3. Menentukan kesempatan pengumpulan bukti pada saat bekerja atau dalam aktifitas kerja
yang disimulasikan bersama dengan peserta berdasarkan APL 02 yang telah
dikumpulkan bukti- buktinya.
Kemungkinan skenario yang akan dilaksanakan:
- Peserta menunjukkan bukti-bukti yang dibawa ke asesor.
- Asesor menentukan bukti-bukti yang relevan sesuai dengan kriteria yang diminta oleh
acuan pembanding.
4. Mengidentifikasi kesempatan untuk aktifitas asesmen terpadu dan jika memungkinkan
memodifikasi perangkat asesmen.
Kemungkinan skenario yang akan dilaksanakan:
-

Berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, menanyakan karakteristik asesi dan
mencocokan karakteristik di tempat kerjanya, kemudian menentukan kemungkinan
adanya aktifitas asesmen terpadu.

5. Membahas kebijakan yang relevan dan memastikan bahwa peserta mengerti
implikasinya.
Kemungkinan skenario yang akan dilaksanakan:
-

Menjelaskan kebijakan K3 yang relevan dengan skema sertifikasi yang diases
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-

Menjelaskan hasil asesmen dapat berupa rekomendasi kompeten, belum kompeten
atau asesmen lanjut.

-

Menjelaskan kerahasiaan dan komitmen menjaga kerahasiaan dengan menunjukkan
lembar komitmen yang sudah ditanda tangani.

-

Menjelaskan cara merekam hasil asesmen sesuai yang berlaku di LSP atau institusi

6. Mendokumentasikan semua kesepakatan di atas lembar persetujuan termasuk
persetujuan tanggal, tempat, waktu serta durasi asesmen lanjut.
Kemungkinan Skenario yang dilaksanakan:
-

Memastikan kembali tanggal asesmen, tempat asesmen, waktu serta durasi.

-

Menuliskan kesepakatan tersebut pada lembar persetujuan asesmen.
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Mengases
Kompetensi

Menetapkan
dan
memelihara
lingkungan
asesmen

Merekam dan
melaporkan
keputusan
asesmen
Membuat
Keputusan
Asesmen

Meninjau
Proses
Asesmen

Mengumpulka
n bukti yang
berkualitas
Mendukung
peserta

Elemen 3 :
Mendukung peserta
Asesor diminta untuk membangun saluran komunikasi yang efektif dengan asesmen peserta
terkait dengan dukungan kemajuan peserta pada proses asesmen. Hal ini akan termasuk
menawarkan

pedoman

untuk

mengumpulkan

bukti

rekognisi

pembelajaran

lampau,

menyediakan umpan balik dua arah terhadap materi dan proses asesmen, dukungan spesialis,
dan lingkungan yang aman selama proses asesmen.
TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah menyelesaikan sesi ini, seharusnya anda mampu untuk:
3.1 Membimbing peserta dalam pengumpulan bukti
3.2 Menggunakan komunikasi yang sesuai yang memungkinkan terjadinya umpan
balik dua arah.
3.3 Membuat keputusan mengenai penyesuaian yang beralasan.dan penyesuaian
untuk mempertahankan integritas kompetensi yang relevan serta menerapkan
prinsip asesmen dan aturan bukti
3.5 Mengakses dukungan spesialis sesuai rencana asesmen
3.7 Menanggulangi risiko kesehatan dan keselamatan kerja
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3.1 Kesiapan Peserta dalam Pelaksanaan Asesmen
Apabila asesor menginterpretasikan suatu unit kompetensi, maka asesor perlu
mengidentifikasi

bukti

yang

diperlukan

peserta

dalam

rangka

mendemonstrasikan

kompetensinya terhadap unit kompetensi yang diases. Bukti yang dikumpulkan oleh asesor dan
peserta sebagai bagian dari proses asesmen harus memenuhi aturan bukti dan harus juga
memenuhi kriteria berikut untuk dipertimbangkan sebagai bukti bermutu:


Mencakup Kriteria Kinerja unit untuk mendemonstrasikan capaian elemen-elemen unit.



Merefleksikan ketrampilan, pengetahuan dan atribut sebagaimana dirumuskan dalam unit
yang diinterprestasi.



Menunjukkan aplikasi ketrampilan dalam konteks yang dideskripsikan dalam Pernyataan luas
unit.



Mendemonstrasikan kompetensi selama suatu periode tertentu.



Mendemonstrasikan kompetensi secara berulang-ulang.



Dapat menjadi pekerjaan peserta.



Dapat diverifikasi.



Mendemonstrasikan ketrampilan terkini/pengetahuan peserta



Tidak menggelembungkan persyaratan bahasa, layak baca dan penomoran melebihi
persyaratan yang dibutuhkan dalam kinerja kompetensi.

3.2 Komunikasi dua arah yang efektif
Keterampilan Komunikasi:
 menyampaikan umpan balik yang membangun
dan mendukung
 mengajukan pertanyaan yang cocok untuk
mengklarifikasi dan mengkonfirmasi instruksi
pengumpulan bukti
 menginterpretasi jawaban lisan secara akurat
 mengarahkan peserta untuk menyampaikan
petunjuk/instrtuksi kepada asesor
 membuat pilihan dan petunjuk secara jelas
dan konkrit

Komunikasi dua arah
 menginterpretasi jawaban lisan secara akurat
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 melakukan interaksi dua arah
 menggunakan bahasa yang cocok dengan peserta, konteks asesmen dan kinerja
disesuaikan dengan standar kompetensi
 menggunakan bahasa dan konsep dengan memperhatikan perbedaan budaya
 menggunakan sikap menyatu dengan budaya setempat

Perbedaan Individu
 halangan bahasa, numerasi dan literasi
 keterbatasan fisik, seperti pendengaran, penglihatan, suara dan mobilitas
 keterbatasan intelektual
 kondisi kesehatan seperti arthritis, epilepsy, diabetes, asthma yang dapat mempengaruhi
asesmen
 kesulitan belajar
 keterbatasan psikiatris dan psikologis
 ketaatan terhadap agama dan spritual
 latar belakang persepsi/pandangan budaya
 umur
 gender

Aktifitas 8
Lakukan komunikasi dua arah dengan kolega atau rekan sesama
peserta agar terbangun kepercayaan (trust) bahwa proses asesmen
bukanlah ujian sehingga pengalaman negatif peserta sertifikasi di masa
lampau pada saat asesmen tidak timbul kembali.

3.3 Penyesuaian yang wajar dan penerapannya
Dalam proses asemen memiliki prinsip asesmen yaitu bahwa asesmen harus fleksibel dan adil.
Salah satu cara terbaik memenuhi prinsip asesmen ini adalah dengan duduk bersama peserta
mendiskusikan suatu penyesuaian wajar yang mungkin diperlukan (berdasarkan kebutuhan dan
karakteristik peserta).
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Tabel 2: Tabel Karakteristik dan penyesuaian yang beralasan

Karakteristik Peserta dan Penyesuaian yang Beralasan
Karakteristik

Isu Potensial

Rentang kemungkinan metoda dan
perangkat

Rendahnya

Menulis,

Asesmen verbal menggunakan pertanyaan-

kemampuan baca

Membaca,

pertanyaan pra penetapan (hal ini dapat dicatat

tulis atau

Perhitungan

atau seseorang yang lain dapat menjadi juru

berhitung

Keyakinan

tulis)
Presentasi dan demonstrasi dapat digunakan
daripada tulisan
Gunakan diagram-diagram dan bentuk-bentuk
visual ketika melakukan pertanyaan, atau bagi
Peserta untuk menjelaskan jawaban-jawaban

Orang-orang

Menulis,

Demonstrasi

yang bahasa

Membaca,

Penggunaan diagram

utamanya bukan

Berbicara

Hasil produksi

bahasa Inggris

Keyakinan

Mengorganisasikan

Budaya dan

sesuai dengan peserta untuk beribadah atau

perbedaan agama

jadwal

ulang

waktu

terhadap

asesmen

yang

kegiatan-kegiatan

khusus keagamaan
Peserta dengan

Berbicara

Daftar cek observasi menggunakan teknologi

kecacatan

Membaca

adaptif seperti halnya Braile untuk orang yang

Menulis

tidak dapat melihat.

Pergerakan

Memberikan

Pendengaran

bantuan dari penterjemah untuk orang yang

pertanyaan

dan

mendapatkan

mengalami gangguan pendengaran
Menggunakan

penterjemah,

pembaca,

attendant career atau scribe untuk menuliskan
jawaban-jawaban
Observasi terhadap tugas-tugas yang
dilaksanakan pada peralatan atau lingkungan
yang telah disesuaikan.
Peserta dengan

Perbedaan usia

Gunakan studi kasus daripada permainan

usia lanjut

dengan asesor

peran dimana beberapa peserta sertifikasi

Keyakinan

merasa tidak nyaman.
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Keterbatasan

Memastikan ukuran huruf tidak terlalu kecil

teknologi

pada

petunjuk-petunjuk

untuk

peserta

sertifikasi.
Kesehatan

Kelelahan

Tugas-tugas

asesmen

yang

lebih

pendek

Lemahnya

diperbolehkan.

konsentrasi

Instruksi-instruksi spesifik pada proyek yang

Efek-efek medis

dapat dilakukan pada berbagai tingkatan.
Memperbolehkan periode waktu yang lebih
panjang untuk menyelesaikan tugas
Menggunakan juru tulis atau perekam audio.

Jenis kelamin

Budaya kerja

Menggunakan asesor yang berjenis kelamin

untuk wanita yang

sama (jika sesuai).

bekerja pada

Memastikan perangkat asesmen agar tidak

perdagangan non

spesifik pada jenis kelamin tertentu pada isinya.

tradisional
Perbedaan jenis
kelamin asesor
Peserta dengan

Membaca

Periksa jika bahasa, membaca atau berhitung

tingkat pendidikan Menulis

mungkin berdampak kepada asesmen

rendah

Berhitung

Demonstrasi dan pertanyaan lisan, mungkin

Keterbatasan

merekam jawaban-jawaban atau menggunakan

keterampilan

juru tulis.

belajar

Membacakan setiap informasi tertulis kepada

Keyakinan

Peserta atau menggunakan gambar-gambar
untuk instruksi Gunakan tugas-tugas asesmen
singkat.

