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Kata pengantar 

 
Puji syukur kepada tuhan yang maha esa atas diterbitkannya modul pelatihan berbasis 

kompetensi unit kompetensi mengembangkan perangkat asesmen  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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1. Pendahuluan 
 

1.1. Umum 

Unit ini menetapkan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengembangkan 

perangkat asesmen dalam sistem asesmen berbasis kompetensi. Unit ini juga 

memperlihatkan cara mengembangkan perangkat asesmen. 

1.2. Ruang lingkup 

Ruang lingkup pedoman pelatihan ini mencakupi persyaratan dasar penggunaan 

pedoman ini, standar kompetensi asesor, elemen 1. Menentukan fokus perangkat 

asesme, elemen 2: menentukan kebutuhan perangkat asesmen, elemen 3. 

Merancang dan mengembangkan perangkat asesmen, elemen 4. Meninjau dan 

menguji coba perangkat asesmen 

Unit ini merupakan bagian dari klaster pada  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 

 

2. Acuan normatif 
 

2.1. Pedoman bnsp 201 -2014 pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum 

lembaga sertifikasi profesi 

2.2. P.854900.043.01, mengembangkan perangkat asesmen  

 

3.  Definisi 
 

3.1 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. 

3.2 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. 

3.3 Standar kompetensi kerja internasional  

Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu 

organisasi multinasional dan digunakan secara internasional  

3.4 Standar kompetensi kerja khusus  

Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi 

untuk memenuhi tujuan organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi 
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kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang 

bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan  

3.5 Profesi  

Bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat  

Catatan: menggunakan batasan dalam Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012  

3.6 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). 

3.7 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. 

3.8 Persyaratan Sertifikasi  

Kumpulan persyaratan yang ditentukan, termasuk persyaratan skema sertifikasi 

yang harus dipenuhi dalam menetapkan atau memelihara sertifikasi. 

3.9 Pemilik skema  

Organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan 

skema sertifikasi (3.7). 

Catatan: Organisasi tersebut adalah lembaga sertifikasi profesi itu sendiri, lembaga 

pemerintah, atau lainnya.  

3.10 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  

3.11 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.  

3.12 Kualifikasi  

Penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)  

Catatan: menggunakan batasan dalam Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012  

3.13 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  
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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  

3.14 Asesmen  

Proses penilaian kepada seseorang terhadap pemenuhan persyaratan yang 

ditetapkan dalam skema sertifikasi (3.7).  

3.15 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). 

3.16 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. 

3.17 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.  

3.18 Personil  

Individu, internal atau eksternal, dari lembaga sertifikasi profesi yang 

melaksanakan kegiatan sertifikasi untuk lembaga tersebut. 

3.19 Pemohon sertifikasi  

Orang yang telah mendaftar untuk diterima mengikuti proses sertifikasi (3.6).  

3.20 Peserta sertifikasi  

Pemohon sertifikasi (3.19) yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima 

mengikuti proses sertifikasi (3.6)  

3.21 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.  
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3.22 Keadilan  

Penyediaan kesempatan yang sama untuk meraih keberhasilan bagi tiap peserta 

sertifikasi (3.20) dalam proses sertifikasi (3.6).  

3.23 Validitas  

Bukti bahwa asesmen (3.14) telah dilakukan menggunakan ukuran-ukuran yang 

ditetapkan dalam skema sertifikasi (3.7). 

3.24 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. 

3.25 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. 

3.26 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. 

3.27 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. 

3.28 Penilikan atau surveilan  

Pemantauan berkala, selama periode sertifikasi, terhadap pemegang sertifikat 

untuk memastikan kepatuhannya terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam 

pedoman, standar atau skema sertifikasi. 

3.29 Asesor kompetensi adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi yang relevan 

dan kompeten untuk melaksanakan dan/atau menilai ujian 

3.30 Peserta asesmen kompetensi adalah pemohon yang memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan untuk dapat ikut serta dalam proses sertifikasi. 

3.31 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.  
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3.32 Sistem sertifikasi adalahkumpulan prosedur dan sumber daya untuk melakukan 

proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasinya, untuk menerbitkan sertifikat 

kompetensi termasuk pemeliharaannya.  

3.33 Surveillance adalah monitoring berkala, dalam periode sertifikasi personil untuk 

tetap menjamin kompetensinya selama memegang sertifikat kompetensi. 

 

4. Persyaratan dasar 
 

4.1. Kelembagaan pelatihan 

Kelembagaan pendidikan dan pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan untuk 

skema sertifikasi asesmen kompetensi khususnya unit Mengembangkan perangkat 

asesmen seharusnya adalah lembaga pendidikan/ pelatihan yang telah diakreditasi 

oleh lembaga akreditasi pendidikan dan pelatihan dengan ruang lingkup sesuai 

dengan unit kompetensi tersebut.  

4.2. Pelatih 

 Pelatih dalam pelaksanaan pelatihan untuk skema sertifikasi asesmen 

kompetensi khususnya unit Mengembangkan perangkat asesmen harus pelatih 

bersertifikat kompetensi dengan kualifikasi Master Asesor dan/ atau pelatih 

berbasis kompetensi dengan ruang lingkup skema sertifikasi asesmen 

kompetensi.  

 Untuk menggunakan modul ini pelatih harus kompeten dan mengembangkan 

klaster kompetensi mengembangkan lingkungan pembelajaran, klaster disain 

program pelatihan dan pengembangan penyampaian dan fasilitasi program 

pelatihan. 

4.3. 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. 

 

5. Standar kompetensi asesor 
 

Standar kompetensi asesor yang digunakan dalam pembuatan bahan ajar ini 

mempunyai kode dan judul unit kompetensi asesor sbb : 
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P.854900.043.01 Mengembangkan Perangkat Asesmen 

Keterangan unit 

 

Unit ini menetapkan kompetensi yang dibutuhkan untuk 

mengembangkan perangkat asesmen 

Keterampilan layak 

kerja 
Unit ini berisikan keterampilan layak kerja  

Bidang kompetensi Asesmen 

Penggunaan unit 

Suatu perangkat asesmen, terdiri atas sejumlah instrumen 

pengumpulan bukti,  digunakan sebagai arahan dalam 

pengumpulan bukti yang berkualitas pada suatu proses 

asesmen.  Setiap instrumen ini dikembangkan berdasarkan 

metode asesmen dan prosedur yang harus diikuti dalam 

pelaksanaan asesmen. 

Pengembangan perangkat asesmen yang efektif dan 

relevan memerlukan interpretasi acuan pembanding 

asesmen untuk penentuan bukti yang diperlukan dalam 

mendemonstrasikan kompetensi.  Hal ini juga meliputi 

analisis konteks asesmen untuk memastikan perangkat 

asesmen yang sesuai dan relevan,  identifikasi atau  

konfirmasi metode asesmen yang paling efektif untuk 

menunjukkan bukti-bukti yang dipersyaratkan, kemudian 

perancangan dan pengembangan dokumentasi perangkat 

asesmen. 

Tersedianya perangkat asesment yang direncanakan 

dengan baik merupakan hal penting untuk pelaksanaan 

asesmen. Unit ini dan taaass404b berpartisipasi dalam 

validasi asesmen ditujukan untuk peninjauan perangkat 

asesmen. Tinjauan ini dapat dijadikan sebagai bagian dari 

pengembangan perangkat asesmen. Hal ini juga dapat 

dijadikan sebagai bagian dari latihan validasi yang dapat 

dilakukan sebelum ataupun sesudah perangkat asesmen 

digunakan. 

Pencapaian unit ini termasuk interpretasi standar 

kompetensi yang digunakan sebagai acuan pembanding. 

Taades401b menggunakan paket pelatihan untuk 

memenuhi kebutuhan klien dimaksudkan untuk 

mendapatkan keterampilan yang lebih dalam tentang hal ini. 

Kompetensi yang dikemukakan di dalam unit ini secara 

tipikal disyaratkan bagi asesor, pengembang bahan 

pembelajaran, dan pelatih serta konsultan asesmen. 
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Elemen Kriteria Unjuk Kerja 

1. Menentukan fokus perangkat 

asesmen 

 

 

1.1. Kelompok target peserta sertifikasi, tujuan 

dan konteks asesmen/rpl diidentifikasi/ 

diklarisifikasi 

1.2. Acuan pembanding asesmen yang relevan 

diakses dan diinterpretasi  dalam rangka 

penetapan bukti yang diperlukan  untuk 

memperagakan kompetensi  

1.3. Apabila standar-standar kompetensi merupakan  

acuan pembanding asesmen, semua komponen  

standar-standar  kompetensi tersebut 

diinterpretasi, dan bila relevan, standar-standar 

kompetensi ini kemudian dikontekstualisasi  

sesuai  panduan kontekstualisasi guna 

memenuhi persyaratan organisasi/hukum/etika  

1.4. Dokumentasi terkait lainnya diidentifikasi 

sebagai  informasi dalam pengembangan 

perangkat  asesmen. 

2. Menentukan kebutuhan 

perangkat asesmen 

 

2.1. Metode-metode asesmen  yang akan 

mendukung pengumpulan bukti yang telah 

ditentukan dipilih dengan mempertimbangkan 

konteks asesmen dan prinsip-prinsip asesmen   

2.2. Metode-metode asesmen yang dinominasikan 

haruslah sedemikian rupa agar peserta sertifikasi 

dapat  menunjukkan kompetensinya atau 

mendukung permintaan mereka dalam 

memperoleh pengakuan kompetensi 

terkininya.  

2.3. Instrumen untuk setiap metode asesmen yang 

terpilih  dipertimbangkan, kemudian pilihan (opsi) 

aktifitas asesmen diciptakan dengan 

menggunakan keterampilan berfikir kritis 

3. Merancang dan 

mengembangkan perangkat 

asesmen 

3.1. Instrumen-instrumen  spesifik/ sesuai  dengan 

bukti yang akan dikumpulkan,  dikembangkan 

berdasarkan rancangan aktifitas asesmen yang: 

3.1.1. Memenuhi standar-standar kompetensi  

3.1.2. Mencerminkan prinsip-prinsip asesmen 

3.1.3. Menggabungkan prinsip-prinsip akses dan 

keadilan 

3.2. Instrumen-instrumen  spesifik/ sesuai  dengan 

bukti yang akan dikumpulkan, dikembangkan 

berdasarkan rancangan aktifitas asesmen yang: 

3.2.1. Memenuhi standar-standar kompetensi  
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Elemen Kriteria Unjuk Kerja 

3.2.2. Mencerminkan prinsip-prinsip asesmen 

3.2.3. Menggabungkan prinsip-prinsip akses dan 

keadilan 

3.2.4. Memenuhi aturan bukti  

3.2.5. Memberikan pilihan, bila perlu  

3.2.6. Terurut  untuk mencerminkan 

pengembangan kompetensi dalam jalur 

pembelajaran dan asesmen  

3.2.7. Mudah digunakan oleh pengguna  

3.2.8. Merefleksikan lingkungan asesmen 

3.2.9. Dapat dipraktekkan 

3.3. Instrumen-instrumen asesmen dikembangkan 

dengan : 

3.3.1. Menggunakan format yang sesuai  

3.3.2. Memperhatikan bahasa dan kemampuan 

baca tulis  dan numerasi peserta 

sertifikasi 

3.3.3. Memperhatikan keragaman peserta 

sertifikasi 

3.3.4. Menggunakan representasi visual dan 

suara  

3.3.5. Menggunakan media 

3.4. Prosedur-prosedur  spesifik  dan jelas yang 

memandu asesor dan/atau peserta sertifikasi  

dalam pengadministrasian dan penggunaan 

instrumen-instrumen ditetapkan dan 

didokumentasikan  

3.5. Kebijakan dan prosedur sistem asesmen yang 

relevan dipertimbangkan dan dikemukakan, 

meliputi prosedur menyimpan dan melacak 

rekaman, tinjauan dan evaluasi,  serta kontrol 

versi semua dokumen 

4. Meninjau dan menguji coba 

perangkat  asesmen 

4.1. Konsep perangkat asesmen  diperiksa 

berdasarkan kriteria evaluasi dan bila perlu 

diubah 

4.2. Konsep perangkat asesmen diuji-coba untuk 

memvalidasi isi dan tingkat kecocokan 

penggunaannya  

4.3. Umpan balik dari orang yang relevan  dan 

terlibat dalam uji coba konsep perangkat 

asesmen dikumpulkan dan didokumentasikan  

4.4. Bila perlu, perubahan-perubahan terakhir 

terhadap konsep perangkat asesmen dilakukan 



M E N G E M B A N G K A N  P E R A N G K A T  A S E S M E N  | 9 

 

 
       PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI     

    

 

Elemen Kriteria Unjuk Kerja 

berdasarkan analisis umpan balik 

4.5. Perangkat asesmen yang telah direvisi, diformat 

dan diarsipkan dengan benar sesuai kebijakan 

dan prosedur sistem asesmen serta  persyaratan 

organisasi/hukum/etika 

 

Peta Unit Kompetensi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengembang-

kan 

Perangkat 

Asesmen 

1.Menentukan 

fokus 

perangkat 

asesmen 

2.Menentukan 

kebutuhan 

perangkat 

asesmen 

3.Merancang 

dan 

mengembang-

kan perangkat 

asesmen 

4.Meninjau 

dan menguji 

perangkat 

asesmen 
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ELEMEN: 1. MENENTUKAN FOKUS PERANGKAT ASESMEN 

 

Elemen: 1. Menentukan fokus perangkat asesmen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUK: 1.1 Kelompok target peserta sertifikasi, tujuan dan konteks asesmen/ rpl 

diidentifikasi/ diklarisifikasi 

Peserta pelatihan harus mampu mengidentifikasi/ mengklarisifikasi kelompok target 

asesi, tujuan dan konteks asesmen.  Adapun yang dimaksud dengan kelompok target 

peserta sertifikasi, tujuan dan konteks asesmen adalah sbb.   

Kelompok target peserta sertifikasi  boleh saja: 

 Kelompok target secara luas atau secara spesifik 

 Kelompok dengan berbagai latar belakang 

 Kelompok suatu industri atau organisasi tertentu  

 Kelompok khusus atau profesi 

 Kelompok suatu bentuk pelatihan, misal peserta magang 

 Kelompok dengan kebutuhan-kebutuhan spesifik 

Mengembang-

kan 

Perangkat 

Asesmen 

 

1.Menentukan 

fokus 

perangkat 

asesmen 

2.Menentukan 

kebutuhan 

perangkat 

asesmen 

3.Merancang 

dan 

mengembang-

kan perangkat 

asesmen 

4.Meninjau 

dan menguji 

perangkat 

asesmen 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah menyelesaikan sesi ini, seharusnya peserta pelatihan mampu untuk:  

1.1. Mengidentifikasi/mengklarisifikasi Kelompok target peserta uji, tujuan dan konteks 
asesmen/RPL 

1.2. Mengakses dan menginterpretasi Acuan pembanding asesmen yang relevan dalam 
rangka penetapan bukti yang diperlukan untuk memperagakan kompetensi.  

1.3. Menginterpretasi Apabila standar-standar kompetensi merupakan acuan pembanding 
asesmen, semua komponen standar-standar kompetensi tersebut, dan 
mengkontekstualisasi bila relevan, standar-standar kompetensi ini kemudian  sesuai 
panduan kontekstualisasi guna memenuhi persyaratan organisasi/hukum/etika 

1.4. Mengidentifikasi dokumentasi terkait lainnya sebagai informasi dalam 
pengembangan perangkat asesmen. 
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 Kelompok sebagaimana dipersyaratkan oleh suatu badan pemberi bea 

siswa, misal peserta  magang, pengangguran, peserta pelatihan bahasa 

inggris 

 

Tujuan asesmen, boleh saja untuk: 

 Mengakui kompetensi terkini yang sudah dimiliki peserta sertifikasi 

 Menentukan pencapaian kompetensi setelah mengikuti pembelajaran 

 Menetapkan kemajuan  peserta sertifikasi dalam pencapaian kompetensi 

 Menentukan kebutuhan peserta sertifikasi dalam hal: bahasa, literasi, 

numerasi. 

 Sertifikasi kompetensi melalui pernyataan pencapaian. 