Peserta yang saat Keyakinan

Memastikan Peserta memahami prosedur di

ini dikembalikan

tempat kerja, termasuk K3.

menjadi tenaga

Jika

kerja

tentukan waktu ketika tidak terlalu banyak

mendemonstrasikan

ditempat

kerja,

orang disekitarnya
Tanggungjawab

Persyaratan

Memastikan waktu dan tempat asesmen tidak

keluarga

menjaga untuk

bentrok dengan tanggungjawab menjaga

anggota keluarga
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3.4 Penerapan Prinsip-Prinsip Asesmen dan Aturan Bukti Secara Berimbang
Dalam asesmen berbasis kompetensi, bukti adalah informasi, material dan produk yang
mendukung klaim Peserta untuk mendemonstrasikan kompetensi terhadap acuan pembanding
asesmen. Ada tiga jenis bukti, terdapat banyak metoda pengumpulan bukti (metoda asesmen),
dan setiap kombinasinya dapat digunakan. Asesor dan peserta uji akan mengumpulkan bukti
dari rentang sumber daya, dan hal ini seharusnya selalu berkaitan dengan pekerjaan Peserta uji
pada saat ini maupun pekerjaan mendatang.
Apabila asesor menginterpretasikan suatu unit kompetensi, maka asesor perlu mengidentifikasi
bukti yang diperlukan peserta dalam rangka mendemonstrasikan kompetensinya terhadap unit
kompetensi yang diases. Bukti yang dikumpulkan oleh asesor dan peserta sebagai bagian dari
proses asesmen harus memenuhi aturan bukti yaitu valid, cukup, terbaru dan asli dan harus juga
memenuhi kriteria berikut untuk dipertimbangkan sebagai bukti bermutu:


Mencakup kriteria kinerja unit untuk mendemonstrasikan capaian elemen-elemen unit.



Merefleksikan ketrampilan, pengetahuan dan atribut sebagaimana dirumuskan dalam unit
yang diinterprestasi.



Menunjukkan aplikasi ketrampilan dalam konteks yang dideskripsikan dalam pernyataan unit
kompetensi.



Mendemonstrasikan kompetensi selama suatu periode tertentu.



Mendemonstrasikan kompetensi secara berulang-ulang.



Dapat menjadi pekerjaan peserta uji.



Dapat diverifikasi.



Mendemonstrasikan keterampilan terkini/pengetahuan peserta.



Tidak menggelembungkan persyaratan bahasa, layak baca dan penomoran melebihi
persyaratan yang dibutuhkan dalam kinerja kompetensi.

3.5 Mendatangkan bantuan spesialis sesuai dengan rencana asesmen.
Dalam memutuskan keputusan sesuai yang dipersyaratkan dalam proses asesmen, perlu untuk
mengakases spesialis yang mendukung proses asesmen, yakni:


masukan dari lead assessor dan tim asesmen;



masukan dari pengembang kebijakan dan para ahli keselamatan;



masukan dari otoritas regulasi;



bantuan dari pihak ketiga;



dukungan untuk mengendalikan atau mengisolasi Peserta dan asesor;



pengembangan aktifitas asesmen online.
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Aktifitas 9
Pada saat anda mengases peserta di hotel ternyata klaster unit
kompetensi yang akan diases diantaranya terkait dengan kandungan
gizi pada makanan, sedangkan anda tidak memiliki kompetensi
tentang struktur kimia organik yang berhubungan dengan gizi pada
makanan, apa yang harus anda lakukan bila asesor pada bidang
tersebut tidak tersedia?

3.6 Tanggung jawab K3
Tanggungjawab K3 berkaitan dengan rencana dan pengorganisasian asesmen, seperti:
 persyaratan pelaporan bahaya dan insiden
 prosedur darurat dan prosedur penggunaan alat pelindung diri
 penggunaan peralatan secara aman dan pemeliharaannya
 informasi sumber daya K3

Aktivitas 10

Mendapatkan dan membuktikan domain sikap yang telah dimiliki
oleh peserta cukup sulit, sehingga dibutuhkan masukan dari orang
yang relevan. Tentukan dan diskusikan bersama siapa saja yang
dapat dikatakan pihak yang relevan tersebut.
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Langkah-langkah Mendukung Peserta:
1. Membimbing peserta dalam pengumpulan bukti, dengan memberikan penjelasan:
-

Pengertian Asesmen termasuk RPL

-

Perangkat asesmen yang digunakan

-

Cara menggunakan perangkat asesmen

-

Aturan bukti yang harus dipenuhi

2. Menggunakan keterampilan komunikasi interpersonal pada saat menggunakan perangkat
asesmen Membangun hubungan baik
-

Memberikan informasi

-

Bertanya

-

Mendengarkan secara aktif

-

Memberikan umpan balik secara positif

3. Menyediakan dukungan spesialis bila diperlukan
4. Mengelola kesehatan dan keselamatan kerja pada saat pelaksanaan asesmen
5. Mencatat hasil asesmen sesuai dengan metode dan perangkat yang digunakan
6. Jika seluruh bukti sudah dikumpulkan, sediakan waktu untuk anda mempertimbangkan
hasil pengumpulan bukti.

Aktifitas 11

Buatlah skenario dengan menggunakan form yang sudah
disediakan untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan
langkah-langkah pelaksanaan asesmen.
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Skenario Mendukung Peserta

No
1.

Langkah
Menempatkan peserta
sertifikasi di situasi yang
nyaman sebagai
persiapan pembimbingan.

2.

Menggunakan
keterampilan komunikasi
interpersonal pada saat
menggunakan perangkat
asesmen, termasuk
mengomunikasikan
penyesuaian yang
memungkinkan.

3.

Menyediakan dukungan
spesialis bila diperlukan.

4.

Mengelola kesehatan dan
keselamatan kerja pada
saat pelaksanaan
asesmen

5.

Mencatat hasil asesmen
sesuai dengan metode
dan perangkat yang
digunakan

6.

Jika seluruh bukti sudah
dikumpulkan, sediakan
waktu untuk anda
mempertimbangkan hasil
pengumpulan bukti.
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Mengases
Kompetensi

Menetapkan
dan
memelihara
lingkungan
asesmen

Merekam dan
melaporkan
keputusan
asesmen
Membuat
Keputusan
Asesmen
Meninjau
Proses
Asesmen

Mengumpulka
n bukti yang
berkualitas
Mendukung
Peserta

Elemen 4.
Membuat Keputusan Asesmen
Tugas utama asesor adalah membuat keputusan pada pencapaian kompetensi peserta.
Keputusan asesmen berdasarkan kriteria dan kompetensi. Hal ini berarti keputusan hanya dapat
menjadi kompeten atau belum kompeten, berdasarkan pertimbangan asesor yang profesional
dari bukti yang diberikan oleh peserta.
TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah menyelesaikan sesi ini, seharusnya anda mampu untuk:
4.1 Mengidentifikasi keterbatasan perolehan dan evaluasi bukti yang berkualitas dan
meminta arahan dari pihak yang relevan.
4.2 Memeriksa bukti yang telah terkumpul untuk memastikan bahwa bukti tersebut dapat
merefleksikan bukti yang diperlukan dan mengevaluasi bukti yang telah terkumpul untuk
memastikan bahwa bukti tersebut dapat merefleksikan bukti yang diperlukan.
4.3 Menggunakan pertimbangan berdasarkan prinsip asesmen dan aturan bukti untuk
memutuskan pencapaian kompetensi.
4.4 Menggunakan pertimbangan-pertimbangan organisasi/ hukum/ etika dalam membuat
keputusan asesmen, kebijakan dan prosedur sistem asesmen yang relevan.
4.5 Memberikan umpan balik yang jelas dan membangun terkait keputusan asesmen
kepada peserta dan mengemukakan rencana tindak lanjut bila perlu dari umpan balik
yang jelas dan membangun terkait keputusan asesmen diberikan kepada peserta.
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4.1 Perolehan dan evaluasi bukti yang berkualitas
Dalam asesmen berbasis kompetensi terdapat proses pengumpulan bukti dan membuat
pertimbangan keputusan tentang apakah seseorang sudah kompeten atau belum kompeten.
Apabila asesor menemui kesulitan dalam mengumpulkan bukti, maka asesor akan memerlukan
bantuan dari orang yang relevan yang terlibat dalam proses asesmen.
Sejumlah masalah akan membatasi asesor menghasilkan dan mengevaluasi bukti bermutu,
termasuk,al:


Peran kerja dan tanggung jawab seorang peserta;



Pemenuhan panduan K3, standard dan pertimbangan;



Tanggung jawab hukum berkaitan dengan proses asesmen;



Persyaratan bekerja dengan mitra kerja asesmen;



Persyaratan pelatihan suatu organisasi atau sektor industri;



Kapasitas asesor memenuhi kebutuhan peserta tertentu;



Pengetahuan asesor tentang asesmen berbasis kompetensi; dan



Tingkat kemampuan vokasional asesor (pada level yang sedang diases).

4.2 Pemeriksaan dan evaluasi bukti
Asesor harus menggunakan kemampuan profesionalnya untuk memastikan bahwa peserta telah
mendemonstrasikan sesuai dengan unit atau unit-unit kompetensi yang diases. Gambar di
bawah ini memperlihatkan contoh komponen-komponen yang harus dipastikan pada saat
mempertimbangkan bukti-bukti terkait pembuatan keputusan.