 Menetapkan kemajuan dalam rangka pencapaian kualifikasi 

 Menentukan kesenjangan pelatihan peserta sertifikasi 

 Mengukur kinerja 

 Mendukung peningkatan karir karyawan / promosi jabatan 

 Mengklasifikasi karyawan 

 

Konteks asesmen, boleh saja meliputi: 

 Lingkungan dimana asesmen akan dilaksanakan, di tempat kerja atau 

di tempat yang disimulasikan seperti tempat kerja 

 Peluang untuk mengumpulkan berbagai bukti pada berbagai situasi 

 Penyelenggara asesmen 

 Kaitan antara standar kompetensi dengan aktifitas pekerjaan peserta 

sertifikasi ditempat kerjanya. 

 Kaitan antara standar kompetensi dengan aktifitas pembelajaran 

 Asesmen berdasarkan perjanjian kemitraan 

 Jangka waktu pelaksanaan asesmen 

 Pembagian biaya asesmen, bila ada. 

 Mekanisme jaminan kualitas 

 Pendekatan asesmen kompetensi untuk unit tersendiri atau terintegrasi 

untuk sejumlah unit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mengidentifikasi/ Mengklarifikasi 

a. Memeriksa permohonan peserta sertifikasi dalam mengajukan uji 

kompetensi apakah secara individu atau kelompok   (Kelompok 

target peserta sertifikasi) 

b. Mengklarifikasi apakah tujuan asesmen dalam rangka sertififikasi 

kompetensi atau sertifikasi pelatihan  (Tujuan asesmen) 

c. Mengklarifikasi dengan menanyakan pada peserta sertifikasi 

dimana asesmen akan dilaksanakan apakah di tempat uji 

kompetensi tempat kerja atau simulasi sesuai pilihan peserta 

sertifikasi. (Konteks asesmen)  

 

Langkah- 

Langkah  
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KUK 1.2 Acuan pembanding asesmen yang relevan diakses dan diinterpretasi  dalam 

rangka penetapan bukti yang diperlukan untuk memperagakan kompetensi.  

Peserta pelatihan harus mampu mengakses dan menginterpretasikan acuan 

pembanding asesmen.  Adapun yang dimaksud dengan acuan pembanding asesmen 

ialah sebagai berikut. 

   

 acuan pembanding asesmen,  mengacu kepada : 

 Kriteria yang digunakan untuk mengasses peserta sertifikasi, dapat berupa 

unit/sejumlah unit standar kompetensi,  kriteria asesmen kurikulum pelatihan, 

spesifikasi kinerja, spesifikasi produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUK: 1.3 Apabila standar-standar kompetensi merupakan  acuan pembanding 

asesmen, semua komponen  standar-standar  kompetensi tersebut 

diinterpretasi, dan bila relevan, standar-standar kompetensi ini kemudian 

dikontekstualisasi  sesuai  panduan kontekstualisasi guna memenuhi 

persyaratan organisasi/ hukum/ etika. 

Peserta pelatihan harus mampu menginterpretasi apabila standar-standar kompetensi 

merupakan acuan pembanding asesmen, semua komponen standar-standar  

kompetensi tersebut, dan bila relevan, kemudian mengkontekstualisasi standar-standar 

kompetensi ini sesuai  panduan kontekstualisasi guna memenuhi persyaratan 

organisasi/hukum/etika. maksud dari semua komponen  standar-standar  kompetensi, 

panduan kontekstualisasi, persyaratan organisasi/ hukum/ etika meliputi: 

 Elemen 

 Kriteria unjuk kerja 

 Batasan variabel termasuk : 

         Mengakses dan menginterpretasikan acuan pembanding   

         asesmen ialah sbb: 

a. Dalam mengakses acuan pembanding (SKKNI atau standar 

kompetensi khusus atau standar internasional) dapat dilakukan 

dengan cara: 

2. Melakukan down load (mengunduh) dari web BNSP 

3. Membuat surat ke BNSP untuk mendapatkan standard 

kompetensi sesuai profesinya. 

b. Dalam menginterpretasikan  acuan pembanding dapat dilakukan 

dengan cara: 

1. Menggunakan  Permenaker No.8 thn 2012 tentang tata cara 

penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

(SKKNI) pada lampiran I 

2. Menggunakan SKKNI yang diminati peserta sertifikasi 
 

Langkah-

Langkah  
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 Kontekstualisasi  

 Kaitan terhadap pengetahuan dan persyaratan perusahaan 

 Fokus asesmen  

 Persyaratan dasar pengetahuan bahasa, literasi dan numerasi  

 Area kontekstualisasi 

 Keterkaitan apapun untuk menggali pengetahuan dan hal-hal yang menjadi 

persyaratan perusahaan/industri 

 Batasan konteks/kondisi yang harus dipenuhi dalam asesmen 

 Persyaratan panduan bukti, termasuk: 

 Pengetahuan yang dibutuhkan 

 Ketrampilan dan atribut yang dibutuhkan 

 Persyaratan kemampuan bahasa, literasi dan numerasi  

 Aspek kritis dari bukti yang harus dipertimbangkan/persyaratan kuatitas bukti 

 Keselarasan asesmen dan saling ketergantungan antar unit-unit kompetensi 

 Metode / sumber daya / konteks  asesmen 

 Dimensi kompetensi, meliputi: 

 Task skills 

 Task management skills 

 Contingency management skills 

 Job role/environment skills 

 

Kontekstualisasi  berarti :   

Mengubah kalimat beberapa bagian komponen suatu standar kompetensi agar 

dapat merefleksikan lingkungan operasional secara langsung. 

Persyaratan organisasi/ hukum/ etika boleh saja meliputi: 

 Kebijakan dan prosedur sistem asesmen 

 Sistem industri dan proses penghargaan prestasi serta kesepakatan 

perusahaan 

 Lisensi / dampak hukum terhadap penilaian/asesmen kompetensi 

 Sistem pelaporan, rekaman/file kearsipan, pelacakan dokumen asesmen  

 Persyaratan lembaga pelatihan / lembaga asesmen terkait dengan asesmen 

dan validasinya 

 Sistem penjaminan  mutu  

 Rencana usaha dan program kerja 

 Kebijakan dan prosedur akses dan kesetaraan 

 Kesepakatan kemitraan dan kolaborasi  

 Parameter sumber daya 

 MRA (mutual recognition arrangements) 

 Standar lembaga pelatihan yang berlaku  

 Ruang lingkup registrasi  

 Kebijakan/prosedur dan persyaratan hukum pengembangan sumber daya 

manusia termasuk anti diskriminasi,  kesetaraan pegawai, kondisi pekerjaan 

dan tanggung jawab yang ada 

 Kode etik industri yang relevan  
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 Persyaratan pribadi dan kerahasiaan informasi terkait dengan asesmen yang 

telah dijalani. 

 Pertimbangan k3, termasuk : 

o Kepastian  metode dan  perangkat asesmen telah memenuhi persyaratan 

k3  

o Kepastian persyaratan k3 sesuai dan tolok ukur bahan asesmen telah 

memenuhi kriteria bukti.  

o Identifikasi adanya bahaya dan prosedur pengendalian risiko yang 

relevan berkaitan dengan lingkungan penilaian / asesmen 

 

Panduan kontekstualisasi, berhubungan dengan: 

 Konstektualisasi panduan paket pelatihan  

 Panduan paket pelatihan yang relevan 

 

Cara menginterpretasi apabila standar-standar kompetensi merupakan acuan 

pembanding asesmen, semua komponen standar-standar  kompetensi tersebut, dan bila 

relevan, mengkontekstualisasi standar-standar kompetensi ini kemudian  sesuai  

panduan kontekstualisasi guna memenuhi persyaratan organisasi/ hukum/ etika, ialah 

sbb: 

Dalam menginterpretasikan menginterpretasi apabila standar-standar kompetensi 

merupakan acuan pembanding asesmen, semua komponen standar-standar  

kompetensi tersebut ialah : 

 Menggunakan  permenaker no.8 thn 2012 tentang tata cara penetapan standar 

kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI) pada lampiran 1 

 Menggunakan SKKNI yang diminati peserta sertifikasi 

Apabila relevan, dalam mengkontekstualisasi standar-standar kompetensi sesuai 

panduan kontekstualisasi guna memenuhi persyaratan organisasi/ hukum/ etika. 

 

KUK: 1.4 dokumentasi terkait lainnya diidentifikasi sebagai informasi dalam 

pengembangan perangkat  asesmen. 

Peserta pelatihan harus mampu mengidentifikasi dokumentasi terkait lainnya sebagai  

informasi dalam pengembangan perangkat  asesmen. Maksud dari dokumentasi terkait 

tersebut boleh saja meliputi: 

 Persyaratan yang dijabarkan dalam panduan asesmen pada paket pelatihan 

yang relevan 

 Informasi yang dikemukakan di dalam standar kompetensi tentang 

sumber daya yang dibutuhkan untuk asesmen, konteks asesmen, dan 

metode asesmen yang tepat 

 Aktifitas asesmen sebagaimana diidentifikasi oleh modul 

terakreditasi/diturunkan dari standar kompetensi yang relevan 
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AKTIFITAS ELEMEN 1 

 

1.1 Bagaimana cara mengidentifikasi/ mengklarisifikasi kelompok target peserta 

sertifikasi, tujuan dan konteks asesmen/ RPL? 

1.2 Bagaimana cara mengakses dan menginterpretasi acuan pembanding asesmen 

yang relevan dalam rangka penetapan bukti yang diperlukan untuk 

memperagakan kompetensi? 

1.3 Bagaimana cara menginterpretasi apabila standar-standar kompetensi 

merupakan acuan pembanding asesmen, semua komponen standar-standar  

kompetensi tersebut, dan bila relevan, mengkontekstualisasi standar-standar 

kompetensi ini kemudian  sesuai  panduan kontekstualisasi guna memenuhi 

persyaratan organisasi/hukum/etika? 

1.4 Bagaiman cara mengidentifikasi dokumentasi terkait lainnya sebagai informasi 

dalam pengembangan perangkat asesmen? 

1.5 Isilah tabel 1.1 menentukan fokus perangkat asesmen. 

 

 

Tabel 1.1 menentukan fokus perangkat asesmen 

 

No Elelemen:1 menentukan fokus perangkat asesmen 

1.1 Identifikasi/ klarifikasi kelompok target peserta sertifikasi :  

Identifikasi/klarifikasi tujuan asesmen : 

 Identifikasi/klarifikasi konteks asesmen 

TUK (simulasi/ tempat kerja)* dengan karakteristik (produk/ 

sistem/ tempat kerja*): 

:  

1.2  Akses dan interpretasi acuan pembanding asesmen  

 standar kompetensi: (jika ada tuliskan)          

 standar produk       : (jika ada tuliskan)          

  standar sistem     : (jika ada tuliskan) 

  regulasi teknis     : (jika ada tuliskan)   

  sop                      : (jika ada tuliskan) 

: 

          

 

 

 

 

 

 

 

       mengidentifikasi dokumentasi 

a. Membaca panduan asesmen terkini sesuai lsp yang dirujuk. 

b. Mendata sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk asesmen 

 

Langkah- 

Langkah  
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1.3 Interpretasi semua komponen standard-standar kompetensi :  

Kontektualisasi standar-standar  kompetensi : 

Persyaratan organisasi/ hukum/ etika : 

1.4  
Identifikasi dokumentasi terkait  : 
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ELEMEN : 2. MENENTUKAN KEBUTUHAN PERANGKAT ASESMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

KUK: 2.1  metode-metode asesmen yang akan mendukung pengumpulan bukti yang 

telah ditentukan dipilih dengan mempertimbangkan konteks asesmen dan 

prinsip-prinsip asesmen  

Peserta harus mampu memilih metode-metode asesmen yang akan mendukung 

pengumpulan bukti yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan konteks asesmen 

dan prinsip-prinsip asesmen.  Maksud dari metode-metode asesmen dan prinsip-prinsip 

asesmen sbb. 

Metode asesmen adalah teknik khusus yang digunakan untuk mengumpulkan bukti dan 

boleh saja meliputi: 

Mengembang-

kan 

Perangkat 

Asesmen 

1.Menentukan 

fokus 

perangkat 

asesmen 

2.Menentukan 

kebutuhan 

perangkat 

asesmen 

3.Merancang 

dan 

mengembang-

kan perangkat 

asesmen 

4.Meninjau 

dan menguji 

perangkat 

asesmen 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah menyelesaikan sesi ini, seharusnya Peserta Pelatihan mampu untuk:  

2.1 Memilih Metode-metode asesmen  yang akan mendukung pengumpulan bukti yang 

telah ditentukan dengan mempertimbangkan konteks asesmen dan prinsip-prinsip 

asesmen 

2.2 Menominasikan metode-metode asesmen yang haruslah sedemikian rupa agar 

peserta uji dapat  menunjukkan kompetensinya atau mendukung permintaan mereka 

dalam memperoleh pengakuan kompetensi terkininya. 

2.3 Mempertimbangkan instrumen untuk setiap metode asesmen yang terpilih  , 

kemudian menciptakan pilihan (opsi) aktifitas asesmen dengan menggunakan 

keterampilan berfikir kritis. 
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 Observasi langsung terhadap aktifitas, sebagai contoh : 

 Aktifitas kerja nyata  ditempat kerja  

 Aktifitas kerja di lingkungan yang disimulasikan  seperti  tempat kerja  

 Aktifitas terstruktur, sebagai contoh :  

 Simulasi/ bermain peran (role play) 

 Berbagai proyek 

 Bebagai presentasi 

 Berbagai lembar aktifitas  

 Mengajukan pertanyaan, sebagai contoh : 

 Pertanyaan tertulis, misalnya dengan menggunakan komputer 

 Interview / wawancara 

 Asesmen mandiri 

 Pertanyaan lisan  

 Kuesioner 

 Ujian lisan atau ujian tertulis  

 Verifikasi Portofolio, sebagai contoh: 

 Kumpulan contoh kerja yang dikumpulkan oleh peserta sertifikasi  

 Produk dengan dokumentasi yang mendukung   

 Bukti sejarah 

 Jurnal / buku catatan kerja (log book)  

 Informasi tentang pengalaman hidup   

 Meninjau ulang produk-produk, sebagai contoh : 

 Produk sebagai hasil kerja suatu proyek 

 Contoh/produk-produk hasil kerja  

 Umpan balik dari pihak ketiga, misalnya : 

 Testimoni/ laporan dari  pemilik perusahaan/ supervisor    

 Bukti sebagai peserta pelatihan  

 Pencapaian otentik sebelumnya  

 Interview dengan atasan, supervisor, atau sesama rekan kerja 

 

Tabel 2.1 Metode Asesmen, Kelebihan dan Kelemahan 

No. Metode Kelebihan Kelemahan 

1. Mengajukan 

pertanyaan: 

Wawancara 

 Mengungkap aspek  

keterampilan dan 

pengetahuan dan sikap 

secara komperhensif 

 Dilakukan pada saat yang 

bersangkutan 

bekerja.pada kondisi 

normal 

 Terjadi subjektifitas  dari penguji 

atas hasil yang diperoleh. 

 Penguji harus memiliki 

penguasaan terhadap materi 

yang diujikan secara masteri 

 Membutuhkan waktu dalam 

pelaksanaannya 

2. Mengajukan 

pertanyaan: 

 Mengungkap aspek 

pengetahuan secara 

 Kesulitan dalam penyusunan 

soal dan membutuhkan waktu 
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No. Metode Kelebihan Kelemahan 

Tes tertulis komperhensif 

 Dilakukan untuk menguji 

peserta dalam jumlah 

yang besar pada saat 

yang bersamaan. 

 Dilaksanakan oleh orang 

yang tidak menguasai 

materi 

 Hasil penilaian objektif 

 Waktu pelaksanaan 

relatih lebih singkat dari 

metode yang lain. 

untuk uji coba dan validasi. 

 Harus disusun oleh orang yang 

benar-benar menguasai materi 

secara masteri 

 Ada kecenderungan peserta 

ujian menjawab secara untung-

untungan. 

 

3. Observasi  Mengungkap aspek 

keterampilan dan sikap 

secara komperhensif. 

 Waktu pelaksanaan dapat 

dilakukan secara fleksibel 

sesuai dengan 

kebutuhan. 

 Dilakukan pada saat yang 

bersangkutan 

bekerja.pada kondisi 

normal 

 

 Adanya  subjektifitas  dari 

penguji atas hasil yang 

diperoleh. 

 Penguji harus memiliki 

penguasaan terhadap materi 

yang diujikan secara masteri 

 Sop dan manual serta dokumen 

lain yang terkait harus tersedia 

sebagai acuan untuk menilai 

 Membutuhkan waktu dalam 

pelaksanaannya 

4. Aktivitas 

terstruktur: 

Penugasan 

/proyek 

 Mengungkap aspek 

pengetahuan, 

ketera,mpilan dan sikap 

secara komperhensif 

 Dilaksanakan sebagai 

bagian dari pekerjaaan 

yang selama ini ditekuni 

 Hasilnya dapat dijadikan 

acuan untuk penetapan 

penilaian secara objektif 

 Peralatan dan bahan yang 

dibutuhan sesuai dengan 

penugasan harus tersedia, agar 

metode tersebut dapat 

dilaksanakan. 

 Penguji harus menguasai secara 

masteri terhadap unit 

kompetensi/ materi yang diujikan 

 Bila penugasan/proyek tidak 

dapat dilaksanakan secara 

simulasi dapat memungkinkan 

mengganggu proses produksi 

5. Umpan balik 

dari pihak 

ketiga: 

Pengujian 

oleh atasan/ 

pihak ke tiga  

 Mengungkap aspek  

pengetahuan, 

ketera,mpilan dan sikap 

secara komperhensif. 

 Waktu pelaksanaan dapat 

dilakukan secara fleksibel 

sesuai dengan 

kebutuhan. 

 Terjadi subjektifitas  dari penguji 

atas hasil yang diperoleh. 

 Penguji harus memiliki 

penguasaan terhadap materi 

yang diujikan secara masteri 

 Sop dan manual serta dokumen 

lain yang terkait harus tersedia 

sebagai acuan untuk menilai 
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No. Metode Kelebihan Kelemahan 

 Dapat dilakukan pada 

saat yang bersangkutan 

bekerja.pada kondisi 

normal 

 Membutuhkan waktu dalam 

pelaksanaannya 

 

 penjelasan: 

1) Demonstrasi, adalah suatu bentuk kinerja di mana peserta sertifikasi 

menjelaskan, menerapkan suatu proses, prosedur, dan lain-lain, dengan suatu 

cara yang kongret untuk mem,pertunjukkan kecakapan individunya tentang suatu 

keterampilan tertentu atau kecakapan menguasai pengetahuan tertentu. 

2) Wawancara, disebut pula interview merupakan percakapan antar muka dalam 

kesempatan dimana seluruh pihak (guru, peserta sertifikasi dan orang tua) 

menggunakan keingintahuannya untuk saling berbagi pengetahuan dan 

pemahaman terhadap isu, topic  atau masalah yang menjadi minat bersama. 

3) Observasi, suatu proses berupa pengamatan dan pencatatan sistematis tentang 

perilaku peserta sertifikasi untuk tujuan membuat keputusan tentang suatu 

program. Observasi dapat berlangsung sewtiap waktu atau setiap kondisi, untuk 

membantu guru membuat keputusan yang dibutuhkan bagi pengajaran yang 

efektif 

4) Tugas kinerja (perfomance task) adalah strategi penilaian dalam hal mana para 

peserta sertifikasi menciptakan, menghasilkan, melaksanakan, menghadirkan, 

dengan suatu cara yag melibatkan dunia nyata yang bermakna, dan berkaitan 

dengan isu-isu atau masalah substantive, dalam upaya mempertunjukkan 

keterampilan atau kemahiran peserta sertifikasi 

5) Penilaian diri (self assessment) adalah suatu proses yang menggambarkan cara 

para peserta sertifikasi memperoleh informasi dan berefleksi mengenai 

pembelajarannya sendiri. Penilaian diri adalah penilaian dari peserta sertifikasi 

sendiri mengenai kemajuan pribadinya dalam pengetahuan, keterampilan, 

proses-proses, dan sikap. Hal ini akan memandu peserta sertifikasi menuju 

kesadaran dan pemahaman yang lebih baikterhadap dirinya sendiri sebagai 

pebelajar.  

6) Portofolio; adalah koleksi dari contoh-contoh karya peserta sertifikasi yang 

bermanfaat, bersifat selekrif dan kolaboratif. Portofolio juga didefinisikan sebagai 

koleksi sistematis dari hasil karya peserta sertifikasi sepanjang waktu tertentu.  

Tabel 2.2 Metode dan Perangkat Asesmen 

No. Metode Perangkat asesmen  Keterangan  

1. 

 

Mengajukan 
pertanyaan: 

Wawancara untuk 
verifikasi portofolio 

 Daftar pertanyaan 
wawancara 

 Jawabannya 

Jika metode verifikasi 
portofolio maka 
gunakan form Daftar 
cek verifikasi porto folio 
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No. Metode Perangkat asesmen  Keterangan  

2. Verifikasi portofolio  Daftar cek verifikasi porto 
folio 

 jawabannya 

dan Daftar pertanyaan 
wawancara 

3. Mengajukan 
pertanyaan: 

Tes tertulis 

 Daftar pertanyaan tulis- 
jawaban singkat 

 Kunci Jawaban 

 

 Daftar pertanyaan tulis- 
jawaban singkat 

 Kunci Jawaban 

 Daftar pertanyaan tulis- 
Pilihan ganda 

 Kunci Jawaban 

 Daftar pertanyaan tulis- 
B/S  

 Kunci Jawaban 

 Daftar pertanyaan tulis- 
Menjodohkan 

 Kunci Jawaban 

 Daftar pertanyaan tulis- 
memberi tanda 

 Kunci Jawaban 

4. Tes Lisan  Daftar pertanyaan lisan 

 Kunci Jawaban 

 

5. Observasi  Dafrtar cek observasi-
demonstrasi 

 Daftar cek observasi di 
tempat kerja 

 Lembar tugas praktik/ 
demonstrasi 

Jika metode observasi 
maka gunakan form 
Daftar cek observasi-
demonstrasi dan 
lembar Lembar tugas 
praktik/ demonstrasi 

6. Aktivitas terstruktur: 

Penugasan/ proyek 

 Daftar cek kerja proyek 

 Jawabannya 

 

7 Umpan balik dari 
pihak ketiga: 

Interview dengan 
atasan/ pihak ketiga 

 Daftar pertanyaan laporan 
pihakketiga 

 Jawaban 

 

Prinsip-prinsip asesmen memandu proses asesmen dan ditujukan untuk menjaga: 

 Valid: seluruh aktifitas asesmen mengacu kepada acuan pembanding 

(benchmark) yang valid. 

 Reliabel: instruksi yang diberikan kepada peserta sertifikasi memastikan 

penerapan yang konsisten pada aktifitas asesmen dan jika digunakan 

oleh asesor yang berbeda, dalam situasi yang berbeda dan peserta 

sertifikasi yang berbeda, hasilnya tetap konsisten. 

 Fleksibel: seluruh aktivitas asesmen memenuhi kebutuhan peserta 

sertifikasi dan organisasi.  
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 Adil: aktifitas-aktifitas asesmen memenuhi kebutuhan dan karakteristik 

peserta sertifikasi serta bebas dari bias dan memberikan kesempatan 

bagi peserta sertifikasi yang memiliki kebutuhan khusus.  

 

Cara memilih metode-metode asesmen  yang akan mendukung pengumpulan 

bukti yang telah ditentukan ialah : 

a. Mempertimbangkan konteks asesmen, yaitu bisa meliputi: 

 Lingkungan dimana asesmen akan dilaksanakan, di tempat 

kerja atau di tempat yang disimulasikan seperti tempat kerja 

 Kaitan antara standar kompetensi dengan aktifitas pekerjaan 

peserta sertifikasi ditempat kerjanya (lamanya bekerja di 

tempat kerja), misalnya menggunakan metode observasi 

langsung, sebagai contoh : 

 Aktifitas kerja nyata  ditempat kerja  

 Aktifitas kerja di lingkungan yang disimulasikan  seperti  

tempat kerja  

 Pendekatan  asesmen kompetensi untuk unit tersendiri atau 

terintegrasi untuk sejumlah unit. 

 Menyesuaikan tuntutan metode asesmen yang terdapat pada 

skema sertifikasi yang digunakan. 

 

b. Mempertimbangkan prinsip-prinsip asesmen 

Untuk menjamin mutu dari keluaran, asesmen harus valid, reliable, 

fleksibel, dan adil. Empat prinsip asesmen adalah sangat penting untuk 

mencapai asesmen yang efektif dalam sistem sertifikasi kompetensi 

serta pelatihan berbasis kompetensi. 

 Valid 

Seluruh aktifitas asesmen mengacu kepada acuan pembanding 

(benchmark) yang valid. 

 Reliabel  

Instruksi yang diberikan kepada peserta sertifikasi memastikan 

penerapan yang konsisten pada aktifitas asesmen dan jika 

digunakan oleh asesor yang berbeda, dalam situasi yang berbeda 

dan peserta sertifikasi yang berbeda, hasilnya tetap konsisten. 

 Fleksibel  

Seluruh aktivitas asesmen memenuhi kebutuhan peserta 

sertifikasi dan organisasi.  

 Adil  

Aktifitas-aktifitas asesmen memenuhi kebutuhan dan karakteristik 

peserta sertifikasi serta bebas dari bias dan memberikan 

kesempatan bagi peserta sertifikasi yang memiliki kebutuhan 

khusus.  

 

KUK. 2.2 Metode-metode asesmen yang dinominasikan haruslah sedemikian rupa 

agar peserta sertifikasi dapat menunjukkan kompetensinya atau 
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mendukung permintaan mereka dalam memperoleh pengakuan kompetensi 

terkininya.  

Peserta pelatihan harus mampu menentukan metode-metode asesmen yang 

dinominasikan haruslah sedemikian rupa agar peserta sertifikasi dapat menunjukkan 

kompetensinya atau mendukung permintaan mereka dalam memperoleh pengakuan 

kompetensi terkininya.maksud dari pengakuan kompetensi terkini adalah sbb: 

 

 Proses asesmen dan  pengakuan secara resmi oleh seorang asesor atas 

kompetensi yang telah dicapai  peserta sertifikasi melalui berbagai aktifitas 

pendidikan dan pelatihan baik  secara formal maupun informal, pengalaman 

kerja ataupun pengalaman hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUK: 2.3  Instrumen untuk setiap metode asesmen yang terpilih  dipertimbangkan, 

kemudian pilihan (opsi) aktifitas asesmen diciptakan dengan menggunakan 

keterampilan berfikir kritis. 

 

Peserta harus mampu mempertimbangkan instrumen untuk setiap metode asesmen 

yang terpilih, kemudian menciptakan pilihan (opsi) aktifitas asesmen dengan 

menggunakan keterampilan berfikir kritis.  Maksud dari instrumen ialah sbb: 

Instrumen adalah pertanyaan-pertanyaan atau berbagai aktifitas asesmen 

terdokumentasi yang dikembangkan untuk mendukung metode asesmen terpilih dalam 

rangka pengumpulan bukti kompetensi peserta sertifikasi,  dan boleh saja meliputi: 

 Pertanyaan-pertanyaan lisan dan tertulis  

 Ceklis observasi / demonstrasi  

 Proyek, studi kasus, skenario  

 Panduan asesmen mandiri bagi peserta sertifikasi  

 Portofolio yang diakui  

 Portofolio tempat kerja 

 Aktifitas simulasi  

 Berbagai dokumen tempat kerja yang relevan  

      Menentukan metode-metode asesmen yang dinominasikan agar peserta 

sertifikasi dapat  menunjukkan kompetensinya atau mendukung permintaan 

mereka dalam memperoleh pengakuan kompetensi terkininya ialah sbb: 

 Menggunakan SKKNI yang diminati peserta sertifikasi 

 Menggunakan metode asesmen sesuai dengan skema sertifikasi 

yang digunakan  

 Lakukan perubahan metode jika diperlukan 

 

Langkah- 

Langkah  
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 Berbagai pengukuran kinerja yang dapat diterima  

 Templates/proformas 

 Bukti / ceklis observasi 

 Ceklis  evaluasi contoh-contoh pekerjaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.3 Pilihan (Opsi) Aktifitas Asesmen 

Karakter 
Potensi 

keterbatasan 

Metode dan peralatan yang mungkin dapat di pilih/ 

disesuaikan 

Peserta 

sertifikasi 

dengan 

masalah 

penguasaan 

bahasa 

indonesia 

Tulisan  

Membaca  

Berbicara  

Percara diri  

Perbedaan 

budaya dan 

agama 

Demonstrasi  

Menggunakan gambar/ ilustrasi  

Membuat benda kerja/ jasa  

Mengorganisasikan waktu pelaksanaan asesmen yang 

memungkikan peserta sertifikasi melakukan ibadah dan 

pengaturan jadual yang memungkinkan penganut agama 

tertentu melakukan ibadah  

Kemampua

n literasi 

dan 

numerasi  

Tulisan  

Membaca  

Menghitung  

Kepercayaan diri  

Asesmen secara lisan (wawancara) dengan pertanyaan yang 

telah ditetapkan 

Presentasi atau demonstrasi dapat digunakan untuk 

menggantikan tulisan 

Menggunakan diagram atau visual ketika menanyakan 

kepada peserta sertifikasi 

Peserta 

sertifikasi 

dengan 

keterbatasa

n /cacat  

Berbicara  

Membaca  

Tulisan  

Gerakan  

Pendengaran  

Lembar simak/ceklis observasi menggunakan teknologi yang 

adaptif misal dengan braille untuk peserta sertifikasi yang 

memiliki cacat dalam penglihatan. 

Mengajukan pertanyaan dan diberikannya bantuan 

pendamping yang memiliki kemampuan berkomunikasi 

dengan orang yang memiliki cacat pendengarannya  

Menggunakan penterjemah 

Melakukan observasi atas tugas yang diberikan kepada 

       Mempertimbangkan instrumen untuk setiap metode asesmen yang   

terpilih, kemudian menciptakan pilihan (opsi) aktifitas asesmen dengan 

menggunakan keterampilan berfikir kritis 

a. Dalam mempertimbangkan instrumen untuk setiap metode asesmen 

yang terpilih dapat dilakukan dengan cara sbb: 

 Menggunakan skkni yang diminati peserta sertifikasi 

 Menggunakan metode asesmen sesuai dengan skema 

sertifikasi yang digunakan 

b. Dalam menciptakan pilihan (opsi) aktifitas asesmen dengan 

menggunakan keterampilan berfikir kritis dapat dilakukan dengan cara 

penyesuaian metode asesmen dan instrumen asesmen yang wajar 

seperti table 2.3 dibawah ini. 

 

Langkah- 

Langkah  
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Karakter 
Potensi 

keterbatasan 

Metode dan peralatan yang mungkin dapat di pilih/ 

disesuaikan 

peserta sertifikasi  

Peserta 

sertifikasi 

yang 

berusia 

lanjut  

Perbedaan usia 

dengan asesor 

Percaya diri 

Keterbatasan 

penguasaan 

teknologi 

Lebih menggunakan studi kasus dari pada role play yang 

bisanya membuat peserta sertifikasi dengan usial lanjut 

kurang nyaman. 

Yakinkan bahwa ukuran huruf yang digunakan sesuai dengan 

ukuran font bagi orang usia lanjut 

Peserta 

sertifikasi 

yang sakit  

Ketahanan tubuh 

Kesulitan 

melakukan 

konsentrasi 

Efek samping 

pengobatan 

Tugas asesmen yang lebih singkat 

Instruksi/petunjuk yang spesifik sehingga tugas dapat 

diselesaikan dalam beberapa tahapan. 

Memberikan peluang penggunaan waktu yang lebih lama 

dalam melaksanakan tugas 

Gunakanlah audio recorder 

Peserta 

sertifikasi 

dari 

masyarakat 

terasing  

Variasi latar 

belakang budaya  

Berbicara  

Membaca  

Menulis  

Numerasi  

Kepercayaan diri  

Menggunakan personil untuk mendukung  

Periksa bahwa perangka  asesmen tidak menyinggung aspek 

budaya yang sensitif (lebih baik mendemonstrasikan 

pengetahuan dari pada membahas pengetahuan)  

Mendorong peserta sertifikasi untuk menggunakan berbagai 

pilihan dalam mendemonstrasikan kompetensinya  

Membacakan informasi kepada peserta sertifikasi dan lebih 

gunakan grafis atau ilustrasi  

Gender  Budaya yang 

masih sensitive 

untuk perbedaan 

gender ditempat 

kerja  

Menggunakan asesor yang memiliki jenis gender yang sama  

Yakinkan bahwa perangkat asesmen tidak menyinggung 

masalah gender  

Peserta 

sertifikasi 

dengan latar 

belakang 

pendidikan 

yang rendah  

Membaca  

Menulis  

Numerasi  

Keterampilan 

yang terbatas  

Percaya diri  

Periksa kembali aspek  bahasa, literasi, numerasi yang 

berdampak pada asesmen  

Mendemonstrasikan dan menayakan secara lisan serta 

dilakukan rekaman  

Membacakan seluruh informasi kepada peserta sertifikasi 

dengan menggunakan gambar atau ilustrasi  

Menggunakan tugas asesmen yang pendek/singkat  

Peserta 

sertifikasi 

yang baru 

kembali ke 

pekerjaan  

Percaya diri  Yakin menyadarkan bahwa peserta sertifikasi memahami dan 

menyadari prosedur ditempat kerja dan k3l  

Jika dilaksankan ditempat kerja , cari waktu yang tepat 

dimana tidak terlalu banyak orang disekitarnya  

Peserta 

sertifikasi 

yang 

Memerlukan 

perhatian dari 

anggota keluarga  

Yakinkan bahwa waktu dan tempat pelaksanaan tidak 

bertubrukan dengan waktu yang harus disediakan untuk 

mengurus keluarga  
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Karakter 
Potensi 

keterbatasan 

Metode dan peralatan yang mungkin dapat di pilih/ 

disesuaikan 

memiliki 

tanggungja

wab 

keluarga  

 

AKTIFITAS ELEMEN 2 

 

2.1 Bagaimana cara memilih metode-metode asesmen  yang akan mendukung 

pengumpulan bukti yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan konteks 

asesmen dan prinsip-prinsip asesmen. 