Bukti secara akurat
merefleksikan:
 Persyartan unit atau unitunit kompetensi
 Saran pada batasan
variabel
 Persyaratan tempat kerja
 Seluruh dimensi
kompetensi
 Employability Skills
 Persyaratan KKNI

Asesmen merefleksikan
persyaratan di tempat
kerja

Prinsip
Asesmen:
Valid,
Realible,
Flexible dan
Fair

Integritas
keputusan
asesmen

Bukti :
Valid, cukup, terbaru
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Proses validasi yang
telah digunakan:
 Pertemuan internal
asesor
 Moderasi
 Partisipasi di forum
industri
 Pengaturan
asesmen dan
perekaman yang
sesuai

Prosedur dan keputusan
asesmen direkam, kaji
ulang untuk perbaikan
proses asesmen
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4.3. Pertimbangan berdasarkan prinsip asesmen dan aturan bukti
Bukti yang telah dikumpulkan dikaji ulang untuk memperimbangkan kesesuaiannya dengan
prinsip asemen dan aturan bukti.

Ceklis dibawah

ini dapat

digunakan untuk

memperimbangkan bukti-bukti tersebut.
Ceklis Menguji dan Mengevaluasi Bukti Bermutu
Apakah bukti yang dikumpulkan memuat…:

Ya

Tidak

…Seluruh bagian dari komponen standar asesmen, termasuk:


Aplikasi pernyataan unit



Semua elemen?



Kriteria kinerja?



Ketrampilan dan pengetahuan yang diperlukan?



Ketrampilan yang dapat dipekerjakan?



Batasan pernyataan/variable



Panduan bukti?

…dimensi kompetensi, agar asesor yakin bahwa peserta dapat:
 Melaksanakan tugas-tugas individual?
 Mengelola sejumlah tugas berbeda dalam pekerjaan?
 Tanggap terhadap keadaan darurat dan terhentinya pelaksanaan
rutin?
 Menangani tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja,
termasuk bekerjasama dengan orang lain?
.... Prinsip asesmen, agar asesor yakin bahwa pelaksanaan asesmen:
 Memuat semua bagian komponen standar kompetensi/ acuan
pembanding.
 Menggunakan perangkat asesmen yang dapat dipercaya.
 Memperhatikan karakteristik peserta sertifikasi.
 Memenuhi kebutuhan peserta sertifikasi sesuai aturan yang
berlaku.
… aturan bukti, agar asesor yakin bahwa bukti:


Memuat semua bagian komponen standar asesmen



Yang disajikan dari yang berlaku saat ini atau yang paling akhir?



Sudah memadai menjelaskan seluruh bagian standar kompetensi
asesmen?



Adalah benar hasil kerja peserta?

…KKNI yang relevan?
…Panduan asesmen dari standar kompetensi yang relevan?
…prosedur dan kebijakan asesmen yang relevan?
…persyaratan hukum, organisasi dan etika?
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…Indikator yang relevan/level kompetensi sesuai system
pelaporan KKNI?
…persyaratan organisasi untuk kinerja pekerjaan?
…spesifikasi produk yan relevan?
…persyaratan asesmen terpadu?

4.4. Penentuan Keputusan Asesmen
Keputusan

yang

dibuat

asesor

berdasarkan

bukti

yang

dikumpulkan

adalah

direkomendasikan kompeten atau belum kompeten. Setelah anda memberikan
keputusan maka anda harus mempersiapkan umpan balik yang jelas dan umpan balik
kepada peserta untuk di informasikan kepada mereka pada langkah selanjutnya.

Belum Kompeten

Kompeten

Jika keputusannya adalah ‘belum kompeten’ (BK), peserta harus diberikan umpan balik
yang konstruktif dan positif. Berikan penjelasan bahwa area mana saja yang kompeten
dan area mana saja yang belum kompeten, mengapa belum kompeten. Peserta mungkin
saja kan tidak nyaman, kuatir atau marah dengan hasilnya, anda harus melatih sensitivitas
melalui cara anda melakukan komunikasi. Pada saat menyampaikan keputusan,
perlihatkan empati dan gunakan tone suara yang halus. Anda dapat memberikan informasi,
area mana saja mereka dapat melakukan dengan baik atau meningkatkan atau
menyediakan jalur yang dapat mereka tindak lanjuti.

Ada beberapa kebijakan relevan lainnya seperti perundangan, kode etik dan standar
nasional yang perlu dipertimbangkan pada saat membuat keputusan asesmen, contoh:
 hak paten
 keamanan informasi
 plagiatisme
 paket pelatihan/standar kompetensi
 persyaratan lisensi, pada pedoman BNSP 201
 persyaratan industri/tempat kerja
 persyaratan rekaman informasi dan kerahasiaan
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 anti diskriminasi termasuk kesamaan kesempatan, pencemaran nama baik, diskriminasi
ketidakmampuan
 hubungan tempat kerja
 persetujuan perusahaan/penghargaan industri

Ada beberapa tendensi yang mempengaruhi hasil keputusan asesmen yaitu:
1. Halo Effect : tendensi psikologis yang terjadi karena peserta bekerja di bidang yang
sama sehingga menimbulkan yang baik saat penilaian ataupun penah berinteraksi
dengan asesi sebelumnya (kecenderungan menilai terlalu tinggi seseorang berdasarkan
prestasi tertentu atau kesalahan yg terjadi pd saat mengadakan pencatatan hasil
pengamatan yg disebabkan oleh adanya sesuatu yg mempengaruhi pencatat).
2. Primacy effect : tendensi untuk mengingat sesuatu yang pertama atau yang terakhir kita
lihat, contohnya jika Anda mendengar daftar kata-kata yang panjang, maka kemungkinan
lebih mengingat kata-kata yang terdengar terakhir (pada akhir daftar) daripada kata-kata
yang di tengah. Hal ini sama dengan Efek kebaruan (recency effect) adalah prinsip
bahwa hal atau pengalaman terbaru kemungkinan besar akan paling diingat.
3. Focusing effect : tendensi untuk secara tidak rata menimbang atribut seseorang
didasarkan pada pengalaman atau stereotipe ( penilaian terhadap seseorang hanya
berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan)
4. Perceptual salience : tendensi overestimate penyebab sesuatu. Contohnya, asesor
menganggap peserta tidak mampu mencapai standar dikarenakan laporan awal yang
disampaikan kepadanya terkait kemampuan peserta.
5. The Mirror effect : Efek kebiasaan evaluasi karena asesor menilai peserta berdasarkan
kesamaan terhadap diri asesor.

4.5 Pemberian Umpan Balik
Setelah membuat keputusan asesmen, maka asesor harus dapat mengkomunikasikan
keputusan tersebut kepada peserta dengan jelas. Hasil asesmen seharusnya selalu dilihat
sebagai suatu hal positif, lepas dari apakah peserta telah diputuskan kompeten atau memerlukan
pembelajaran lanjut, atau peluang praktek lanjutan. Asesor harus memberikan umpan balik yang
jelas dan konstruktif kepada peserta tentang keputusan asesmen dan dapat memberikan solusi
yang diperlukan untuk mengembangkan suatu rencana tindak lanjut bagi peserta yang
diputuskan belum kompeten.
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Rencana tindak lanjut
Ada berapa pilihan untuk melakukan tindak lanjut:


Memperbaiki kesalahan minor dengan segera. Jika peserta tidak melakukan langkah
minor atau jawaban minor seslama asesmen, anda mungkin bisa memberikan kuiz pada
elemen atau kriteria unjuk kerja tertentu untuk usaha mendapatkan hasil yang kompeten.
Hal ini harus didokumentasikan pada rekaman asesmen dengan demikian setiap orang
menyadari apa dan bagaimana anda datang pada keputusan anda.



Menjadwalkan ulang asesmen. Hampir semua keputusan dengan hasil belum
kompeten, asesmen untuk dijadwalkan ulang dan aesi diberikan waktu untuk meningkat
area yang perlu diberikan umpan balik.



Pelatihan ulang. Ketika hasilnya tidak sukses, anda mungkin berharap peserta akan
langsung mengikuti asesmen. Hal ini harus diorganisasikan dengan atasannya atau
melalui lembaga pelatihan terdaftar.



Mengakhiri asesmen. Jika pada pertimbangan profesional anda, peserta tersebut tidak
dapat mencapai kompetensi, anda harus memberikan umpan balik dan berikan pilihan
cara untuk mendapatkan kompetensi tersebut. Melakukan diskusi dengan pelatih atau
atasan peserta merupakan hal yang dapat membantu anda untuk memberikan umpan
balik.

Rekam seluruh hasil asesmen pada masing-masing kolom yang sudah disediakan pada setiap
perangkat asesmen, contoh perangkat asesmen portofolio:

Tulis umpan balik pada kolom dibawah ini:
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Skenario Membuat keputusan dan umpan balik asesmen

No

Langkah

1.

Pastikan peserta sertifikasi

Skenario

Kererangan

diberikan umpan balik
yang konstruktif
2.

Selesaikan dan tanda
tangani laporan hasil
asesmen

3.

Ucapkan selamat atau
memberikan motivasi
kepada peserta sertifikasi.
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Aktifitas 12

Pada saat mengambil bukti asesor dianggap peserta tidak mengamati
kerjanya dengan seksama dan asesor menyatakan peserta belum
kompeten, hasil yang diberikan asesor ditolak oleh peserta dengan
alasan tidak cukup bukti, apa yang harus dilakukan oleh asesor?

Mencatat bukti-bukti dan
membuat keputusan

Memberikan keputusan kepada
peserta sertifikasi.

Aktifitas 13

Pada saat membuat keputusan, sangat memungkinkan asesor
membuat kesalahan yang disebabkan oleh halo effect, mirror effect,
perceptual slience, focusing effet, primacy effect. Berikan contoh
pada masing-masing effect tersebut dan bagaimana cara
menghindarinya?
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Mengases
Kompetensi

Menetapkan
dan
memelihara
lingkungan
asesmen

Merekam dan
melaporkan
keputusan
asesmen
Membuat
Keputusan
Asesmen
Meninjau
Proses
Asesmen

Mengumpulkan
bukti yang
berkualitas
Mendukung
Peserta
Sertifikasi

Elemen 5.
Merekam dan Melaporkan Keputusan Asesmen
Asesor harus membuat rekaman hasil sesegera mungkin setelah keputusan asesmen telah
dibuat dan menginformasikan keputusan yang telah dibuat kepada peserta dan pihak yang
relevan pada organisasi. Proses dimasing-masing LSP bisa berbeda, namun ada beberapa
persyaratan yang sama.

TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah menyelesaikan sesi ini, seharusnya anda mampu untuk:
5.1 Mencatat hasil asesmen dengan segera dan akurat.
5.2 Melengkapi laporan asesmen
5.3 Memproses laporan asesmen sesuai kebijakan yang berlaku
5.4 Menyerahkan rekomendasi tindak lanjut kepada orang yang relevan
5.5 Memperhatikan ketentuan kerahasiaan
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5.1 Pencatatan Hasil Asesmen
Menjaga dan mengamankan rekaman merupakan suatu bagian kritis dari proses asesmen, dan
hal ini dipersyaratkan dalam sistem manajemen mutu untuk mengelola rekaman secara tepat
guna menjamin akurasi dan integritasnya. Satu hal yang penting bagi setiap orang yang terlibat
dalam proses asesmen mengerti pentingnya rekaman mereka dan tanggung jawab
melaporkannya, karena itu harus dilakukan seefektif mungkin.
Rekaman yang akurat dan aman sangat penting karena rekaman itu dapat digunakan untuk:


Memberi umpan balik kepada seorang peserta;



Memastikan penerbitan suatu hasil kualifikasi atau pernyataan capaian;



Memandu pilihan untuk studi lanjut;



Untuk kenaikan gaji atau promosi jabatan;



Sebagai Arsip bagian personalia;



Sebagai dasar/bahan dalam proses banding atau re-asesmen.

Format yang dapat digunakan sebagai rekaman hasil asesmen:
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M E N G A S E S K O M P E T E N S I | 55

5.2 Pembuatan Laporan
Setelah merekam hasil asesmen, maka asesor perlu menyiapkan suatu laporan asesmen sesuai
dengan prosedur dan kebijakan sistem asesmen yang sesuai termasuk (persyaratan hukum,
organisasi dan etika). Laporan asesmen biasanya mencakup hal berikut:


Data pribadi peserta yang terinci



Rincian asesmen (termasuk tanggal, waktu dan tempat)



Rincian ringkas bukti (termasuk salinan rekaman asesmen)



Umpan balik dari dan kepada peserta



Kesimpulan keputusan asesor



Ringkasan rencana tindak peserta



Informasi kritis lain (termasuk banding dan hasil)



Tanda tangan asesor dan peserta



Laporan dapat dibuat secara tertulis atau elektronik sesuai kebutuhan Lembaga
yang mendanai.

Laporan asesmen dapat dibuat seperti contoh dibawah ini dan diberikan kepada pihak-pihak
yang terkait.

Contoh Format Sederhana Laporan Asesmen
Nama Peserta

:

Nama Asesor

:

Tanggal Pencapaian
Kompetensi

:

Tanda Tangan
Asesor dan
Tanggal

:

Unit Kompetensi

Kompeten Belum
Kompeten

Aspek Negatif dan
Positif Dalam
asesemen

Pencatatan Penolakan Hasil
Asesmen

:

Keterangan

Saran Perbaikan :
(Asesor/Personil Terkait)
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Kode File :
Catatan : Format dapat dimodifikasi sesuai dengan jumlah unit kompetensi yang diases.

5.3. Tindak Lanjut Hasil Asesmen
Setelah melengkapi dan memproses laporan asesmen, maka asesor harus menyerahkan setiap
rekomendasinya untuk ditindaklanjuti kepada setiap orang yang terlibat proses asesmen dan
rekomendasi itu termasuk:


Rekomendasi untuk RPL



Rekomendasi mendukung pelatihan dan/atau asesmen di bagian-bagian baru kompetensi.



Rekomendasi sebagaimana digariskan dalam rencana tindak



Rekomendasi untuk re-asesmen



Setiap implikasi yang mungkin timbul dari proses banding.

5.4. Kerahasiaan dan Laporan
Setelah menyerahkan rekomendasi untuk tindak lanjut, maka asesor bertanggungjawab untuk
memberitahukan kepada para pihak yang relevan atas keputusan asesmen (jika hal ini
diperlukan oleh prosedur dan kebijakan sistem asesmen Lembaga), termasuk hal berikut:


Personel kunci yang berperan;



Para pihak yang dipilih sebagai peserta



Para pihak yang harus diinformasikan karena alasan keharusan kontraktual/berdasarkan
kontrak.

Aktifitas 14

Buatlah laporan asesmen sesuai dengan kompetensi yang anda
pilih, anda dapat menggunakan contoh format laporan yang ada atau
membuat format laporan sesuai dengan aturan yang berlaku di
institusi anda.
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Mengases
Kompetensi

Menetapkan
dan
memelihara
lingkungan
asesmen

Merekam dan
melaporkan
keputusan
asesmen
Membuat
Keputusan

Meninjau
Proses
Asesmen

Mengumpulkan
bukti yang
berkualitas
Mendukung
Kandidat

Elemen 6.
Meninjau Proses Asesmen
Proses perbaikan yang berkelanjutan diperlukan pada langkah ini, ketika hasil pembelajaran
dapat dimasukkan dalam aplikasi di masa depan. Sebagai seorang asesor, merupakan hal
penting

untuk

mengkaji

ulang

bagaimana proses

asesmen

diimplementasikan

untuk

mengidentifikasikan perbaikan dan untuk memelihara integritas sistem asesmen. Pada saat ini
seluruh LSP memerlukan beberapa kaji ulang untuk setiap asesmen yang dilaksanakan dan
dokumen yang disempan untuk memonitor dan meningkatkan pelaksanaan asesmen.
TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah menyelesaikan sesi ini, seharusnya anda mampu untuk:
6.1 Meninjau proses asesmen berdasarkan kriteria yang ada melalui konsultasi dengan
orang yang relevan.
6.2 Mendokumentasikan tinjauan sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem
asesmen
6.3 Merekam tinjauan sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem
6.4 Menggunakan keterampilan kematangan berpikir.
6.5 Mendokumentasikan tinjauan sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem
asesmen yang relevan.
6.6 Merekam tinjauan sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem asesmen yang
relevan
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6.1 Kaji Ulang Proses Asesmen
Mengkaji ulang proses asesmen alah penting dilakukan. Proses ini dilakukan agar
memungkinkan asesor memperbaiki dan memodifikasi asesmen selanjutnya. Asesor bersama
dengan asesor lainnya serta koordinator asesmen perlu melakukan kaji ulang terhadap proses
asesmen yang telah dilakukan dan dapat menginformasikan atau melakukan perbaikan secara
bersama-sama di Lembaga penyelenggara. Selain itu asesor juga perlu mendiskusikan
asesmen dengan setiap orang yang terlibat dalam proses, termasuk :


Klien (manajer, supervisor, pimpinan dan mentor di tempat kerja);



Subyek Spesialis masalah teknis; dan



Ahli bahwa Inggris dan matematika

6.2 Dokumentasi Hasil Kaji Ulang
Setelah mengkaji ulang proses asesmen dengan berkonsultasi dengan para pihak, maka cara
yang tepat mengkaji ulang dan mengevaluasi praktek asesmen anda adalah dengan
mengembangkan apa yang disebut dengan praktek reflektif. Cara yang dilakukan adalah
dengan menyisihkan waktu sejenak (secara teratur) merefleksikan asesmen anda dan
mengembangkan strategi untuk memperbaiki kinerja anda. Praktek reflektif besar manfaatnya
terhadap isu dan tantangan yang muncul dalam lingkungan asesmen. Asesor dapat
merefleksikan praktek asesmen dengan beraneka cara, termasuk:


Menanyakan secara kritis kinerja anda sendiri;



Melakukan diskusi dengan para asesor lainnya dan para kordinator asesmen;



Mencari umpan balik dari peserta atas asesmen anda; dan



Mencari umpan balik dari rekan kerja atas asesmen anda.

Contoh umpan balik dari peserta :
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Contoh refleksi pelaksanaan asesmen:

6.3 Refleksi pelaksanaan asesmen
Setelah didapatkan umpan balik dari peserta untuk asesor dan pencatatan pelaksanaan
asesmen telah dilakukan, maka anda dapat melakukan kaji ulang asesmen. Pengkajian ulang
asesmen ini dapat dilakukan secara mandiri.

Contoh kaji ulang dan Evaluasi asesmen
FR-MAK-03: Kaji Ulang Asesmen
No. Skema Sertifikasi

:

Judul Skema Sertifikasi

:

Nama peserta/Grup

:

Hari/Tanggal :

Nama Asesor

:

Waktu

:

Penjelasan :
1. Kaji ulang sebaiknya dilakukan oleh Asesor yang melakukan supervisi terhadap pelaksanaan
asesmen.
2. Bila dilakukan oleh asesor pelaksana asesmen, maka dilakukan setelah selesai seluruh
proses pelaksanaan asesmen.
3. Kaji ulang dapat dilakukan secara integrasi dalam suatu skema sertifikasi dan/atau kandidat
kelompok yang homogen

Aspek yang dikaji Ulang

Pemenuhan terhadap Prinsip-prinsip
Asesmen
Valid

Reliable

Flexible

Fair

Prosedur Asesmen:



Perencanaan asesmen
Pra asesmen



Pelaksanaan asesmen



Keputusan asesmen
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Umpan balik asesmen



Pencatatan asesmen

Rekomendasi perbaikan :

Pemenuhan terhadap Dimensi Kompetensi
Aspek yang dikaji Ulang

Task
Contingency Environment
Task Skill Management Management Management
Skill
Skill
Skill

Konsistensi keputusan
asesmen

Bukti dari rentang asesmen di
periksa terhadap konsistensi
dimensi kompetensi
Rekomendasi perbaikan :

Nama Asesor dan tandatangan Asesor yang mengkaji ulang :

Aktifitas 15

Lakukan evaluasi terhadap perangkat dan instrumen uji telah
memenuhi dimensi kompetensi, dan apa yang harus dilakukan bila
dimensi tersebut belum dapat diukur.
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Aktifitas 16