2.2 Bagaimana cara menentukan metode-metode asesmen yang dinominasikan 

haruslah sedemikian rupa agar peserta sertifikasi dapat  menunjukkan 

kompetensinya atau mendukung permintaan mereka dalam memperoleh 

pengakuan kompetensi terkininya. 

2.3 Bagaimana cara mempertimbangkan instrumen untuk setiap metode asesmen 

yang terpilih, kemudian pilihan (opsi) aktifitas asesmen diciptakan dengan 

menggunakan keterampilan berfikir kritis. 

2.4 Tentukan kebutuhan perangkat asesmen sesuai dengan metoda yang 

dinominasikan, gunakan Tabel 2.4 dibawah ini sebagai panduan. 

  

 

Tabel 2.4 menentukan kebutuhan perangkat asesmen 

Elemen: 2. Menentukan kebutuhan perangkat asesmen 

2.1 Pilih metode-metode asesmen  dengan 

mempertimbangkan konteks asesmen dan 

prinsip-prinsip asesmen. 

:metode asesmen ( lisan,tulis, 

observasi, portofolio, ...) * 

2.2 Tentukan metode-metode  asesmen yang 

dinominasikan 

: metode asesmen ( lisan,tulis, 

observasi, portofolio, ...)* 

2.3  Pertimbangkan instrumen untuk setiap 

metode asesmen 

: daftar pertanyaan ( lisan, tulis, 

...)* daftar cek (observasi,  

Ciptakan pilihan (opsi) aktifitas asesmen 

menggunakan ketrampilan berfikir kritis 

 

 

) * tambahkan metode dan atau coret yang tidak sesuai.  

 

 

 



M E N G E M B A N G K A N  P E R A N G K A T  A S E S M E N  | 27 

 

 
       PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMEN : 3. MERANCANG & MENGEMBANGKAN PERANGKAT ASESMEN 
 

 

Tujuan pembelajaran 

Setelah menyelesaikan sesi ini, seharusnya peserta pelatihan mampu untuk: 

3.1. Mengembangkan instrumen-instrumen  spesifik/ sesuai  dengan bukti yang 

akan dikumpulkan,  berdasarkan rancangan aktifitas asesmen 

3.2. Mengembangkan instrumen-instrumen  spesifik/sesuai  dengan bukti yang akan 

dikumpulkan,  berdasarkan rancangan aktifitas asesmen 

3.3. Mengembangkan instrumen-instrumen asesmen 

3.4. Menetapkan dan didokumentasikan prosedur-prosedur spesifik  dan jelas 

yang memandu asesor dan/atau peserta sertifikasi  dalam pengadministrasian 

dan penggunaan instrumen-instrumen.   

3.5. Mempertimbangkan dan mengekemukakan kebijakan  dan prosedur sistem 

asesmen yang relevan, meliputi prosedur menyimpan dan melacak rekaman, 

tinjauan dan evaluasi,  serta kontrol versi  semua dokumen 

 

KUK: 3.1 Instrumen-instrumen spesifik/ sesuai  dengan bukti yang akan dikumpulkan,  

dikembangkan berdasarkan rancangan aktifitas asesmen 

Peserta pelatihan harus mampu mengumpulkan,  mengembangkan instrumen-instrumen  

spesifik/ sesuai  dengan bukti yang akan berdasarkan rancangan aktifitas asesmen. 

 

 

 

 

 

Mengembang-

kan 

Perangkat 

Asesmen 

1.Menentukan 

fokus 

perangkat 

asesmen 

2.Menentukan 

kebutuhan 

perangkat 

asesmen 

3.Merancang 

dan 

mengembang-

kan perangkat 

asesmen 

4.Meninjau 

dan menguji 

perangkat 

asesmen 
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KUK: 3.2 Instrumen-instrumen spesifik/ sesuai dengan bukti yang akan dikumpulkan,  

dikembangkan berdasarkan rancangan aktifitas asesmen. 

Peserta harus mampu mengembangkan instrumen-instrumen spesifik/sesuai dengan 

bukti yang akan dikumpulkan berdasarkan rancangan aktifitas asesmen. Cara 

mengembangkan instrumen-instrumen spesifik/sesuai dengan bukti berdasarkan 

rancangan aktifitas asesmen ialah sbb: 

 Memenuhi standar-standar kompetensi  

 Mencerminkan prinsip-prinsip asesmen 

 Menggabungkan prinsip-prinsip akses dan keadilan 

 Memenuhi aturan bukti  

 Memberikan pilihan, bila perlu  

 Terurut  untuk mencerminkan pengembangan kompetensi dalam jalur 

Pembelajaran dan asesmen  

 Mudah digunakan oleh pengguna  

 Merefleksikan lingkungan asesmen 

 Dapat dipraktekkan 

 Memastikan adanya dimensi kompetensi untuk setiap pertanyaan dan atau 

pernyataan yang terdapat pada metode asesmen dan perangkat asesmen yang 

digunakan       

 Minimal dalam satu unit kompetensi menggunakan satu metode asesmen , hal 

berlaku jika dalam pelatihan asesor kompetensi master asesor yang mengajar 

tidak menggunakan skema sertifikasi. 

 Jika dalam pelatihan asesor kompetensi master asesor yang mengajar 

mengunakan skema sertifikasi maka metode asesmen yang digunakan dalam 

satu unit kompetensi harus sesuai dengan metode asesmen yang tertuang pada 

skema sertifikasi dan jenis skema sertifikasi yang digunakan minimal dengan 

jenis skema sertifikasi unit kompetensi. 

 

KUK: 3.3   Instrumen-instrumen asesmen dikembangkan. 

Peserta pelatihan harus mampu mengembangkan instrument-instrumen asesmen. Cara 

mengembangkan instrument-instrumen asesmen ialah sbb: 

 Menggunakan format yang sesuai  

 Memperhatikan bahasa dan kemampuan baca tulis  dan numerasi peserta 

  sertifikasi 

       mengembangkan instrumen-instrumen sesuai  dengan bukti 
rancangan aktifitas asesmen  

 

 Memenuhi standar-standar kompetensi  

 Mencerminkan prinsip-prinsip asesmen 

 Menggabungkan prinsip-prinsip akses dan keadilan 

 

Langkah- 

Langkah  
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 Memperhatikan keragaman peserta sertifikasi 

 Menggunakan representasi visual dan suara  

 Menggunakan media 

 Memastikan adanya dimensi kompetensi untuk setiap pertanyaan dan atau 

pernyataan yang terdapat pada metode asesmen dan perangkat asesmen yang 

digunakan       

 Minimal dalam satu unit kompetensi menggunakan satu metode asesmen , hal 

berlaku jika dalam pelatihan asesor kompetensi master asesor yang mengajar 

tidak menggunakan skema sertifikasi. 

 Jika dalam pelatihan asesor kompetensi master asesor yang mengajar 

mengunakan skema sertifikasi maka metode asesmen yang digunakan dalam 

satu unit kompetensi harus sesuai dengan metode asesmen yang tertuang pada 

skema sertifikasi dan jenis skema sertifikasi yang digunakan minimal dengan 

jenis skema sertifikasi unit kompetensi 

 

Pengembangan perangkat asesmen dengan metode Tertulis 

Dalam mengembangkan instrumen uji ( daftar pertanyaaan dan atau daftar cek) harus 

sesuai dengan metode asesmen dan perangkat asesmen yang digunakan. Metode 

asesmen untuk pengetahuan (knowledge) menggunakan oral  dan atau written, 

sedangkan metode asesmen untuk keterampilan (skill) menggunakan observasi 

ditempat kerja atau disimulasikan. Pengujian secara tertulis/written  dan lisan/oral   

dipergunakan untuk memperoleh respon/jawaban dalam mengukur kompetensi dari 

aspek pengetahuan (knowledge)  atau kognitif dalam teori taksonomi bloom. 

Pada metode uji/test terulis terdapat dua bagian yaitu uji/tes bersifat subjektif dan 

objektif, dimana  metode tersebut  dapat dipergunakan secara bersamaan atau dipilih 

sesuai dengan kebutuhan. 

 Metode asesmen tulis mempunyai bentuk sbb: 

a. Jawaban singkat adalah pertanyaan yang diajukan kepada peserta ujian/diklat untuk 

memperoleh jawaban singkat dengan menggunakan beberapa kata, satu kalimat atau 

satu paragrap singkat. Soal jawaban singkat adalah pertanyan yang digunakan untuk 

memperoleh jawaban apa yang diketahui oleh peserta ujian/diklat. Soal jawaban 

singkat menggunakan pertanyaan yang jawabannya langsung dalam paragrap, 

kalimat singkat atau satu kata  soal-soal untuk jawaban singkat adalah sangat tepat 

untuk memperoleh hasil akhir dibanding dengan jenis soal yang lain. Soal-soal 

tersebut sangat tepat untuk mengungkap kembali fakta, menganalisa data, 

memecahkan masalah.  Sebagai contoh soal jawaban singkat dapat termasuk daftar 

item atau alat, penjelasan singkat suatu prosedur, urutan suatu proses atau 

menjelaskan suatu kejadian. 

Cara membuat instrument uji tertulis ( jawaban singkat, B-S, pilihan ganda, 

menjodohkan dan memberi tanda) ,yaitu  

 Menggunakan pengetahuan yang dibutuhkan yang terdapat pada panduan 

penilaian/asesmen yang sesuai dengan standar kompetensi pilihan asesi. 
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 Dan atau menggunakan KUK pada setiap elemen kompetensi yang sesuai 

dengan standar kompetensi pilihan asesi. 

 Memastikan adanya dimensi kompetensi untuk setiap pertanyaan dan atau 
pernyataan yang terdapat pada metode asesmen dan perangkat asesmen 
yang digunakan   
     

 Gunakan tabel daftar Pertanyaan Tulis – Jawaban Singkat dibawah ini:  
 

Contoh  

1) Jelaskan bagaimana mendapatkan dokumen  dengan SKKNI  (TMS) 

2) Jelaskan bagaimana cara mengatasinya jika asesi ada keterbatasan dalam 

bahasa.  (CMS) 

Keuntungan metode asesmen jawaban singkat 

 Relatif mudah dan cepat dalam penulisannya 

  Kemungkinan menjawab berdasar perkiraan lebih rendah dari pada pertanyaan 

pilihan ganda/ betul – salah 

 Mudah untuk memberikan skor, terutama bila telah ditetapkan petunjuk nilai per 

soal. 

 Memberi kesempatan yang lebih luas kepada peserta ujian untuk menunjukan 

pengetahuan yang dimilikinya 

 

Kelemahan metode asesmen jawaban singkat 

  Soal jawaban singkat harus memberikan petunjuk yang jelas kepada peserta ujian 

 Petunjuk pemberian nilai untuk setiap soal harus ditetapkan dengan jelas dan 

dikaitkan dengan jawaban yang diharapkan 

 

b. Pilihan ganda adalah pertanyaan atau pernyataan yang tidak lengkap dan dilengkapi 

dengan empat atau lima opsi yang harus dipilih oleh peserta uji kompetensi.  Soal 

pilihan ganda adalah pertanyaan atau pernyataan yang tidak lengkap yang disertai 

dengan empat atau lima opsi, dimana peserta uji kompetensi/peserta sertifikasi  harus 

memilih jawaban yang terbaik. 

Opsi yang salah disebut pengecoh. Pengecoh tersebut dipakai untuk, peserta ujian yang 

mungkin tidak mengetahui jawaban yang benar. Dalam pilihan ganda terdapat 

beberapa istilah yang perlu dimengerti terlebih dahulu,diantranya sbb : 

 Stem, yaitu bagian pokok soal yang merumuskan isi soal. Stem dapat berbentuk 

pertanyaan, perintah, atau kalimat tidak sempurna. 

 Options, yaitu alternatif jawaban atau pilihan-pilihan. 

 Key, yaitu option/alternatif jawaban yang benar/kunci jawaban. 

 Distraktor, yaitu alternatif jawaban yang bukan kunci jawaban 
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Keuntungan pilihan ganda,yaitu  

 Penilaian dan pemberian skor seragam serta dilakukan dengan cepat. 

 Memperkecil faktor subjektifitas penguji. 

 Menguji pengetahuan dan kemampuan peserta ujian dalam membedakan antara opsi 

yang diberikan. 

 Sampling dari topik-topik yang diujikan lebih banyak dalam periode waktu yang sama 

dibanding dengan jenis soal lainnya 

 Aspek ingatan dan kemampuan menilai dapat diungkap dengan baik 

 

Kelemahan soal uji pilihan ganda,yaitu 

 Ketergantungan kepada kemampuan peserta ujian dalam membaca soal. 

 Kesulitan dalam menyusun soal dan waktu yang dibutuhkan. 

 Kualitas soal tergantung pada ketepatan “pengecoh” atau opsi yang salah 

 Hanya menguntungkan bila dilakukan pada volume kegiatan yang besar 

 

Contoh:  

1. Judul unit kompetensi asesor meliputi…… 

a. Merencanakan dan mengorganisasikan asesmen, memelihara 

kompetensi, melakukan validasi asesmen  

b. Mengembangkan perangkat asesmen, memeriksa perangkat asesmen, 

melakukan validasi asesmen  

c. Mengases kompetensi, merencanakan dan mengorganisasikan asesmen, 

memelihara kompetensi 

d. Mengases kompetensi,  mengembangkan perangkat asesmen, 

memeriksa perangkat asesmen,  

e. Merencanakan dan mengorganisasikan asesmen, mengembangkan 

perangkat asesmen, mengases kompetensi 

 

2. Jumlah dimensi kompetensi ada………  

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

c. Benar-salah pada pertanyaan ini soal memuat pernyataan dan harus diidentifikasi 

apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Soal benar dan salah adalah 

pertanyan yang harus dijawab benar atau salahpernyataan yang dibuat harus yakin 

benar atau salah, satu pernyataan hanya mengandung satu ide saja 

 

Keuntungan soal uji benar-salah  

Bermanfaat untuk menguji pengetahuan dasar dan fakta-fakta yang dikuasai oleh 

peserta ujian. 
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Kelemahan soal uji benar-salah 

Jawaban yang benar dapat mudah diterka. 

 

Contoh :  

 

1 B - S  Pendekatan penilaian asesmen berbasis kompetensi menggunakan 

penilaian acuan norma 

2 B - S Masa berlakunya sertifikat kompetensi asesor ialah dua tahun  

   

d. Soal menjodohkan adalah salah satu bagian dari pertanyaan pilihan ganda dimana 

dipakai untuk menguji pengetahuan tentang informasi yang saling berkaitan. Soal 

tersebut terdiri atas dua kolom yang berisikan pernyataan atau informasi dan peserta 

ujian diminta menjodohkan dari kedua kolom pada soal yang saling berhubungan 

 

Keuntungan Soal menjodohkan 

 Banyak aspek yang dapat diujikan dalam satu pertanyaan 

 Lebih mudah menyusunnya dari pada solah pilihan ganda. 

 Bermanfaat untuk variasi pertanyaan 

 Objektif dan mudah memberi nilai atau skor 

    Kelemahan Soal menjodohkan 

 Lebih banyak soal dibutuhkan untuk membuat satu pertanyaan 

 Petunjuk khusus dan jelas harus dipersiapkan untuk jenis soal ini 

Contoh : 

 

Pernyataan i Pernyataan ii 

1. Dimensi kompetensi  a. Kompeten dan belum kompeten 

2. Rekomendasi asesor kompetensi b. Task skill  

 c. Kompeten atau belum kompeten  

 d. Skill  

 

e. Memberi tanda pada gambar. Dalam pentanyaan dengan jenis ini, peserta uji 

kompetensi  diminta untuk mengisi nama yang benar pada gambar atau diagram 

yang disediakan. Jenis soal ini mempersyaratkan peserta uji kompetensi mempelajari 

gambar atau ilustrasi dan diminta unruk menulis nama yang benar pada ruang yang 

tersedia.  

Keuntungan Memberi tanda pada gambar 

 Sangat berguna untuk mengukur peserta ujian tentang pengetahuan yang 

dikuasainya pada peralatan atau komponen suatu mesin 

 Membantu peserta ujian yang memiliki keterbatasan dalam pemahaman kalimat 

dengan menggunakan gambar 
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Kelemahan Memberi tanda pada gambar 

 Harus memeriksa kembali apakah peserta uji kompetensi  dapat memahami 

petunjuk pengisiannya. 

 Tidak  menggunakan kata sebuah untuk memberikan pentunjuk.. 

 Kesulitan dalam memperoleh gambar 

 

Pengembangan perangkat asesmen dengan metode lisan 

Pada metode ini asesor akan memberikan pertanyaan secara lisan dan langsung 
kepada asesi, dimana pertanyaan tersebut disusun terlebih dahulu dan mengacu kepada 
unit kompetensi yang diujikan.  

Cara mengembangkan perangkat asesmen dengan metode lisan,yaitu sbb: 

a. Perumusan pertanyaan lisan aspek pengetahuan 

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan soal lisan untuk 
aspek pengetahuan adalah sebagai berikut: 

 Untuk menyusun pertanyaan pelajari dengan seksama dokumen unit 
kompetensi yang akan diujikan dan gunakanlah format untuk pertanyaan 
lisan yang telah tersedia. 

 Identifikasi aspek pengetahuan yang terkandung dalam setiap pernyataan 
yang terdapat pada criteria unjuk kerja dan gunakan pernyataan tersebut 
sebagai acuan untuk membuat kalimat pertanyaan.  

 Asesor  membuat kunci jawaban terhadap soal,  sebagai acuan untuk menilai 
sejauhmana peserta uji kompetensi  mampu menjawab sesuai dengan 
pertanyaan yang diberikan. 

 Memastikan adanya dimensi kompetensi untuk setiap pertanyaan dan atau 
pernyataan yang terdapat pada metode asesmen dan perangkat asesmen 
yang digunakan   

 

b. Perumusan pertanyaan lisan aspek keterampilan dan sikap 
Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan soal lisan untuk 
aspek keterampilan dan sikap adalah sebagai berikut: 
 

 Untuk menyusun pertanyaan pelajari dengan seksama dokumen unit 
kompetensi yang akan diujikan dan gunakanlah format untuk pertanyaan 
wawancara yang telah tersedia. 

 Identifikasi aspek keterampilan dan sikap yang terkandung dalam setiap 
pernyataan yang terdapat pada criteria unjuk kerja dan gunakan pernyataan 
tersebut sebagai acuan untuk membuat kalimat pertanyaan. 

 Asesor  harus membuat kunci jawaban, sebagai acuan untuk menilai 
sejauhmana peserta uji kompetensi  mampu menjawab sesuai dengan 
pertanyaan yang diberikan. 

 Dokumen SOP dan manual instruction dari fabrikan harus disiapkan sebagai 

acuan dan referensi dalam memeriksa jawaban. 
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 Memastikan adanya dimensi kompetensi untuk setiap pertanyaan dan atau 
pernyataan yang terdapat pada metode asesmen dan perangkat asesmen 
yang digunakan   

 
 

Pengembangan perangkat asesmen dengan metode observasi 

Metode observasi adalah kegiatan mengamati aktivitas yang sedang dilakukan oleh  
peserta uji kompetensi pada saat peserta uji kompetensi  melaksanakan pekerjaan 
sesuai dengan kompetensi yang diujikan.   Hasil observasi biasanya dicatat dengan 
menggunakan “check-list” atau daftar cek observasi  

Keuntungan metode observasi ialah sbb: 

 Memperoleh bukti-bukti langsung dari unjuk kerja yang dilakukan. 

 Dapat difokuskan kepada proses dan hasil 

 Dapat difokuskan kepada keseluruhan pekerjaan,  

 Dapat digunakan untuk pengujian ditempat kerja atau pekerjaan praktek berdasar 
pada penugasan 

 Dapat dilakukan sebagai bagian dari pekerjaan yang biasa dilakukan di tempat 
kerja. 

. 
                                                   Kelemahan metode observasi ialah sbb:  

 Terbatasnya kesempatan untuk mendemonstrasikan  kompetensi pada pekerjaan 
yang luas  

 Waktu yang dibutuhkan cukup besar untuk menyelenggarakan pengujian di tempat 
kerja 

 Hubungan antara penguji dengan yang diuji harus ditetapkan secara jelas. 

 Kualitas dan konsistensi pengujian perlu di cek secara periodik. 
 

Cara mengembangkan perangkat asesmen dengan metode observasi ialah dengan cara 

membuat instrument uji observasi ,yaitu sbb: 

 Menggunakan form perangkat asesmen daftar cek observasi dan lembar tugas  

 Menggunakan KUK pada setiap elemen kompetensi yang sesuai dengan 

standar kompetensi pilihan asesi. 

 Memastikan adanya dimensi kompetensi untuk setiap pertanyaan dan atau 
pernyataan yang terdapat pada metode asesmen dan perangkat asesmen 
yang digunakan   
 

 Jika bukti portofolio yang dikumpulkan oleh peserta uji kompetensi  dan 

kemudian bukti tersebut diverifikasi oleh asesor hasilnya V,A,T maka 
metodenya wajib observasi dan dapat ditambah dengan metode lisan dan atau 
tertulis 

 
Pengembangan perangkat asesmen dengan metode portfolio 
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Model portfolio merupakan salah satu bentuk pengujian yang yang mengakui 
kompetensi  yang telah dikuasai oleh peserta uji kompetensi  melalui bukti-bukti phisik 
yang diajukan oleh peserta uji kompetensi    (RCC/recognition of current competencies).  
Portofolio adalah suatu metode asesmen terhadap seseorang melalui penilaian 
berdasarkan kumpulan dokumen ( surat referensi kerja, surat tugas, video pekrjaan, foto 
pekerjaan, log book/log sheet, CV dll yang terkait dengan kode dan judul unit 
kompetensi yang diminati peserta uji kompetensi  ) yang diajukan dan merupakan 
pengalaman kerja untuk mendukung pengakuan asesi tersebut telah menguasai kode 
dan judul unit kompetensi yang diminati peserta uji kompetensi  . Kumpulan dokumen 
tersebut merupakan bukti bahwa yang bersangkutan telah memiliki suatu kompetensi. 
untuk memastikan bahwa informasi portofolio yang dimiliki benar adanya, maka  asesor 
dapat melakukan verifikasi portofolio yang berkaitan dengan dokumen yang diajukan 
peserta uji kompetensi  menggunakan empat kriteria aturan bukti (V,A,T,M).  

Keuntungan metode portfolio 
 

 Bukti dikumpulkan dari pekerjaan-pekerjan yang dilakukan oleh peserta uji 
kompetensi   

 Dapat menunjukkan kemajuan yang diperoleh sepanjang waktu 

 Bukti-bukti yang tidak tertulis dapat digunakan. 

 Dapat dipakai untuk menguji suatu unit secara terintegrasi. 

 Dapat dipakai sebagai dasar untuk mengkaji ulang. 

 Mendorong keikutsertaan peserta uji kompetensi  dalam ikut bertanggung jawab 
atas pengujian yang dilakukannya. 

 
Kelemahan metode portfolio 

 

 Peserta uji kompetensi    membutuhkan petunjuk yang jelas tentang sejauhmana 
bukti-bukti tersebut harus diajukan 

 Daftar referensi atau indek tentang portofolio yang diajukan  harus ditetapkan 
terlebih dahulu 

 Bukti-bukti yang ditunjukan harus valid dan masih berlaku  

 Pemilihan dan penjelasan dari bukti-bukti yang diajukan oleh peserta uji 
kompetensi  dapat berpengaruh pada hasil yang diharapkan. 

 Jadi metode ini memerlukan  petunjuk yang jelas tentang batasan bukti phisik 
yang dapat dinilai dan diteliti keabsahan bukti yang diajukan peserta uji 
kompetensi   

 

Cara mengembangkan perangkat asesmen dengan metode portofolio ,yaitu sbb: 

 Memastikan bukti-bukti portofolio yang diajukan peserta uji kompetensi  

harus sesuai dengan persyaratan asesmen dan persyaratan kompetensi yang 
tertuang dalam skema sertifikasi.    

 Memberikan petunjuk yang jelas bagaimana menilai bukti portofolio yang 
terkumpul. 

 Jika bukti portofolio yang dikumpulkan oleh peserta uji kompetensi  dan 

kemudian bukti tersebut diverifikasi oleh asesor hasilnya V,A,T,M maka 
metodenya harus verifikasi portofolio dan wawancara.  

 
Pengembangan perangkat asesmen dengan metode wawancara  
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Pada metode ini asesor akan memberikan pertanyaan kepada peserta uji kompetensi , 
dimana pertanyaan tersebut disusun berdasarkan KUK dan bukti portofolio yang relevan 
dengan tuntutan KUK pada unit kompetensi yang diujikan.  
Cara mengembangkan perangkat asesmen dengan metode wawancara yaitu sbb: 

 Menyusun pertanyaan berdasarkan KUK dan bukti portofolio yang relevan  

 Menggunakan format wawancara yang telah tersedia. 

 Membuat pertanyaan yang dianggap kritis sesuai KUK dan mengarah pada 
bukti portofolio yang relevan dengan KUK  

 Asesor  membuat kunci jawaban, sebagai acuan untuk menilai sejauhmana 
peserta uji kompetensi    mampu menjawab sesuai dengan pertanyaan yang 
diberikan. 

 Memastikan adanya dimensi kompetensi untuk setiap pertanyaan dan atau 
pernyataan yang terdapat pada metode asesmen dan perangkat asesmen 
yang digunakan   

 Menggunakan metode wawancara,  jika bukti portofolio yang dikumpulkan 
oleh peserta uji kompetensi  dan kemudian bukti tersebut diverifikasi oleh 

asesor hasilnya V,A,T,M maka metodenya harus wawancara dan verifikasi 
portofolio. 

 

 

KUK: 3.4  Prosedur-prosedur  spesifik  dan jelas yang memandu asesor dan/atau 

peserta sertifikasi  dalam pengadministrasian dan penggunaan instrumen-

instrumen  ditetapkan dan didokumentasikan  

Peserta harus mampu menetapkan dan mendokumentasikan prosedur-prosedur  

spesifik  dan jelas yang memandu asesor dan/atau peserta sertifikasi  dalam 

pengadministrasian dan penggunaan instrumen-instrumen. Cara menetapkan dan 

mendokumentasikan prosedur-prosedur  spesifik  dan jelas yang memandu asesor 

dan/atau peserta sertifikasi  dalam pengadministrasian dan penggunaan instrumen-

instrumen ialah sbb: 

 Gunakan prosedur pengadministrasian yang berlaku pada LSP terkait. 

 Gunakan prosedur penggunaan instrumen-instrumen  yang berlaku pada LSP 

terkait. 

 

KUK: 3.5  kebijakan  dan prosedur sistem asesmen yang relevan dipertimbangkan 

dan dikemukakan, meliputi prosedur menyimpan dan melacak rekaman, 

tinjauan dan evaluasi,  serta kontrol versi  semua dokumen. 

 Peserta pelatihan harus mampu  mempertimbangkan dan mengemukakan kebijakan  

dan prosedur sistem asesmen yang relevan, meliputi prosedur menyimpan dan melacak 

rekaman, tinjauan dan evaluasi,  serta kontrol versi  semua dokumen. Maksud dari   

kebijakan  dan prosedur sistem asesmen boleh saja meliputi: 

 Seleksi peserta sertifikasi  

 Alasan dan tujuan asesmen berbasis kompetensi 

 Rekaman asesmen/manajemen data/manajemen informasi  

 Pengakuan kompetensi terkini/pengakuan terhadap pembelajaran 

sebelumnya  

 Kebutuhan asesor, kualifikasi, pemeliharaan keterkinian kompetensi 
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 Prosedur pelaporan asesmen  

 Banding asesmen 

 Keluhan / pengaduan-pengaduan peserta sertifikasi 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIFITAS ELEMEN 3 

 

3.1 Bagaimana cara mengembangkan instrumen-instrumen asesmen  

3.2 Bagaimana cara mengembangkan instrumen-instrumen  spesifik/ sesuai  dengan 

bukti yang akan dikumpulkan,  berdasarkan rancangan aktifitas asesmen.  

3.3 Bagaimana cara mengembangkan instrumen-instrumen  spesifik/ sesuai  dengan 

bukti yang akan dikumpulkan,  berdasarkan rancangan aktifitas asesmen, 

3.4 Bagaimana cara menetapkan dan mendokumentasikan prosedur-prosedur  

spesifik  dan jelas yang memandu asesor dan/atau peserta sertifikasi  dalam 

pengadministrasian dan penggunaan instrumen-instrumen   

3.5 Bagaimana cara  mempertimbangkan dan mengemukakan kebijakan  dan 

prosedur sistem asesmen yang relevan  

3.6 Isilah tabel 3.1  merancang dan mengembangkan perangkat asesmen dibawah ini. 

 

 

 

 

       mempertimbangkan dan mengemukakan kebijakan   
sistem asesmen yang relevan 

 

 Gunakan prosedur menyimpan dan melacak rekaman pada lsp terkait 

 Lakukan tinjauan dan evaluasi,   

 Lakukan  kontrol  semua dokumen 

 

Langkah- 

Langkah  
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3.7 Buatlah perencanaan metode asesmen tulis pada perangkat asesmen untuk 

pengetahuan (knowledge) sesuai dengan metode asesmen yang tertuang dalam skema 

sertifikasi ( dengan bentuk soal uji tulis, meliputi: jawaban singkat dan atau pilihan ganda, 

dan atau b/s, dan atau menjodohkan atau  memberi label)  dan tertuang pada standar 

kompetensi asesor yaitu merencanakan dan mengorganisasikan asesmen dengan mengisi 

formulir pada tabel 3.2  dibawah ini. 