Lakukan evaluasi terhadap proses asesmen apakah telah memenuhi
prinsip asesesmen dan pada saat memberikan keputusan menurut
prinsip asesmen tidak diperbolehkan fleksibel, jelask maksudnnya?
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Asesmen Mandiri
FR-APL-02 ASESMEN MANDIRI MENGASES KOMPETENSI
Nama Asesor

: ________________________

Tanggal/Waktu

: _____________, ____________

Nama Master
Asesor

: ______________________

Tempat

: __________________________

Pada bagian ini, anda diminta untuk menilai diri sendiri terhadap unit (unit-unit) kompetensi yang
akan diujikan.
1. Pelajari seluruh standar Kriteria Unjuk Kerja (KUK), batasan variabel, panduan penilaian dan

aspek kritis serta yakinkan bahwa anda sudah benar-benar memahami seluruh isinya.
2. Laksanakan penilaian mandiri dengan mempelajari dan menilai kemampuan yang anda miliki
secara obyektif terhadap seluruh daftar pertanyaan yang ad.
3. Siapkan bukti-bukti yang anda anggap relevan terhadap unit kompetensi, serta ‘matching’kan setiap bukti yang ada terhadap setiap elemen/KUK, konteks variable, pengetahuan dan
keterampilan yang dipersyaratkan serta aspek kritis
4. Master Asesor dan Calon Asesor menandatangi form asesmen mandiri
Unit Kompetensi :
Nomor :
Judul : Melaksanakan Asesmen Kompetensi

Elemen Kompetensi : 1. MENETAPKAN DAN MEMPERTAHANKAN LINGKUNGAN
ASESMEN
Komponen
asesmen
mandiri

Penilaian
APAKAH ANDA DAPAT
Ya

Kriteria
Unjuk Kerja

1.1. Menginterpretasikan kebijakan dan
prosedur sistem asesmen dan
persyaratan organisasi/hukum/etika
untuk melaksanakan asesmen
dikonfirmasikan dengan orang yang
relevan ?
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1.2. Memperoleh dan menginterpretasikan
tolok ukur (benchmark) yang relevan
untuk asesmen dan alat asesmen
yang dipilih untuk mengkonfirmasikan
bukti yang akan dikumpulkan dan
bagaimana bukti tersebut akan
dikumpulkan ?
1.3. Menjelaskan, membahas dan
mengklarifikasi rincian mengenai
rencana asesmen dan proses
asesmen dengan kandidat termasuk
kesempatan untuk asesmen,
penyesuaian yang wajar, asesmen
ulang dan appeal ?
1.4. Merundingkan dan menyepakati
usulan perubahan terhadap proses
asesmen dengan kandidat, bila
relevan ?

Elemen Kompetensi : 2. MENGUMPULKAN BUKTI YANG BERKUALITAS
Komponen
asesmen
mandiri

Kriteria
Unjuk Kerja

Penilaian
APAKAH ANDA DAPAT
Ya

Tidak

Bukti-bukti
Pendukung

2.1. Mengikuti rencana asesmen untuk
memberikan panduan dalam
melaksanakan asesmen dan metode
serta alat asesmen digunakan untuk
mengumpulkan, menyusun dan
mendokumentasikan bukti dalam
format yang sesuai untuk
menentukan kompetensi ?
2.2. Menerapkan prinsip-prinsip
asesmen dan aturan-aturan bukti
dalam mengumpulkan bukti yang
berkualitas ?
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2.3. Menentukan kesempatan untuk
pengumpulan bukti dalam kegiatan
kerja/kegiatan kerja yang
disimulasikan bersama kandidat dan
personel yang terkait ?
2.4. Mengidentifikasi kesempatan untuk
kegiatan-kegiatan asesmen terpadu
diidentifikasi dan memodifikasi alatalat asesmen, bila perlu ?
2.5. Mengidentifikasi kebijakan dan
prosedur sistem asesmen yang
diidentifikasi dan membahas
persyaratan organisasi/hukum/etika
untuk asesmen?

Elemen Kompetensi : 3. MENDUKUNG KANDIDAT
Komponen
asesmen mandiri

APAKAH ANDA DAPAT

Ya
3.1. Membimbing kandidat dalam
mengumpulkan bukti mereka
untuk mendukung pengakuan
terhadap kompetensi saat ini ?

Kriteria
Unjuk Kerja

Penilaian

3.2. Menggunakan komunikasi yang
sesuai dan keterampilan antar
perorangan untuk
mengembangkan hubungan
yang profesional dengan
kandidat yang mencerminkan
kepekaan terhadap perbedaan
individu dan memungkinkan
adanya umpan balik (feedback)
dua arah ?
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Elemen Kompetensi : 3. MENDUKUNG KANDIDAT
Komponen
asesmen mandiri

APAKAH ANDA DAPAT

Penilaian
Tidak

Ya

Bukti-bukti
Pendukung

3.3. Membuat keputusan-keputusan
mengenai penyesuaian yang
wajar, bila ada dengan
kandidat, berdasarkan
kebutuhan dan karakteristik
kandidat ?
3.4. Menerapkan penyesuaianpenyesuaian yang wajar,
mempertahankan integritas
standar kompetensi yang
relevan dan memungkinkan
prinsip-prinsip asesmen dan
aturan-aturan yang
berhubungan dengan bukti
secara seimbang ?
3.5. Memperoleh dukungan dari
spesialis, bila ada, sesuai
dengan rencana asesmen ?
3.6. Menanggulangi risiko
kesehatan dan keselamatan
kerja apa pun terhadap orang
atau alat dengan segera ?

Elemen Kompetensi : 4. MEMBUAT KEPUTUSAN ASESMEN
Komponen
asesmen mandiri

Kriteria
Unjuk Kerja

APAKAH ANDA DAPAT

Penilaian
K

BK

Bukti-bukti
Pendukung

4.1.
Mengidentifikasi batasan-batasan
dalam memperoleh dan mengevaluasi
bukti yang berkualitas dan
mengupayakan bantuan, bila perlu,
dari orang yang relevan ?
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Elemen Kompetensi : 4. MEMBUAT KEPUTUSAN ASESMEN
Komponen
asesmen mandiri

APAKAH ANDA DAPAT

Penilaian
K

4.2.
Mengevaluasi bukti yang
dikumpulkan dan diperiksa untuk
memastikan bahwa bukti tersebut
mencerminkan bukti yang diperlukan
untuk memperlihatkan kompetensi
dan yang:
 mencakup seluruh bagian
komponen standar kompetensi
dan dimensi kompetensi (dimana
standar kompetensi merupakan
tolak ukur bagi asesmen)
 mengetengahkan dokumentasi
terkait lainnya,
 sesuai dengan aturan-aturan
bukti.?
4.3.
Menggunakan asesmen untuk
menyimpulkan apakah kompetensi
telah diperlihatkan, berdasarkan bukti
yang ada ?
4.4.
Membahas kebijakan dan
prosedur sistem asesmen yang
relevan dan pertimbanganpertimbangan organisasi/hukum/etika
dalam membuat keputusan mengenai
asesmen ?
4.5.
Memberikan umpan balik
(feedback) yang jelas dan
membangun kepada kandidat
mengenai keputusan asesmen dan
rencana tindak lanjut dikembangkan,
bila perlu ?
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Elemen Kompetensi : 5. MENCATAT DAN MELAPORKAN KEPUTUSAN ASESMEN
Komponen
asesmen mandiri

APAKAH ANDA DAPAT

Penilaian
Ya

Tidak

Bukti-bukti
Pendukung

5.1. Mencatat hasil asesmen dengan
cepat dan akurat sesuai dengan
kebijakan dan prosedur sistem
asesmen dan persyaratan
organisasi/hukum/etika ?

Kriteria
Unjuk Kerja

5.2. Melengkapi laporan asesmen dan
memprosesnya sesuai dengan
kebijakan dan prosedur sistem
asesmen dan persyaratan
organisasi/hukum/etika ?
5.3. Menyerahkan rekomendasi untuk
tindak lanjut kepada orang yang
relevan, bila perlu ?
5.4. Memberitahu pihak-pihak yang terkait
lainnya mengenai keputusan
asesmen, bila ada, dan sesuai
dengan ketentuan kerahasiaan?

Elemen Kompetensi : 6. MENINJAU PROSES ASESMEN
Komponen
asesmen mandiri

Kriteria
Unjuk Kerja

APAKAH ANDA DAPAT

Penilaia
n
BK
K

Bukti-bukti
Pendukung

6.1. Meninjau proses asesmen
berdasarkan kriteria yang ada melalui
konsultasi dengan orang yang
relevan untuk memperbaiki dan
memodifikasi praktek asesmen di
masa yang akan datang ?
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Elemen Kompetensi : 6. MENINJAU PROSES ASESMEN
Komponen
asesmen mandiri

APAKAH ANDA DAPAT

6.2. Mendokumentasikan dan mencatat
peninjauan sesuai dengan kebijakan
dan prosedur sistem asesmen yang
relevan dan dan persyaratan
organisasi/hukum/etika ?
6.3. Menggunakan keterampilan refleksi
untuk meninjau dan mengevaluasi
sendiri praktek asesmen?
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Kisi-kisi Unit Kompetensi
Kisi-kisi berikut ini akan memberikan anda peta aktifitas dan asesmen yang dipersyaratkan
dalam unit kompetensi ini.

Elemen

Kriteria Unjuk Kerja

Halaman

1.1

Rencana asesmen/RPL
diinterpretasi, kemudian
kebijakan dan prosedur
sistem asesmen serta
persyaratan
organisasi/hukum/etika
pelaksanaan asesmen
dikonfirmasikan dengan
orang yang relevan

1.2

Acuan pembanding
asesmen/RPL yang relevan
dan perangkat asesmen
yang dinominasikan diakses
dan diinterpretasi guna
mengukuhkan bukti dan
cara pengumpulan bukti
tersebut

1.3

Rincian mengenai rencana
asesmen/RPL dan proses
asesmen dijelaskan,
dibahas dan diklarifikasi
kepada peserta, termasuk
kesempatan untuk
melakukan penyesuaian
yang beralasan, asesmen
ulang dan banding

1.4

Jika relevan, usulan
perubahan terhadap proses
asesmen dirundingkan dan
disepakati dengan peserta.