 

Table 3.1 merancang dan mengembangkan perangkat asesmen 

Elemen: 3. Merancang dan mengembangkan perangkat asesmen 

3.1  kembangkan instrumen-

instrumen  spesifik/ sesuai  

dengan bukti yang akan 

dikumpulkan,  berdasarkan 

rancangan aktifitas asesmen 

yang: 

 

 

 memenuhi standar-standar kompetensi  

        mencerminkan prinsip-prinsip asesmen 

       menggabungkan prinsip-prinsip akses dan 

keadilan 

        memenuhi aturan bukti 

       memberikan pilihan.....?, bila perlu 

        terurut  untuk mencerminkan pengembangan 

kompetensi dalam jalur pembelajaran dan 

asesmen  

        mudah digunakan oleh pengguna  

        merefleksikan lingkungan asesmen 

        dapat dipraktekkan 

3.2  kembangkan instrumen-

instrumen asesmen spesifik/ 

sesuai  dengan bukti yang akan 

dikumpulkan,  berdasarkan 

rancangan aktifitas asesmen 

yang: 

menggunakan format yang sesuai  

memperhatikan bahasa dan kemampuan baca 

tulis  dan numerasi peserta sertifikasi 

memperhatikan keragaman peserta sertifikasi 

menggunakan representasi visual dan suara  

          menggunakan media 

3.3 tetapkan dan dokumentasiakan 

prosedur-prosedur  spesifik  

dan jelas yang memandu asesor 

dan/atau peserta sertifikasi  

dalam pengadministrasian dan 

penggunaan instrumen-instrumen   

 

 

Prosedur-prosedur  spesifik  dan jelas yang 

memandu asesor dan/atau asesi  dalam 

pengadministrasian dan penggunaan instrumen-

instrumen ( telah ditetapakan atau belum 

ditetapakan)*** dan (telah didokumentasikan atau 

belum)*** 

3.4  pertimbangkan dan kemukaan 

kebijakan  dan prosedur sistem 

asesmen yang relevan  

          Prosedur menyimpan dan melacak rekaman, 

          Tinjauan dan evaluasi 

        : berilah tanda v bila sesuai dan berilah tanda x bila tidak sesuai 

)*** coretlah yang tidak sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Perangkat asesmen untuk pengetahuan (knowledge) 

 

Tabel 3.2  Perencanaan Metode Tulis 
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3.8 Buatlah perangkat asesmen daftar pertanyaan tulis sesuai dengan  dengan metode 
asesmen yang tertuang dalam skema sertifikasi  dengan mengisi formulir  jawaban 
singkat dan atau pilihan ganda, dan atau b/s, dan atau menjodohkan atau  
memberilabelyang tersedia dibawah ini: 

No. Materi yang diujikan 

(KUK) 

Bentuk soal uji tulis 

Jawaban  

singkat  

Pilihan 

ganda 

Betul - 

salah 

Menjodohkan Memberi 

label 

1 

 

 

      

2 

 

 

      

Jumlah      

 

 

 

 

Perangkat asesmen : Daftar Pertanyaan Tulis – Jawaban Singkat  

Namba asesi : 

Nama asesor : 

Unit kompetensi 
:kode unit:……. 

 judul unit: 

Tanggal uji kompetensi : 

Sifat uji  : (tutup buku / buka buku)* 

Waktu  :…………………….menit 

Petunjuk 

a. Jawablah pertanyaan di bawah ini pada lembar jawaban yang disediakan dengan 

singkat dan jelas 

b. Posisikan alat komunikasi  hp dengan getar pada saat uji berlangsung 

 

Pertanyaan : 

1…………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………………… 

 

Perangkat asesmen : Daftar Pertanyaan Tulis – Pilihan Ganda  

Namba asesi : 

Nama asesor : 

Unit kompetensi 
Kode unit:              

judul unit: 

Tanggal uji kompetensi  : 

   

Petunjuk:  
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a. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberikan tanda  x pada a, b, c,d 

atau e pada lembar jawaban yang tersedia. 

b. Bila jawaban pertama akan dikoreksi berilah tanda = pada tanda x dan pilih 

kembali pada jawaban yang dianggap benar. 

 

1…………………………………………………………………………………………………….. 

A……………… 

B……………... 

C……………… 

D……………… 

E……………… 

 

2……………………………………………………………………………………………………. 

A……………… 

B……………… 

C……………… 

D……………… 

E……………… 

 

Perangkat asesmen : Daftar Pertanyaan Tulis – Betul/ Salah   

Namba asesi : 

Nama aseso : 

Unit kompetensi :kode unit:…….judul unit: 

Tanggal uji kompetensi  : 

Sifat uji  : (tutup buku / buka buku)* 

Waktu  :…………………….menit 

 

 

Petunjuk: bacalah  masing-masing soal dibawah ini. Jika pernyataan betul lingkari huruf 

b. Jika pernyataan salah lingkari huruf s 

Contoh  

1. B - s Merancang dan mengembangkan perangkat asesmen merupakan 

salah satu langkah dalam mengembangkan perangkat asesmen.  

2. B - s Meninjau dan menguji coba perangkat asesmen merupakan salah satu 

instruksi dalam mengembangkan perangkat asesmen.  

 

 
 

Perangkat asesmen : Daftar Pertanyaan Tulis – Menjodohkan   

Namba asesi : 

Nama asesor : 

Unit kompetensi :kode unit:…….judul unit: 

Tanggaluji kompetensi : 

Sifat uji  : (tutup buku / buka buku)* 

Waktu  :…………………….menit 

 

Petunjuk: 
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a. Pilihlah jawaban yang dianggap benar dengan memilih pernyataan i yang paling 

tepat dari kolom pertama yang sesuai dengan pernyataan ii dari kolom kedua.. 

b. Bila jawaban pertama akan dikoreksi berilah tanda = pada huruf pilihan pertama dan 

pilih kembali pada jawaban yang dianggap benar. 

 

 
 

 

Perangkat asesmen : Daftar Pertanyaan Tulis – Memberi Label  

Nama asesi : 

Nama asesor : 

Unit kompetensi :kode unit:…….judul unit: 

Tanggal uji kompetensi  : 

Sifat uji  : (tutup buku / buka buku)* 

Waktu  :…………………….menit 

 

Petunjuk: 

 Amati  gambar simbol yang ditunujkakan angka yang terdapat pada gambar yang 

tersedia  

 Tuliskan  nama /label pada setiap nomor  yang terdapat pada gambar yang 

tersedia dengan mengisi tabel isian yang tersedia 

Contoh :  

Buatlah nama peralatan sesuai dengan nomor yang diberikan pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 kV 

A
  

kWh kVAr
hh 

V
   

6 
8
  

X
  

1
  

2
  

3
  

4
  

7
  

5 

1. ……………. 

2. ……………. 

3. ……………. 

4. ……………. 

5. ……………. 

6. ……………. 

7. ……………. 

8. ……………. 
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3.9 buatlah perangkat asesmen untuk keterampilan sesuai dengan  dengan metode 

asesmen yang tertuang dalam skema sertifikasi  dengan mengisi formulir  perangkat 

asesmen daftar cek observasi – demonstrasi dan tugas praktik/demonstrasi tersedia 

dibawah ini: 

 

 

Perangkat asesmen : Daftar Pertanyaan Lisan  

Namba asesi : 

Nama asesor : 

Unit kompetensi Kode unit:…….judul unit: 

Tanggal uji kompetensi : 

Sifat uji : (tutup buku / buka buku)* 

Waktu  :………………………menit 

Setiap pertanyaan harus terkait dengan elemen/kuk 

No. 

Kuk 
Pertanyaan 

Jawaban yang 

diharapkan Jawaban asesi 

Keputusan* 

K Bk Pl 

 
Copas dari kolom 

bukti jenis bukti form 

MMA sesuai dengan 

nomornya,  

Kemudian kalimat 

hasil copas tersebut 

diedit dengan cara 

mengubah kalimat  

hasil copas tersebut 

menjadi kalimat tanya 

Yang diawali dengan  

kata dasar  

Setelah itu tuliskan 

dimensi 

kompetensinya pada 

akhir kalimat tanya 

 

Tuliskan kunci 

jawaban  minimal 

dengan menuliskan 

kata kuncinya saja  

Tuliskan jawaban 

asesi minimal 

dengan 

menuliskan kata 

kuncinya saja 

   

*) beri tanda ( ) pada kolom yang dianggap sesuai. 
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Tabel 3.4 Contoh Daftar Cek Observasi 

a. Perangkat asesmen untuk keterampilan  

Perangkat asesmen : Daftar Cek Observasi – Demonstrasi/ Praktek 

Nama asesi  

Nama asesor  

Unit kompetensi Kode unit : ………judul unit: 

Tanggal uji kompetensi   

Sifat uji  : (tutup buku / buka buku)* 

Waktu  :…………………….menit 

setiap tugas/instruksi harus terkait dengan elemen/ku 

No. 

Kuk 

Daftar tugas/ 

instruksi 

Poin yang dicek/ 

diobservasi 

Pencapaian Penilaian 

Ya Tidak K Bk 

Tulis 

kan 

no. 

Kuk 

 

Copas dari kolom 

bukti jenis bukti 

form MMA sesuai 

dengan nomornya, 

kemudian kalimat 

hasil copas 

tersebut diedit 

dengan cara 

mengubah kalimat  

hasil copas 

tersebut menjadi 

kalimat perintah 

yang diawali 

dengan  kata dasar 

setelah itu tuliskan 

dimensi 

kompetensinya 

pada akahir kalimat 

perintah. 

Tuliskan aktifitas yang 

harus asesi kerjakan 

dan diawali dengan 

kata kerja aktif terukur  
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Perangkat asesmen : Tugas Praktek/ Demonstrasi 

Nama asesi : 

Nama asesor : 

Unit kompetensi Kode unit : ………judul unit: 

Tanggal uji kompetensi  : 

Sifat uji  : (tutup buku / buka buku)* 

Waktu  :…………………….menit 

 

 

A. Petunjuk 

1. Baca dan pelajari setiap langkah/instruksi dibawah ini dengan cermat sebelum 

melaksanakan praktek 

2. Laksanakan pekerjaan sesuai dengan urutan proses yang sudah ditetapkan 

3. Seluruh proses kerja mengacu kepada sop/wi/ik yang dipersyaratkan 

4. Waktu pengerjaan yang disediakan ....... Menit 

B. Langkah-langkah kerja :  

(copas dari perangkat asesmen observasi demonstrasi pada kolom daftar 

tugas/instruksi ) 

1. ......................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................... 

3. ................... Dst 

 

Perangkat asesmen : Daftar Cek Verifikasi Protofolio 

Nama asesi : 

Nama asesor : 

Unit kompetensi :kode unit : ………judul unit: 

Tanggal uji kompetensi  : 

Sifat uji  : (tutup buku / buka buku)* 

Waktu  :…………………….menit 
 

 

Dokumen bukti/portofolio 

telah menunjukan 

pemenuhan terhadap 

aturan bukti :  

 valid)*  Asli)* Terkini)* 

           ya            tidak             ya            tidak             ya              tidak 

 

Isi dari dokumen portofolio telah menunjukkan kemampuan asesi (memadai/sufficient) 

terhadap setiap elemen kompetensi/kriteria unjuk kerja sebagai berikut :  

 

 

Elemen Kompetensi/ KUK: Bukti no.  Memadai* 
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Ya Tidak 

Elemen: copas dari kolom Elemen Kompetensi pada SKKNI yang peserta sertifikasi pilih  

No. 

KUK 

Copas dari kolom KUK pada SKKNI yang 

Peserta Sertifikasi pilih 

Copas dari APL.01 

bagian 3 kolom 

bukti 

  

     
 

 

 

Sebagai tindak lanjut hasil verifikasi terhadap bukti-bukti, substansi dari materi dibawah ini 

harap diklarifikasi pada saat wawancara: 

1. Kuk 1.1, ……………………………. 

2. Kuk 2.2, ……………………………. 

3. Dst.............. 

      )* beri tanda v,jika hasilnya ya dan beritanda x, jika hasilnya tidak  

 

Diperlukan bukti-bukti tambahan pada unit/elemen kompetensi sebagai berikut :  

Tuliskan bukti-bukti jika diperlukan   

 

      

Perangkat asesmen :pertanyaan wawancara 

Nama asesi : 

Nama asesor : 

Unit kompetensi :kode unit:…….judul unit: 

Tanggal uji kompetensi  : 

Sifat uji  : (tutup buku / buka buku)* 

Waktu  :…………………….menit 

 

Setiap pertanyaan harus terkait dengan elemen/kuk 

 

No. 

KUK 
Pertanyaan wawancara Kesimpulan Jawaban Peserta 

Sertifikasi 

Keputusan 

K BK PL 

Bukti-bukti : (copas bukti2 yang terdapat pada form APL ) 

Contoh:  

1. Laporan kerja Inspeksi/ QC 

2. Sertifikat pelatihan pengukuran mekanik presisi 

3. SK Mechanical Inspector 

   

 Buatlah pertanyaan sesuai dengan 

bukti yang relevan dengan KUK 

Buatlah kesimpulan yang 

menyatakan bahwa peserta 

sertifikasi telah menjawab 

pertanyaan 
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 Contoh: 

Sesuai dengan isi laporan kerja 

yang Anda buat serta jabatan 

sebagai mechanical inspektor,  

ceritakan pengalaman anda 

bagaimana cara menyeleksi alat 

ukur yang akan digunakan serta 

aspek kritis apa yang harus 

diperhatikan ? 

Peserta sertifikasi dapat 

menentukan jenis dan rentang 

alat ukur sesuai dengan benda 

kerja.  

Memastikan akurasi alat ukur 

sesuai dengan persyaratan 

toleransi komponen yang akan 

diukur  serta memeriksa label 

kalibrasi 

   

 

 

Perangkat asesmen : Pertanyaan Laporan Pihak Ketiga 

Nama asesi : 

Nama asesor : 

Unit kompetensi :kode unit:…….judul unit: 

Tanggal uji kompetensi  : 

Sifat uji  : (tutup buku / buka buku)* 

Waktu  :…………………….menit 

 

No kuk 
Pertanyaan kepada pihak ketiga  

 

Jawaban 
dari pihak 
ketiga *  

  Ya Tidak 

    

    

    
   *) beri tanda ( ) pada kolom yang dianggap sesuai 

 

Perangkat asesmen : Kerja Projek  

Nama asesi : 

Nama asesor : 

Unit kompetensi :kode unit:…….judul unit: 

Tanggal uji kompetensi  : 

 

 

Dokumen proyek asesi: 
No kuk  Lengkap* 

Tidak 

lengkap* 

 Ruang lingkup proyek    

 Pemangku kepentingan proyek    

 Kerangka kerja proyek    

 Kesesesuaian dengan otoritas terkait    

 Diskripsi proyek    

 Pearangkat manajemen    

 Aktivitas dan langkah-langkah kegiatan proyek    

 Pembiayaan proyek    
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 Manajemen resiko    

 Tim pelaksana    

 Pengesahan anggaran    

 Dokumen perencanaan proyek.    

 Dokumen penyelesaian proyek    

Bukti-bukti lain yang mendukung kegiatan proyek: 

 

Umpan balik 

 

Rekomendasi kompetensi:  

Asesi direkomendasikan ( kompeten atau belum kompeten)** 

      *) isi dengan ya jika dokumen asesi lengkap,  

     **) coretlah pernyataan jika tidak sesuai 
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ELEMEN 4. MENINJAU DAN MENGUJI COBA PERANGKAT ASESMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUK: 4.1   Konsep perangkat asesmen diperiksa berdasarkan kriteria evaluasi dan bila 

perlu diubah 

Peserta harus mampu memeriksa konsep perangkat asesmen berdasarkan kriteria 

evaluasi dan bila perlu diubah. Cara memeriksa ialah perangkat asesmen yang dibuat 

(misal: daftar cek observasi-demonstrasi, uji lisan, uji tulis) apakah telah memenuhi 

kriteria evaluasi.  

Adapun kriteria evaluasi boleh saja meliputi sbb: 

 Keefektifan dan relevansi terhadap standar kompetensi 

 Apakah perangkat asesmen memenuhi prinsip-prinsip asesmen 

 Apakah perangkat asesmen memenuhi aturan bukti 

Mengembang-

kan 

Perangkat 

Asesmen 

1.Menentukan 

fokus 

perangkat 

asesmen 

2.Menentukan 

kebutuhan 

perangkat 

asesmen 

3.Merancang 

dan 

mengembang-

kan perangkat 

asesmen 

4.Meninjau 

dan menguji 

perangkat 

asesmen 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah menyelesaikan sesi ini, seharusnya peserta pelatihan mampu untuk:  

4.1  Memeriksa Konsep perangkat asesmen  berdasarkan kriteria  evaluasi dan bila 
perlu diubah 

4.2  Mengujicoba konsep perangkat asesmen untuk memvalidasi isi dan tingkat 
kecocokan penggunaannya 

4.3  Mengumpulkan dan mendokumentasikan umpan balik dari orang yang relevan dan 
terlibat dalam uji coba konsep perangkat asesmen  

4.4  Melakukan perubahan-perubahan terakhir terhadap konsep perangkat asesmen 
berdasarkan analisis umpan balik,bila perlu. 

4.5  Memformat dan mengarsipkan perangkat asesmen yang telah direvisi, dengan benar 
sesuai kebijakan dan prosedur sistem asesmen serta  persyaratan 
organisasi/hukum/etika. 
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 Apakah perangkat asesmen sudah memadai terhadap metode asesmen yang 

dipilih 

 Apakah perangkat asesmen selaras dengan kelompok target atau konteks 

asesmen 

 Apakah perangkat asesmen memberikan panduan untuk penyesuaian yang wajar 

 Apakah perangkat asesmen sesuai dengan persyaratan organisasi / hukum / etika 

termasuk persyaratan k3. 

 Apakah perangkat asesmen memungkinkan peserta sertifikasi untuk 

memperagakan kompetensi terkini  

 Level keterlibatan dan partisipasi langsung dari peserta sertifikasi 

 Kesesuaian bahasa dan literasi yang  digunakan pada peserta  

 Kejelasan  

 Kesederhanaan / kepraktisan / mudah digunakan 

 Menghindari bias 

 Panduan atas penyesuaian yang wajar 

 Efektifitas biaya 

 

KUK: 4.2 Konsep perangkat asesmen diuji-coba untuk memvalidasi isi dan tingkat 

          kecocokan penggunaannya  

Peserta harus mampu menguji coba konsep perangkat asesmen untuk memvalidasi isi 

dan tingkat kecocokan penggunaannya. Cara menguuji coba konsep perangkat 

asesmen untuk memvalidasi isi dan tingkat kecocokan penggunaannya boleh saja 

melibatkan:  

 Tinjauan para ahli  secara individu atau dengan pakar di bidang asesmen dan 

paket pelatihan / atau kursus terakreditasi dengan acuan pembanding yang 

relevan. 

 Uji lapangan atau pengujian pendahuluan  dengan kelompok asesor dan peserta 

sertifikasi. 

 Kajian pertimbangan K3 

 Pengkajian oleh sesama asesor pada industri yang relevan 

 Rapat kerja dengan asesor dan pemangku kepentingan (stakeholders) kunci 

lainnya pada sektor industri yang relevan 

 

KUK: 4.3 Umpan balik dari orang yang relevan  dan terlibat dalam uji coba konsep 

perangkat asesmen dikumpulkan dan didokumentasikan. 

Peserta harus mampu mengumpulkan dan mendokumentasikan umpan balik dari orang 

yang relevan dan terlibat dalam uji coba konsep perangkat asesmen. Cara  

mengumpulkan dan mendokumentasikan umpan balik dari orang yang relevan  dan 

terlibat dalam uji coba konsep perangkat asesmen boleh saja meliputi: 

 Keandalan, fleksibilitas, keabsahan dan keadilan 

 Relevansi terhadap konteks tempat kerja 

 Keakuratan isi  

 Kemudahan penggunaan 

 Efektifitas biaya  / waktu bagi peserta sertifikasi dan asesor  

 Persyaratan bahasa, literasi dan numerasi pada kompetensi yang relevan 
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Orang-orang yang relevan boleh saja meliputi: 

 Para manager 

 Para supervisor 

 Teknisi dan penasehat ahli / pakar di bidang terkait, termasuk k3,  pakar  bahasa, 

literasi dan numerasi 

 Koordinator pelatihan dan asesmen 

 Regulator industry 

 Serikat pekerja dan perwakilan pengusaha 

 Para anggota dari asosiasi profesi 

 

KUK: 4.4 Perubahan-perubahan terakhir terhadap konsep perangkat asesmen 

dilakukan berdasarkan analisis umpan balik. 

Peserta pelatihan harus mampu melakukan perubahan-perubahan terakhir terhadap 

konsep perangkat asesmen berdasarkan analisis umpan balik bila perlu,  

 

KUK:  4.5 Perangkat asesmen yang telah direvisi, diformat dan diarsipkan dengan 

benar sesuai kebijakan dan prosedur sistem asesmen serta  persyaratan 

organisasi/ hukum/ etika. 

Peserta pelatihan harus mampu memformat dan mengarsipkan perangkat asesmen 

yang telah direvisi, dengan benar sesuai kebijakan dan prosedur sistem asesmen serta  

persyaratan organisasi/hukum/ etika. 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIFITAS ELEMEN 4 

 

4.1 Bagaimana cara memeriksa konsep perangkat asesmen  berdasarkan kriteria 

evaluasi dan bila perlu diubah 

4.2 Bagaimana cara menguji coba konsep perangkat asesmen untuk memvalidasi isi 

dan tingkat kecocokan penggunaannya  

4.3 Bagaimana cara mengkumpulkan dan mendokumentasikan umpan balik dari orang 

yang relevan  dan terlibat dalam uji coba konsep perangkat asesmen  

4.4 Bagaimana cara melakukan perubahan-perubahan terakhir terhadap konsep 

perangkat asesmen berdasarkan analisis umpan balik ,bila perlu. 

4.5 Bagaimana cara memformat dan mengarsipkan perangkat asesmen yang telah 

direvisi, dengan benar sesuai kebijakan dan prosedur sistem asesmen serta  

persyaratan organisasi/hukum/etika. 

4.6 Isilah Table 4.1 dibawah ini meninjau dan menguji coba perangkat  asesmen 

       Memformat dan mengarsipkan perangkat asesmen yang telah   
       direvisi 

 Gunakan  kebijakan dan prosedur sistem asesmen pada LSP terkait 

 Gunakan persyaratan organisasi/ hukum/ etika pada LSP terkait 

Langkah- 

Langkah  
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4.7 Isilah form asesmen mandiri sebagai bukti akhir belajar materi mengembangkan 

perangkat asesmen.yang tersedia pada lampiran . 

 

Table 4.1 Meninjau dan Menguji Coba Perangkat  Asesmen 

Elemen: 4. Meninjau dan menguji coba perangkat  asesmen 

4.1 Periksa konsep perangkat 

asesmen  berdasarkan 

kriteria evaluasi dan 

ubahlah bila perlu 

Konsep perangkat asesmen:  

Daftar pertanyaan tulis, lisan, daftar cek observasi, 

verifikasi bukti portofolio, lembar instruksi  

demonstrasi, ...........)* 

 

Kriteria evaluasi)**: 

merefleksikan prinsip-prinsip asesmen 

merefleksikan aturan bukti 

relevan dengan konteks tempat kerja 

memiliki isi yang akurat 

mudah untuk digunakan 

efektif dari segi waktu and biaya bagi peserta 

sertifikasi dan   asesor 

menggunakan  bahasa, numerasi dan literasi 
yang tepat 

4.2 Uji cobalah konsep 

perangkat asesmen untuk 

memvalidasi isi dan tingkat 

kecocokan penggunaannya  

 

Uji coba konsep perangkat asesmen yang dilakukan 

meliputi:  

(daftar pertanyaan tulis, daftar pertanyaan lisan, daftar 

pertanyaan observasi, verifikasi bukti portofolio, 

lembar instruksi observasi demonstrasi, ...........)*  

Dan  hasil uji coba  konsep perangkat asesmen (telah 

memenuhi atau belum memenuhi)* prinsip-prinsip 

asesmen, aturan bukti dan dimensi kompetensi. 

Jika belum memenuhi (prinsip-prinsip asesmen, 

aturan bukti dan dimensi kompetensi)*, tuliskan nama 

konsep perangkatnya: 

(uji tulis, pertanyaan no…… 

 uji lisan, pertanyaan no…..  

Observasi, tugas/ instruksi no… 

Verifikasi bukti portofolio, no. Bukti…. 

4.3 Kumpulkan dan 

dokumentasikan umpan 

balik dari orang yang 

relevan  dan terlibat dalam 

uji coba konsep perangkat 

asesmen  

Catatan umpan balik dari (sesama asesor, para 

manajer, para supervisor, teknisi dan penasehat ahli/ 

pakar di bidang terkait, termasuk k3,  pakar  bahasa, 

literasi dan numerasi, koordinator pelatihan dan 

asesmen, regulator industri, serikat pekerja dan 

perwakilan pengusaha, para anggota dari asosiasi 

profesi)*  
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Memerlukan perubahan/modifikasi ( ya atau tidak)*** 

4.4 Lakukan, perubahan-

perubahan terakhir 

terhadap konsep perangkat 

asesmen berdasarkan 

analisis umpan balik, bila 

perlu. 

 

Perangkat asesmen  yang memerlukan perubahan/ 

modifikasi yaitu:  dari (uji tulis, uji lisan, uji observasi, 

verifikasi bukti portofolio, daftar cek observasi 

demonstrasi, ...........)* dirubah/ dimodifikasi menjadi 

konsep perangkat asesmen: (uji tulis, uji lisan, uji 

observasi, verifikasi bukti portofolio, daftar cek 

observasi demonstrasi, ...........)* 

Perangkat asesmen yang dibuat (siap atau tidak) 

untuk digunakan. 

4.5 Format dan arsipkan 

perangkat asesmen yang 

telah  direvisi dengan benar 

sesuai kebijakan dan 

prosedur sistem asesmen 

serta  persyaratan 

organisasi/hukum/etika 

Perangkat asesemen (daftar  tulis, daftar pertanyaan 

lisan, daftar cek observasi, verifikasi bukti portofolio, 

daftar cek demonstrasi, ...........) *diarsipkan (ya atau 

tidak)*** 

Catatan : )* jika diperlukan tambahkan nama perangkat yang akan ditinjau dan diuji coba 

               )** v jika memenuhi kriteria evaluasi dan x jika tidak memenuhi kriteria 

               )*** coretlah yang tidak sesuai  

Uji coba konsep perangkat asesmen melalui peer asesor :   

 

1. ……………………………………………………………… (………………………………….) 

 

2. ……………………………………………………………… (………..………………………..) 

 

3. .…………………………………………………………….. (………………………………….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M E N G E M B A N G K A N  P E R A N G K A T  A S E S M E N  | 53 

 

 
       PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI     

    

 

DAFTAR PUSTAKA 
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6. Lampiran 

Asesmen Mandiri 

 

Fr-APL-02 Asesmen Mandiri : Mengembangkan Perangkat 

Asesmen 
 

Nama calon 

asesor : ________________ Tanggal/waktu : _________, __________ 

Nama master 

asesor : ________________ Tempat : ____________________ 

 
 

  

Pada bagian ini, peserta pelatihan 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 ada, serta tentukan 

apakah sudah kompeten (K) atau belum kompeten (BK).    

3. Siapkan bukti-bukti yang anda anggap relevan terhadap unit kompetensi, serta 

‘matching’-kan setiap bukti yang ada terhadap setiap elemen/kuk, batasan variabel, 

pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan serta aspek kritis 

4. Master asesor dan calon asesor menandatangi form asesmen mandiri 

Unit Kompetensi :  

Nomor  :  P.854900.04301 

Judul    :  Mengembangkan Perangkat Asesmen 
 

Elemen kompetensi : 1. Menentukan fokus alat asesmen 

Komponen 

asesmen mandiri 
Apakah Anda dapat Penilaian Bukti-bukti 

pendukung K BK 

Kriteria 

Unjuk Kerja 

1.1. Mengidentifikasi dan 

mengklarifikasi kelompok target 

untuk peserta sertifikasi dan 

tujuan serta konteks asesmen  
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1.2. Memperoleh dan 

menginterpretasikan tolok ukur 

(benchmark) yang relevan untuk 

menetapkan bukti yang 

diperlukan untuk memperlihatkan 

kompetensi 

   

1.3. Menginterpretasikan dan 

mengkontekstualisasikan apabila 

standar-standar kompetensi 

merupakan tolak ukur asesmen, 

semua bagian komponen dari 

standar kompetensi dan, bila 

relevan, standar-standar ini untuk 

memenuhi persyaratan 

organisasi/hukum/etika, sesuai 

dengan pedoman 

kontekstualisasi  

   

1.4. Mengidentifikasi dokumentasi 

terkait lainnya untuk 

menginformasikan 

pengembangan perangkat 

asesmen 

   

Elemen kompetensi : 2. Menentukan kebutuhan perangkat asesmen 

Komponen 

asesmen mandiri 
Apakah anda dapat Penilaian Bukti-bukti 

pendukung K BK 

Kriteria 

Unjuk Kerja 

2.1. Memilih metode-metode 

asesmen, yang akan mendukung 

pengumpulan bukti yang telah 

ditetapkan, dengan 

mempertimbangkan konteks 

dimana asesmen akan 

berlangsung dan memenuhi 

prinsip-prinsip asesmen  

   

2.2. Memilih metode-metode 

asesmen yang memungkinkan 

kandidat untuk memperlihatkan 

atau mendukung permintaan 

mereka untuk memperoleh 

pengakuan atas kompetensi 

mereka saat ini 
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2.3. Mempertimbangkan instrumen-

instrumen yang berbeda untuk 

metode asesmen yang dipilih dan 

menciptakan pilihan-pilihan untuk 

kegiatan asesmen dengan 

menggunakan keterampilan 

pemikiran yang kritis 

   

 

Elemen kompetensi :   3. Merancang dan mengembangkan perangkat asesmen                                    

Komponen 

asesmen mandiri 
Apakah Anda dapat Penilaian Bukti-bukti 

pendukung K BK 

Kriteria 

Unjuk kerja 

3.1. Mengembangkan instrumen-

instrumen khusus untuk 

mengevaluasi bukti yang harus 

dikumpulkan berdasarkan 

rancangan kegiatan asesmen 

yang: 

• memenuhi standar-standar 

kompetensi  

• mencerminkan prinsip-prinsip 

asesmen  

• menggabungkan prinsip-

prinsip akses dan keadilan 

• memenuhi aturan bukti  

• memberikan pilihan, bila perlu  

• diurutkan untuk mencerminkan 

pengembangan kompetensi 

dalam jalur pembelajaran dan 

asesmen  

• mudah digunakan oleh 

pengguna  

• mencerminkan lingkungan 

asesmen  

• dapat dipraktekkan 
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Komponen 

asesmen mandiri 
Apakah Anda dapat Penilaian Bukti-bukti 

pendukung K BK 

 

3.2. Mengembangkan instrumen-

instrumen asesmen dengan 

menggunakan: 

• gaya dan format yang 

sesuai  

• bahasa, kemampuan baca 

tulis (literacy) dan 

numerasi (numeracy) 

• sensitif terhadap 

keragaman peserta  

• representasi visual dan 

suara  

• media 

   

3.3. Mendokumentasikan dan 

menetapkan prosedur-

prosedur yang jelas dan 

spesifik yang memberikan 

instruksi kepada penguji/atau 

kandidat mengenai 

pelaksanaan dan penggunaan 

instrumen 

   

3.4. Mempertimbangkan dan 

membahas persyaratan 

kebijakan dan prosedur sistem 

asesmen yang relevan 

termasuk kebutuhan 

penyimpanan dan pelacakan, 

peninjauan dan evaluasi, 

prosedur kontrol versi 

   

 

Elemen kompetensi :   4. Mengkaji ulang / meninjau dan menguji perangkat 

asesmen 

Komponen 

asesmen mandiri 
Apakah Anda dapat 

Penilaian Bukti-bukti 

pendukung K BK 

Kriteria 

Unjuk Kerja 

 

4.1. Memeriksa draft perangkat 

asesmen berdasarkan kriteria 

evaluasi dan bila perlu diubah 

   

4.2. Mengujicobakan draft 

perangkat asesmen draft 

untuk memvalidasi isi dan 

penerapan  
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4.3. Mengumpulkan dan 

mendokumentasi-kan umpan 

balik dari personil relevan 

yang terlibat dalam uji coba  

   

4.4. Melakukan perubahan-

perubahan terhadap alat final 

berdasarkan analisis umpan 

balik, bila perlu  

   

4.5. Memformat dan mengarsipkan 

perangkat asesmen yang 

direvisi sesuai dengan 

kebijakan dan prosedur sistem 

asesmen dan persyaratan 

organisasi/ hukum/etika 

   

Catatan : *) apabila tersedia dalam standar kompetensi 

 

Rekomendasi master asesor : Calon asesor: 

Nama   

Tanda 

tangan/ 

Tanggal 

 

Catatan : Master asesor   : 

Nama   

No. Reg.  

Tanda 

tangan/ 

Tanggal 
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Peta Kompetensi 

 

Kisi-kisi berikut ini akan memberikan anda peta aktifitas dan asesmen yang 

dipersyaratkan dalam  unit kompetensi ini. 

Elemen Kriteria Unjuk Kerja Halaman Kegiatan 
Tugas 

asesmen 

 

1. Menentukan 

fokus perangkat 

asesmen 

1.1 Kelompok target peserta 

sertifikasi, tujuan dan 

konteks asesmen/rpl 

diidentifikasi/ diklarifikasi 

1.2 Acuan pembanding 

asesmen yang relevan 

diakses dan diinterpretasi  

dalam rangka penetapan 

bukti yang diperlukan  

untuk memperagakan 

kompetensi  

1.3 Apabila standar-standar 

kompetensi merupakan  

acuan pembanding 

asesmen, semua 

komponen  standar-

standar  kompetensi 

tersebut diinterpretasi, dan 

bila relevan, standar-

standar kompetensi ini 

kemudian 

dikontekstualisasi  

sesuai  panduan 

kontekstualisasi guna 

memenuhi persyaratan 

organisasi/hukum/etika  

1.4 Dokumentasi terkait 

lainnya diidentifikasi 

sebagai  informasi dalam 

pengembangan perangkat  

asesmen 

   

 

2. Menentukan 

kebutuhan 

perangkat 

asesmen 

2.1 Metode-metode 

asesmen  yang akan 

mendukung pengumpulan 

bukti yang telah 

ditentukan dipilih dengan 

mempertimbangkan 

konteks asesmen dan 
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Elemen Kriteria Unjuk Kerja Halaman Kegiatan 
Tugas 

asesmen 

prinsip-prinsip asesmen   

2.2 Metode-metode asesmen 

yang dinominasikan 

haruslah sedemikian rupa 

agar peserta sertifikasi 

dapat  menunjukkan 

kompetensinya atau 

mendukung permintaan 

mereka dalam 

memperoleh pengakuan 

kompetensi terkininya.  