2.1

Rencana asesmen diikuti
sebagai panduan dalam
melaksanakan asesmen,
guna penentuan
kompetensi, metode
asesmen dan perangkat
asesmen digunakan untuk
mengumpulkan,

1. Menetapkan
dan
memelihara
lingkungan
asesmen

Kegiatan

Tugas
Asesmen
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Elemen

Kriteria Unjuk Kerja

2. Mengumpulkan
Bukti yang
Berkualitas

3. Mendukung
peserta

mengorganisasikan dan
mendokumentasikan bukti
dalam format yang sesuai
2.2

Prinsip-prinsip asesmen
dan aturan-aturan bukti
diterapkan dalam
pengumpulan bukti yang
berkualitas

2.3

Kesempatan untuk
pengumpulan bukti pada
saat bekerja secara nyata
atau dalam aktifitas kerja
yang disimulasikan
ditentukan bersama peserta
dan personel yang terkait

2.4

Kesempatan untuk aktifitasaktifitas asesmen/RPL
terpadu diidentifikasi dan
bila perlu perangkat
asesmen dimodifikasi

2.5

Kebijakan dan prosedur
sistem asesmen/RPL yang
teridentifikasi dan
persyaratan
organisasi/hukum/etika
untuk asesmen dibahas

3.1

Peserta dibimbing dalam
pengumpulan bukti guna
pencapaian pengakuan
kompetensi terkini

3.2

Komunikasi yang sesuai
dan keterampilan
interpersonal digunakan
untuk mengembangkan
hubungan yang profesional
dengan peserta, yakni
hubungan yang
merefleksikan kepekaan
terhadap perbedaan
individu dan
memungkinkan terjadinya
umpan balik dua arah

3.3

Bila diperlukan, keputusankeputusan mengenai
penyesuaian yang
beralasan berdasarkan
kebutuhan dan karakteristik
peserta dibuat bersama
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Elemen

Kriteria Unjuk Kerja

Halaman

Kegiatan

Tugas
Asesmen

peserta

4. Membuat
keputusan
asesmen

3.4

Penyesuaian-penyesuaian
yang beralasan dibuat
sedemikian sehingga dapat
mempertahankan integritas
standar kompetensi yang
relevan dan memungkinkan
prinsip-prinsip asesmen dan
aturan bukti dapat
diterapkan secara
berimbang

3.5

Bila ada, dukungan
spesialis sesuai rencana
asesmen diakses

3.6

Risiko kesehatan dan
keselamatan kerja apa pun
terhadap orang atau
peralatan ditanggulangi
dengan segera

4.1

Keterbatasan perolehan
dan evaluasi bukti yang
berkualitas diidentifikasi dan
bila perlu diminta arahan
dari orang yang relevan

4.2

Bukti yang telah terkumpul
diperiksa dan dievaluasi
untuk memastikan bahwa
bukti tersebut dapat
merefleksikan bukti yang
diperlukan dalam
memperlihatkan kompetensi
dan:

4.2.1 mencakup seluruh bagian
komponen standar
kompetensi yang dijadikan
acuan pembanding
asesmen dan dimensi
kompetensi
4.2.2 memperhatikan
dokumentasi terkait
lainnya,
4.2.3 memenuhi aturan bukti
4.3

Pertimbangan
berdasarkan prinsip
asesmen dan aturan bukti
digunakan untuk
PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI
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Elemen

Kriteria Unjuk Kerja
memutuskan pencapaian
kompetensi yang telah
didemonstrasikan peserta
berdasarkan bukti yang
dikumpulkan

5. Merekam dan
melaporkan
keputusan
asesmen

4.4

Dalam membuat keputusan
asesmen, kebijakan dan
prosedur sistem asesmen
yang relevan dan
pertimbanganpertimbangan
organisasi/hukum/etika
digunakan

4.5

Umpan balik yang jelas
dan membangun terkait
keputusan asesmen
diberikan kepada peserta,
dan bila perlu dikemukakan
pula rencana tindak lanjut

5.1 Hasil asesmen segera dicatat
secara akurat sesuai dengan
kebijakan dan prosedur
sistem asesmen serta
persyaratan
organisasi/hukum/etika
5.2 Laporan asesmen
dilengkapi dan diproses
sesuai dengan kebijakan dan
prosedur sistem asesmen
serta persyaratan
organisasi/hukum/etika
5.3 Bila diperlukan,
rekomendasi tindak lanjut
diserahkan kepada orang
yang relevan
5.4 Bila diperlukan, dengan
memperhatikan ketentuan
kerahasiaan, pihak-pihak
terkait lainnya diberitahu
tentang keputusan asesmen

6. Meninjau
proses
asesmen

6.1 Proses asesmen ditinjau
berdasarkan kriteria yang
ada melalui konsultasi
dengan orang yang relevan
guna perbaikan dan
perubahan pelaksanaan
asesmen di masa datang
6.2 Tinjauan didokumentasi dan
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Elemen

Kriteria Unjuk Kerja

Halaman

Kegiatan

Tugas
Asesmen

direkam sesuai dengan
kebijakan dan prosedur
sistem asesmen yang
relevan serta persyaratan
organisasi/hukum/etika
6.3 Keterampilan kematangan
berfikir (refleksi) secara
mandiri digunakan untuk
meninjau dan mengevaluasi
praktek asesmen
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Persyaratan Keterampilan


keterampilan analisis dan interpretasi
untuk:
 menguraikan substansi/isi standar
kompetensi
 menginterpretasi perangkat asesmen dan
informasi lainnya
 mengidentifikasi kebutuhan peserta
 membuat keputusan berbasis bukti hasil
asesmen



keterampilan observasi untuk:
 mengakui pembelajaran terdahulu
peserta
 menentukan kesiapan peserta dalam
pelaksanaan asesmen
 mengobservasi kinerja peserta
 mengidentifikasi peserta sekiranya
membutuhkan asistensi selama
pelaksanaan asesmen



keterampilan meneliti dan mengevaluasi
untuk:
 mengakses persyaratan individu
pelaksana dan sumber daya asesmen
 mengakses kebijakan dan prosedur
sistem asesmen
 mengakses kebijakan dan prosedur RPL
 mengevaluasi bukti
 mengevaluasi proses asesmen



keterampilan kognitif untuk:
 menghargai bukti dan membuat
keputusan
 memperhatikan dan merekomendasikan
penyesuaian yang wajar



keterampilan membuat keputusan:
 mengakui pembelajaran terdahulu
peserta
 membuat keputusan atas pencapaian
kompetensi peserta



keterampilan literasi untuk:
 membaca dan menginterpretasi informasi
yang relevan tentang pelaksanaan
asesmen
 mempersiapkan kebutuhan dokumentasi
dan informasi yang diperlukan untuk
proses asesmen



keterampilan komunikasi/interpersonal
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untuk:
 menjelaskan pengertian asesmen,
termasuk proses RPL, kepada peserta
 memberikan innstruksi yang jelas dan
tepat
 mengajukan pertanyaan secara efektif
 menyampaikan klarifikasi
 mendiskusikan proses asesmen dengan
pihak terkait lainnya
 memberikan umpan balik yang sesuai
kepada peserta
 mendiskusikan hasil asesmen dengan
peserta
 menggunakan bahasa secara tepat
dengan peserta dan lingkungan asesmen
 mempertahankan suatu hubungan kerja
yang baik dengan peserta


sikap yang harus dimiliki:
 kemauan untuk memandu dan
mendukung peserta
 mampu memberi semangat kepada
peserta, menerima dan memanfaatkan
umpan balik
 sensitif terhadap perbedaan keperluan
setiap individu
 beretika dalam pelaksanaan asesmen
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Persyaratan Pengetahuan
 asesmen berbasis kompetensi mencakup:

 pelatihan dan pendidikan vokasi sebagai
suatu sistem berbasis kompetensi
 asesmen berpatokan kriteria/keunggulan atas
asesmen perpatokan norma
 menyetujui kriteria yang digunakan pada
pelatihan dan pendidikan vokasi di tingkat
nasional atau penjelasan yang dikemukakan
standar kompetensi tentang spesifikasi kinerja
suatu pekerjaan/fungsi kerja dan
keterampilan/pengetahuan
 pelaporan asesmen berbasis kompetensi
 standar kompetensi sebagai basis kualifikasi
 prinsip-prinsip asesmen berbasis kompetensi
 struktur dan penggunaan standar kompetensi
 prinsip-pronsip asesmen dan penerapannya
 aturan bukti dan penerapannya
 pengertian tujuan asesmen dan konteks

asesmen, termasuk RPL
 berbagai metode asesmen, termasuk

kecocokannya dalam pengumpulan berbagai
jenis bukti; persyaratan sumber daya dan
kaitannya dengan biaya
 pengertian penyesuaian yang wajar dan

penerapannya
 metodologi evaluasi dasar yang cocok untuk

tinjauan pengalaman individu
 jenis dan bentuk bukti, termasuk penggunaan

perangkat asesmen yang relevan untuk
pengumpulan berbagai jenis bukti pada
asesmen berbasis kompetensi
 pengetahuan praktis tentang hambatan dan

proses terkait perangkat dan metode asesmen
 sistem asesmen serta kebijakan dan prosedur

asesmen yang digunakan oleh industri,
organisasi atau otoritas pelatihan
 kebijakan dan prosedur RPL yang digunakan

oleh organisasi
 perhatian terhadap budaya yang sensitif dan

kebersamaan
 kebijakan relevan lainnya, perundangan, kode

etik dan standar nasional, misalnya:
 hak paten
 keamanan informasi
 plagiatisme
 paket pelatihan/standar kompetensi
 persyaratan lisensi
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 persyaratan industri/tempat kerja
 persyaratan rekaman informasi dan
kerahasiaan
 anti diskriminasi termasuk kesamaan
kesempatan, pencemaran nama baik,
diskriminasi ketidakmampuan
 hubungan tempat kerja
 persetujuan perusahaan/penghargaan industri
 tanggungjawab K3 berkaitan dengan rencana

dan pengorganisasian asesmen, seperti:
 persyaratan pelaporan bahaya dan insiden
 prosedur darurat dan prosedur penggunaan
alat pelindung diri
 penggunaan peralatan secara aman dan
pemeliharaannya
 informasi sumber daya K3
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ASESMEN
1.1 Untuk memastikan pencapaian kompetensi peserta pelatihan, maka harus dilakukan asesmen
kompetensi dalam rangkaian akhir pelatihan.
1.2

Untuk mendemonstrasikan unit ini peserta pelatihan harus memberikan bukti dalam proses
asesmen, bahwa peserta harus:
1.2.1

Telah dapat mengembangkan rencana asesmen; dan

1.2.2
1.2.3

Mengorganisasikan sumberdaya dan personel untuk mendukung proses asesmen.
Minimum 2 kali pengalaman membuat perencanaan dan pengorganisasian asesmen.

1.3 Asesmen kompetensi harus memastikan peserta mampu untuk:
1.3.1 Menjelaskan bagaimana tujuan asesmen diidentifikasi;
1.3.2

Mengembangkan struktur rencana asesmen yang menjelaskan pemilihan/seleksi metode,
perangkat dan lingkungan asesmen;

1.3.3

Memodifikasi/ penyesuaian perangkat asesmen untuk mengakomodasi kebutuhan khusus

1.3.4

peserta asesmen;
Kontekstualisasi asesmen;

1.3.5

Mengembangkan strategi komunikasi dengan personil yang relevan dengan proses
asesmen;

1.3.6

Mengidentifikasi sumberdaya/ bantuan khusus yang dibutuhkan melalui proses asesmen;

1.3.7

dan
Mengidentifikasi persyaratan rekaman dan pelaporan.

Pertanyaan untuk pengetahuan
1. Jelaskan terminologi asesmen berbasis kompetensi dan mengapa asesmen ini diperlukan pada
sistem pengembangan sumber daya manusia di Indonesia?
2. Jelaskan apa tugas asesor sebagai dukungan kepada peserta sertifikasi pada area kesehatan dan
keselamatan kerja, mengapa hal ini sangat penting?

3. Ranti mendapatkan arahan dari asesornya pada konsultasi pra asesmen, bahwa ia akan
mengikuti tes pengetahuan dengan menggunakan metode tes tertulis selama 45 menit. Menjelang
pelaksanaan tes pengetahuan tersebut, Ranti mengandung anak pertama dan menyebabkan ia
tidak dapat duduk nyaman lebih dari 30 menit. Sebagai asesor, penyesuaian apa yang mungkin
anda berikan? Mengapa?
4. Pertimbangkan dua perbedaan budaya yang ada di tempat anda dan bagaimana anda
mengelolanya agar proses asesmen berjalan dengan lancar?
5. Mengapa pada saat membuat keputusan asesmen aspek kritis harus dipertimbangkan juga?
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Observasi asesmen di tempat kerja atau simulasi
Petunjuk:
Gunakan karakteristik organisasi, institusi atau industri anda sebagai dasar dari pelaksanaan asesmen dan
lengkapi dua tugas dengan unit kompetensi yang berbeda di bawah ini. Anda harus mendemonstrasikan
bahwa anda dapat secara akurat mengases kompetensi. Konteks tersebut dapat nyata atau simulasi.
1. Laksanakan assmen terhadap peserta sertifikasi, anda akan melengkap dan memenuhi bukti-bukti
sebagai berikut:
a. Acuan banding harus dari kompetensi nasional dari SKKNI.
b. Memberikan copy perencanaan asesmen.
c. Menyiapkan skenario pelaksanaan menyiapkan dan memelihara lingkungan bagi peserta uji.
d. Memperlihatkan bukti sebagai penyesuaian yang beralasan yang anda perlukan untuk
memberikan peserta uji termasuk saran dari spesialis yang anda perlukan.
e. Memilih dan mengimplementasikan minimal dua metode asesmen beserta instrumennya untuk
mengases peserta uji.
f. Membuat keputusan asesmen dan melengkapi laporan kompetensi asesmen. Pastikan anda
memasukkan umpan balik yang membangun yang akan didiskusikan dengan peserta uji.
g. Gambarkan bagaimana anda menggunakan pertimbangan professsional anda ketika membuat
keputusan asesmen.
h. Membuat rekaman asesmen dan diisi untuk organisasi anda.
i. Melaksanakan kaji ulang asesmen dan di dokumentasikan penemuan anda pada rekaman kaji
ulang asesmen.
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LAMPIRAN
FR-APL-01. FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Bagian 1 : Rincian Data Asesi

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan anda pada
saat ini.

a. Data Pribadi
Nama lengkap

:

Tempat / tgl. Lahir

:

Jenis kelamin

:

Kebangsaan

:

Alamat rumah

:

Laki-laki / Wanita *

Kode pos :
No. Telepon/E-mail

Pendidikan Terakhir

:

Rumah :

Kantor :

HP :

E-mail :

:

b. Data Pekerjaan Sekarang

Nama Lembaga/
Perusahaan

:

Jabatan

:

Alamat

:

Kode pos :
No. Telp/Fax/E-mail

:

Telp

:
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E-mail :

c. Data permohonan sertifikasi

 Pencapaian

Tujuan asesmen

:  RPL

Skema sertifikasi

: Unit/klaster/okupasi/KKNI*:

proses
pembelajaran

 RCC



Sertifikasi



Lainnya:
………………

*) Coret yang tidak sesuai

Bagian 2 : Daftar Unit Kompetensi
Pada bagian 2 ini berisikan Unit Kompetensi yang anda ajukan untuk dinilai/diuji kompetensi dalam
rangka mendapatkan pengakuan sesuai dengan latar belakang pendidikan, pelatihan serta
pengalaman kerja yang anda miliki.
Unit kompetensi yang diajukan sesuai dengan skema
sertifikasi
Skema Sertifikasi

:

Nomor

:

No.

Kode Unit

Bagian 3 :

Judul Unit

Jenis Standar
(Standar
Khusus/Standar
Internasional/SKKNI)

Bukti Kelengkapan Pemohon
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Unit Kompetensi

Rekomendasi :

Bukti (paling relevan) :
Rincian Pendidikan/Pelatihan, Pengalaman Kerja,
Pengalaman Hidup

Asesi :
Nama

Diterima sebagai peserta (ditulis secara
manual)

Tanda tangan/
Tanggal

Catatan :

Asesor :
Nama
No. Reg.
Tanda tangan/
Tanggal
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FR-APL-02 ASESMEN MANDIRI
Nama Peserta

: ________________________

Tanggal/Waktu

: _____________, ____________

Nama Asesor

: 1. ______________________

TUK

: __________________________

2. ______________________

Pada bagian ini, anda diminta untuk menilai diri sendiri terhadap unit (unit-unit) kompetensi yang
akan di-ases.

5. Pelajari seluruh standar Kriteria Unjuk Kerja (KUK), batasan variabel, panduan penilaian dan

aspek kritis serta yakinkan bahwa anda sudah benar-benar memahami seluruh isinya.
6. Laksanakan penilaian mandiri dengan mempelajari dan menilai kemampuan yang anda miliki
secara obyektif terhadap seluruh daftar pertanyaan yang ada, serta tentukan apakah sudah
kompeten (K) atau belum kompeten (BK) dan tuliskan bukti-bukti pendukung yang anda
anggap relevan terhadap setiap elemen/KUK unit kompetensi.
7. Asesor dan asesi menandatangi form Asesmen Mandiri

Nomor Skema
Sertifikasi
Judul Skema
Sertifikasi

Kode Unit Kompetensi
Judul Unit Kompetensi
Elemen Kompetensi

Nomo
r KUK

Daftar Pertanyaan
(Asesmen Mandiri/Self Assessment)

Penilaia
n
K

BK

Bukti-bukti
Pendukung

V

A T M

Apakah Anda dapat ............ ?

Apakah Anda dapat ............ ?
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Apakah Anda dapat ............ ?

Apakah Anda dapat ............ ?

Elemen Kompetensi

Nomor
KUK

Daftar Pertanyaan
(Asesmen Mandiri/Self Assessment)

Penilaian
K

Apakah Anda dapat ............ ?

Apakah Anda dapat ............ ?

Apakah Anda dapat ............ ?

Apakah Anda dapat ............ ?

Catatan : *) apabila tersedia dalam standar kompetensi
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Rekomendasi Asesor :

Asesi :
Nama

Proses asesmen dapat dilanjutkan (Ditulis
manual)

Tanda
tangan/
Tanggal

Catatan :

Asesor :
Nama
No. Reg.
Tanda
tangan/
Tanggal
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FR-MAK-01 Ceklis Mengases Kompetensi – Untuk Master Asesor
V
1.

Menyiapkan dan memelihara lingkungan asesmen

1.1

Tempatkan peserta sertifikasi di posisi yang nyaman sebagai salah
satu cara untuk memberikan lingkungan asesmen yang nyaman .

1.2

Pastikan peserta anda sudah diterima menjadi peserta sertifikasi
dan benar-benar memiliki kompetensi yang akan diases.

2. Mengumpulkan bukti yang berkualitas
2.1

2.2

Bersama peserta sertifikasi, kaji ulang acuan pembanding dan
rencana asesmen termasuk jenis bukti, metode, sumber daya yang
akan digunakan pada asesmen.
Menerapkan prinsip asesmen dan aturan bukti dalam pengumpulan
bukti yang dijelaskan melaui MMA 01 yang telah dibuat.

2.3

Menentukan kesempatan pengumpulan bukti pada saat bekerja
atau dalam aktifitas kerja yang disimulasikan bersama peserta
berdasarkan APL 02 yang telah dikumpulkan bukti-buktinya.

2.4

Mengidentifikasi kesempatan untuk aktifitas asesmen terpadu dan
jika memungkinkan memodifikasi perangkat asesmen.

2.5

Membahas kebijakan yang relevan dan memastikan bahwa peserta
mengerti implikasinya.

2.6

Mendokumentasikan semua kesepakatan di atas lembar
persetujuan termasuk persetujuan tanggal, tempat, waktu serta
durasi asesmen lanjut.
3. Mendukung Peserta
3.1 Menempatkan peserta sertifikasi pada situasi yang nyaman
sebagai persiapan pembimbingan.
3.2 Menggunakan keterampilan komunikasi interpersonal pada saat
menggunakan perangkat asesmen, termasuk mengomunikasikan
penyesuaian yang memungkinkan.
3.3 Menyediakan dukungan spesialis bila diperlukan
3.4

Mengelola kesehatan
pelaksanaan asesmen

3.5

Mencatat hasil asesmen sesuai dengan metode dan perangkat
yang digunakan

3.6

Jika seluruh bukti sudah dikumpulkan, sediakan waktu untuk anda
mempertimbangkan hasil pengumpulan bukti.

4.

dan

keselamatan

kerja

pada

saat

Membuat keputusan dan umpan balik asesmen

4.1

Pastikan peserta sertifikasi diberikan umpan balik yang konstruktif

4.2

Selesaikan dan tanda tangani laporan hail asesmen

4.3

Ucapkan selamat atau memberikan motivasi kepada peserta
sertifikasi.
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FR-MAK-01 Ceklis Mengases Kompetensi – Untuk Calon Asesor
Langkah
1.

Skenario

Keterangan

Menyiapkan dan memelihara lingkungan asesmen

1.1

Tempatkan peserta sertifikasi di posisi
yang nyaman sebagai salah satu cara
untuk memberikan lingkungan asesmen
yang nyaman .
1.2 Pastikan peserta anda sudah diterima
menjadi peserta sertifikasi dan benarbenar memiliki kompetensi yang akan
diases.
2. Mengumpulkan bukti yang berkualitas
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.
3.1

3.2

3.3
3.4

Bersama peserta sertifikasi, kaji ulang
acuan pembanding dan rencana asesmen
termasuk jenis bukti, metode, sumber
daya yang akan digunakan pada
asesmen.
Menerapkan prinsip asesmen dan aturan
bukti dalam pengumpulan bukti yang
dijelaskan melaui MMA 01 yang telah
dibuat.
Menentukan kesempatan pengumpulan
bukti pada saat bekerja atau dalam
aktifitas kerja yang disimulasikan bersama
peserta berdasarkan APL 02 yang telah
dikumpulkan bukti-buktinya.
Mengidentifikasi kesempatan untuk
aktifitas asesmen terpadu dan jika
memungkinkan memodifikasi perangkat
asesmen.
Membahas kebijakan yang relevan dan
memastikan bahwa peserta mengerti
implikasinya.
Mendokumentasikan semua kesepakatan
di atas lembar persetujuan termasuk
persetujuan tanggal, tempat, waktu serta
durasi asesmen lanjut.
Mendukung Peserta
Menempatkan peserta sertifikasi pada
situasi yang nyaman sebagai persiapan
pembimbingan.
Menggunakan keterampilan komunikasi
interpersonal pada saat menggunakan
perangkat asesmen, termasuk
mengomunikasikan penyesuaian yang
memungkinkan.
Menyediakan dukungan spesialis bila
diperlukan
Mengelola kesehatan dan keselamatan
kerja pada saat pelaksanaan asesmen
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Langkah
3.5
3.6

4.
4.1

Mencatat hasil asesmen sesuai dengan
metode dan perangkat yang digunakan
Jika seluruh bukti sudah dikumpulkan,
sediakan waktu untuk anda
mempertimbangkan hasil pengumpulan
bukti.
Membuat keputusan dan umpan balik asesmen
Pastikan peserta sertifikasi diberikan
umpan balik yang konstruktif

4.2

Selesaikan dan tanda tangani laporan hail
asesmen

4.3

Ucapkan selamat atau memberikan
motivasi kepada peserta sertifikasi.
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FR-MAK-02

FORMULIR BANDING ASESMEN
Nama Kandidat:
Nama Asesor:
Tanggal Asesmen:
Jawablah dengan Ya atau Tidak pertanyaan-pertanyaan berikut ini :

YA

TIDAK

Apakah Proses Banding telah dijelaskan kepada Anda?
Apakah Anda telah mendiskusikan Banding dengan Asesor?
Apakah Anda mau melibatkan “orang lain” membantu Anda dalam Proses
Banding?
Banding ini diajukan atas Keputusan Asesmen yang dibuat terhadap Unit Kompetensi berikut :
No. Unit Kompetensi :
Judul Unit Kompetensi :
Banding ini diajukan atas alasan sebagai berikut :

Anda mempunyai hak mengajukan banding jika Anda mendapatkan hasil yang Tidak Sah dan/atau
Proses Tidak Sah atau Tidak Adil.

Tanda tangan Asesi : …………………………………………. Tanggal : …………………………….
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FR-MAK-03

FORMULIR PERSETUJUAN ASESMEN DAN KERAHASIAAN
Persetujuan Asesmen ini untuk menjamin bahwa Asesi telah diberi arahan secara rinci tentang
proses asesmen
Nama Calon Asesi :
Nama Asesor :
Unit Kompetensi :
Bukti yang akan dikumpulkan :
Pelaksanaan asesmen akan dilaksanakan pada:
Hari/ Tanggal:
Tempat:
Asesi:
Saya setuju mengikuti asesmen dengan pemahaman bahwa informasi yang dikumpulkan hanya
digunakan untuk pengembangan profesional dan hanya dapat diakses oleh orang tertentu saja.
Asesor:
Menyatakan tidak akan membuka hasil pekerjaan yang saya peroleh karena penugasan saya
sebagai asesor dalam pekerjaan Asesmen kepada siapapun atau organisasi apapun selain kepada
pihak yang berwenang sehubungan dengan kewajiban saya sebagai Asesor yang ditugaskan oleh
LSP.

Tanda tangan Asesi : …………………………………………………

Tanggal : …………………………………..

Tanda tangan Asesor : ……………………………….……….……

Tanggal : …………………………………..
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FR-MAK- 04. KEPUTUSAN DAN UMPAN BALIK ASESMEN
Skema Sertifikasi

:

Nomor Skema Sertifikasi

:

Nama Asesi :

Tanggal/Waktu :

Tim Asesor :

Tempat

:

Penjelasan untuk Asesor :
1. Asesor mengorganisasikan pelaksanaan asesmen berdasarkan metoda dan instrumen/sumber-sumber asesmen
seperti yang tercantum dalam perencanaan asesmen.
2. Asesor melaksanakan kegiatan pengumpulan bukti serta mendokumentasikan seluruh bukti pendukung yang
dapat ditunjukkan oleh Asesi sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan.
3. Asesor membuat keputusan apakah Asesi sudah Kompeten (K), Belum kompeten (BK) atau Asesmen Lanjut
(AL), untuk setiap kriteria unjuk kerja berdasarkan bukti-bukti.
4. Asesor memberikan umpan balik kepada Asesi mengenai pencapaian unjuk kerja dan Asesi juga diminta untuk
memberikan umpan balik terhadap proses asesmen yang dilaksanakan (kuesioner).
5. Asesor dan Asesi bersama-sama menandatangani pelaksanaan asesmen.
6. Beri tanda ( ) pada kolom yang dipilih dengan simbul (*).

PENCAPAIAN KOMPETENSI:
Kode dan Judul Unit Kompetensi :

Elemen
Kompetensi

Kriteria Unjuk Kerja

Bukti – Bukti (beri tanda √ bila tersedia
Keputusan
dan X bila tidak tersedia/tidak
mencukupi)
Bukti
Langsung

Bukti Tidak
Langsung

Bukti
Tambahan

K
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Umpan balik terhadap pencapaian unjuk kerja :

Identifikasi kesenjangan pencapaian unjuk kerja :

Saran tindak lanjut hasil asesmen :

Asesi :
Rekomendasi Asesor :

Nama
Tanda Tangan &
Tanggal

Asesor :
Nama
No. Reg.

Tanda Tangan &
Tanggal
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FR-MAK-05

Contoh Format Sederhana Laporan Asesmen
Nama Peserta

:

Nama Asesor

:

Tanggal Pencapaian
Kompetensi

:

Tanda Tangan
Asesor dan Tanggal

:

Unit Kompetensi

Kompeten Belum Kompeten

Aspek Negatif dan Positif
Dalam asesemen

Pencatatan Penolakan Hasil
Asesmen

:

Keterangan

Saran Perbaikan :
(Asesor/Personil Terkait)

Kode File :

Catatan : Format dapat dimodifikasi sesuai dengan jumlah unit kompetensi yang diases.
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FR-MAK-06: Meninjau Proses Asesmen
Skema Sertifikasi (Unit/klaster/kualifikasi) :
Nomor Skema Sertifikasi

:

Penjelasan :

Kaji ulang sebaiknya dilakukan oleh Asesor yang melakukan supervisi terhadap pelaksanaan
asesmen.
2. Bila dilakukan oleh asesor pelaksana asesmen, maka dilakukan setelah selesai seluruh
proses pelaksanaan asesmen.
3. Kaji ulang dapat dilakukan secara integrasi dalam suatu skema sertifikasi dan/atau kandidat
kelompok yang homogeny.
1.

Pemenuhan terhadap Prinsip-prinsip
Asesmen

Aspek yang dikaji Ulang

Valid

Reliable

Flexible

Fair

Prosedur Asesmen:
 Perencanaan asesmen
 Pra asesmen
 Pelaksanaan asesmen
 Keputusan asesmen
 Umpan balik asesmen
 Pencatatan asesmen
Rekomendasi perbaikan :

Pemenuhan terhadap Dimensi Kompetensi

Aspek yang dikaji Ulang

Konsistensi keputusan asesmen
Bukti dari rentang asesmen di periksa
terhadap konsistensi dimensi kompetensi
Rekomendasi perbaikan :
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