2.3 Instrumen untuk setiap 

metode asesmen yang 

terpilih  dipertimbangkan, 

kemudian pilihan (opsi) 

aktifitas asesmen 

diciptakan dengan 

menggunakan 

keterampilan berfikir kritis 

 

3. Merancang dan 

mengembangka

n perangkat 

asesmen 

3.1 Instrumen-instrumen  

spesifik/sesuai  dengan 

bukti yang akan 

dikumpulkan,  

dikembangkan 

berdasarkan rancangan 

aktifitas asesmen yang: 

3.1.1 Memenuhi standar-

standar 

kompetensi  

3.1.2 Mencerminkan 

prinsip-prinsip 

asesmen 

3.1.3 Menggabungkan 

prinsip-prinsip 

akses dan keadilan 

3.1.4 Memenuhi aturan 

bukti  

3.1.5 Memberikan 

pilihan, bila perlu 

terurut  untuk 

mencerminkan 

pengembangan 

kompetensi dalam 
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Elemen Kriteria Unjuk Kerja Halaman Kegiatan 
Tugas 

asesmen 

jalur pembelajaran 

dan asesmen  

3.1.6 Mudah digunakan 

oleh pengguna  

3.1.7 Merefleksikan 

lingkungan asesmen 

dapat dipraktekkan 

3.2 Instrumen-instrumen 

asesmen dikembangkan 

dengan : 

3.2.1 Menggunakan 

format yang sesuai  

3.2.2 Memperhatikan 

bahasa dan 

kemampuan baca 

tulis  dan numerasi 

peserta sertifikasi 

3.2.3 Memperhatikan 

keragaman peserta 

sertifikasi 

3.2.4 Menggunakan 

representasi visual 

dan suara  

3.2.5 Menggunakan 

media 

3.3 Prosedur-prosedur  

spesifik  dan jelas yang 

memandu asesor 

dan/atau peserta 

sertifikasi  dalam 

pengadministrasian dan 

penggunaan instrumen-

instrumen  ditetapkan dan 

didokumentasikan  

3.4 Kebijakan  dan prosedur 

sistem asesmen yang 

relevan dipertimbangkan 

dan dikemukakan, 

meliputi prosedur 

menyimpan dan melacak 

rekaman, tinjauan dan 

evaluasi,  serta kontrol 

versi  semua dokumen 

 4.1 Konsep perangkat    
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Elemen Kriteria Unjuk Kerja Halaman Kegiatan 
Tugas 

asesmen 

4. Meninjau dan 

menguji coba 

perangkat 

asesmen 

asesmen  diperiksa 

berdasarkan kriteria 

evaluasi dan bila perlu 

diubah 

4.2 Konsep perangkat 

asesmen diuji-coba untuk 

memvalidasi isi dan 

tingkat kecocokan 

penggunaannya  

4.3 Umpan balik dari orang 

yang relevan  dan terlibat 

dalam uji coba konsep 

perangkat asesmen 

dikumpulkan dan 

didokumentasikan  

4.4 Bila perlu, perubahan-

perubahan terakhir 

terhadap konsep 

perangkat asesmen 

dilakukan berdasarkan 

analisis umpan balik 

4.5 Perangkat asesmen yang 

telah direvisi, diformat dan 

diarsipkan dengan benar 

sesuai kebijakan dan 

prosedur sistem asesmen 

serta  persyaratan 

organisasi/hukum/etika 
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Perangkat 

Asesmen 

No. Skema sertifikasi          

Judul   skema sertifikasi : 
 

Perumus: 

____________________________ 

2015 
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Perangkat asesmen : Daftar Pertanyaan Tulis – Jawaban Singkat  

Nama peserta sertifikasi : 

Nama asesor : 

Unit kompetensi : Kode Unit:…….Judul Unit: 

Tanggal uji kompetensi : 

Sifat uji  : (tutup buku / buka buku)* 

Waktu  :…………………….menit 

Petunjuk 

c. Jawablah pertanyaan di bawah ini pada lembar jawaban yang disediakan dengan 

singkat dan jelas 

d. Posisikan alat komunikasi  hp dengan getar pada saat uji berlangsung 

 

Pertanyaan : 

1…………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………………… 
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Perangkat asesmen : Daftar Pertanyaan Tulis – Pilihan Ganda  

Nama peserta sertifikasi : 

Nama asesor : 

Unit kompetensi : Kode unit:              Judul Unit: 

Tanggal uji kompetensi  : 

   

Petunjuk:  

c. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberikan tanda x pada a, b, c,d 

atau e pada lembar jawaban yang tersedia. 

d. Bila jawaban pertama akan dikoreksi berilah tanda = pada tanda x dan pilih 

kembali pada jawaban yang dianggap benar. 

 

1 …………………………………………………………………………………………………. 

A……………… 

B……………... 

C……………… 

D……………… 

E……………… 

2 …………………………………………………………………………………………………. 

A……………… 

B……………… 

C……………… 

D……………… 

E……………… 
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Perangkat asesmen : Daftar Pertanyaan Tulis – Betul/ Salah   

Nama peserta sertifikasi : 

Nama aseso : 

Unit kompetensi : Kode Unit:…….Judul Unit: 

Tanggal uji kompetensi  : 

Sifat uji  : (tutup buku / buka buku)* 

Waktu  :…………………….menit 

 

 

Petunjuk: bacalah  masing-masing soal dibawah ini. Jika pernyataan betul lingkari huruf 

B. Jika pernyataan salah lingkari huruf S 

Contoh  

1. B - S Merancang dan mengembangkan perangkat asesmen merupakan 

salah satu langkah dalam mengembangkan perangkat asesmen.  

2. B - S Meninjau dan menguji coba perangkat asesmen merupakan salah satu 

instruksi dalam mengembangkan perangkat asesmen.  
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Perangkat asesmen : Daftar Pertanyaan Tulis – Menjodohkan   

Nama peserta sertifikasi : 

Nama asesor : 

Unit kompetensi : Kode Unit:…….Judul Unit: 

Tanggaluji kompetensi : 

Sifat uji  : (tutup buku / buka buku)* 

Waktu  :…………………….menit 

 

 

Petunjuk: 

c. Pilihlah jawaban yang dianggap benar dengan memilih pernyataan i yang paling 

tepat dari kolom pertama yang sesuai dengan pernyataan ii dari kolom kedua.. 

d. Bila jawaban pertama akan dikoreksi berilah tanda = pada huruf pilihan pertama dan 

pilih kembali pada jawaban yang dianggap benar. 
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Perangkat asesmen : Daftar Pertanyaan Tulis – Memberi Label  

Nama peserta sertifikasi : 

Nama asesor : 

Unit kompetensi : Kode Unit:…….Judul Unit: 

Tanggal uji kompetensi  : 

Sifat uji  : (tutup buku / buka buku)* 

Waktu  :…………………….menit 

 

Petunjuk: 

 Amati  gambar simbol yang ditunjukkan angka yang terdapat pada gambar yang 

tersedia  

 Tuliskan  nama /label pada setiap nomor  yang terdapat pada gambar yang 

tersedia dengan mengisi tabel isian yang tersedia 

 

Contoh :  

Buatlah nama peralatan sesuai dengan nomor yang diberikan pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 kV 

A
  

kWh kVArh
h 

V
   

6 
8  

X
  

1  

2  

3  

4  

7  

5 

9. ……………. 

10. …………

…. 

11. …………

…. 

12. …………

…. 

13. …………

…. 

14. …………

…. 

15. …………

…. 

16. …………

…. 
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       PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI     

    

 

Perangkat asesmen : Daftar Pertanyaan Lisan  

Nama peserta 

sertifikasi 
: 

Nama asesor : 

Unit kompetensi : Kode Unit:…….Judul Unit: 

Tanggal uji kompetensi : 

Sifat uji : (tutup buku / buka buku)* 

Waktu  :………………………menit 

Setiap pertanyaan harus terkait dengan elemen/kuk 

No. 

Kuk 
Pertanyaan 

Jawaban yang 

diharapkan 

Jawaban 

Peserta 

Sertifikasi 

Keputusan* 

K BK PL 

Tulis 

kan 

no. 

KUK 

 

Copas dari kolom 

bukti jenis bukti form 

MMA sesuai dengan 

nomornya,  

Kemudian kalimat 

hasil copas tersebut 

diedit dengan cara 

mengubah kalimat  

hasil copas tersebut 

menjadi kalimat tanya 

Yang diawali dengan  

kata dasar  

Setelah itu tuliskan 

dimensi 

kompetensinya pada 

akhir kalimat tanya 

 

 

Tuliskan kunci 

jawaban  minimal 

dengan 

menuliskan kata 

kuncinya saja  

Tuliskan 

jawaban 

Peserta 

Sertifikasi 

minimal dengan 

menuliskan kata 

kuncinya saja 

   

*) beri tanda ( ) pada kolom yang dianggap sesuai. 
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        PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI  

     

 

Perangkat asesmen : Daftar Cek Observasi – Demonstrasi/ Praktek 

Nama peserta sertifikasi  

Nama asesor  

Unit kompetensi : Kode Unit : ………Judul Unit: 

Tanggal uji kompetensi   

Sifat uji  : (tutup buku / buka buku)* 

Waktu  :…………………….menit 

    Setiap tugas/ instruksi harus terkait dengan elemen/kuk 

Tabel 3.4 Contoh Daftar Cek Observasi 

No. 

Kuk 

Daftar tugas/ 

instruksi 

Poin yang dicek/ 

diobservasi 

Pencapaian Penilaian 

Ya Tidak K BK 

Tulis 

kan 

no. 

KUK 

 

Copas dari kolom 

bukti jenis bukti 

form MMA sesuai 

dengan nomornya, 

kemudian kalimat 

hasil copas 

tersebut diedit 

dengan cara 

mengubah kalimat  

hasil copas 

tersebut menjadi 

kalimat perintah 

yang diawali 

dengan  kata dasar 

setelah itu tuliskan 

dimensi 

kompetensinya 

pada akahir kalimat 

perintah. 

Tuliskan aktifitas yang 

harus peserta 

sertifikasi kerjakan dan 

diawali dengan kata 

kerja aktif terukur  
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       PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI     

    

 

Perangkat asesmen : Tugas Praktek/ Demonstrasi 

Nama peserta sertifikasi : 

Nama asesor : 

Unit kompetensi : Kode Unit : ………Judul Unit: 

Tanggal uji kompetensi  : 

Sifat uji  : (tutup buku / buka buku)* 

Waktu  :…………………….menit 

 

C. Petunjuk 

5. Baca dan pelajari setiap langkah/instruksi dibawah ini dengan cermat sebelum 

melaksanakan praktek 

6. Laksanakan pekerjaan sesuai dengan urutan proses yang sudah ditetapkan 

7. Seluruh proses kerja mengacu kepada sop/wi/ik yang dipersyaratkan 

8. Waktu pengerjaan yang disediakan ....... menit 

D. Langkah-langkah kerja :  

(copas dari perangkat asesmen observasi demonstrasi pada kolom daftar tugas/ 

instruksi) 

4. ......................................................................................................................... 

5. ......................................................................................................................... 

6. ................... Dst 
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        PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI  

     

 

Perangkat asesmen : Daftar Cek Verifikasi Protofolio 

Nama peserta sertifikasi : 

Nama asesor : 

Unit kompetensi : Kode Unit : ………Judul Unit: 

Tanggal uji kompetensi  : 

Sifat uji  : (tutup buku / buka buku)* 

Waktu  :…………………….menit 
 

 

Dokumen bukti/ portofolio telah 

menunjukan pemenuhan terhadap 

aturan bukti :  

Valid)* Asli)* Terkini)* 

            

ya 

            

tidak 

            

 ya 

           

 tidak 

             

  ya 

              

 tidak 

 

 

Isi dari dokumen portofolio telah menunjukkan kemampuan peserta sertifikasii 

(memadai/ sufficient) terhadap setiap elemen kompetensi/kriteria unjuk kerja sebagai 

berikut :  
 

 

 

Elemen Kompetensi/ KUK: Bukti no.  Memadai* 

Ya Tidak 

Elemen: copas dari kolom Elemen Kompetensi pada SKKNI yang peserta sertifikasi 

pilih  

No. 

KUK 

Copas dari kolom KUK pada SKKNI yang 

Peserta Sertifikasi pilih 

Copas dari APL.01 

bagian 3 kolom 

bukti 

  

     
 

 

Sebagai tindak lanjut hasil verifikasi terhadap bukti-bukti, substansi dari materi dibawah 

ini harap diklarifikasi pada saat wawancara: 

4. KUK 1.1, ……………………………. 

5. KUK 2.2, ……………………………. 

6. Dst.............. 

      )* beri tanda √, jika hasilnya ya dan beritanda X, jika hasilnya tidak  

 

Diperlukan bukti-bukti tambahan pada unit/ elemen kompetensi sebagai berikut :  

Tuliskan bukti-bukti tambahan jika diperlukan   
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       PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI     

    

 

Perangkat asesmen : Pertanyaan Wawancara 

Nama peserta sertifikasi : 

Nama asesor : 

Unit kompetensi : Kode Unit:…….Judul Unit: 

Tanggal uji kompetensi  : 

Sifat uji  : (tutup buku / buka buku)* 

Waktu  :…………………….menit 

Setiap pertanyaan harus terkait dengan Elemen/ KUK 

 

 

No. 

KUK 
Pertanyaan wawancara Kesimpulan Jawaban 

Peserta Sertifikasi 

Keputusan 

K BK PL 

Bukti-bukti : (copas bukti2 yang terdapat pada form APL ) 

Contoh:  

4. Laporan kerja Inspeksi/ QC 

5. Sertifikat pelatihan pengukuran mekanik presisi 

6. SK Mechanical Inspector 

   

 Buatlah pertanyaan sesuai dengan 

bukti yang relevan dengan KUK 

Buatlah kesimpulan yang 

menyatakan bahwa peserta 

sertifikasi telah menjawab 

pertanyaan 

   

 Contoh: 

Sesuai dengan isi laporan kerja 

yang Anda buat serta jabatan 

sebagai mechanical inspektor,  

ceritakan pengalaman anda 

bagaimana cara menyeleksi alat 

ukur yang akan digunakan serta 

aspek kritis apa yang harus 

diperhatikan ? 

Peserta sertifikasi dapat 

menentukan jenis dan 

rentang alat ukur sesuai 

dengan benda kerja.  

Memastikan akurasi alat 

ukur sesuai dengan 

persyaratan toleransi 

komponen yang akan 

diukur  serta memeriksa 

label kalibrasi 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M E N G E M B A N G K A N  P E R A N G K A T  A S E S M E N  | 74 

 

 
        PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI  

     

 

 

Perangkat asesmen : Pertanyaan Laporan Pihak Ketiga 

Nama peserta sertifikasi : 

Nama asesor : 

Nama personil pihak ketiga  : 

Unit kompetensi : Kode Unit:…….Judul Unit: 

Tanggal uji kompetensi  : 

Sifat uji  : (tutup buku / buka buku)* 

Waktu  :…………………….menit 

 

No KUK 
Pertanyaan Kepada Pihak Ketiga  

 

Jawaban 

dari pihak 

ketiga *  

  Ya Tidak 

    

    

   *) beri tanda ( ) pada kolom yang dianggap sesuai 
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       PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI     

    

 

Perangkat asesmen : Kerja Projek  

Nama peserta sertifikasi : 

Nama asesor : 

Unit kompetensi : Kode Unit:…….Judul Unit: 

Tanggal uji kompetensi  : 

 

 

Dokumen Proyek Peserta Sertifikasi 
No KUK  Lengkap* 

Tidak 

lengkap* 

 Ruang lingkup proyek    

 Pemangku kepentingan proyek    

 Kerangka kerja proyek    

 Kesesesuaian dengan otoritas terkait    

 Diskripsi proyek    

 Perangkat manajemen    

 Aktivitas dan langkah-langkah kegiatan 

proyek 

   

 Pembiayaan proyek    

 Manajemen resiko    

 Tim pelaksana    

 Pengesahan anggaran    

 Dokumen perencanaan proyek.    

 Dokumen penyelesaian proyek    

Bukti-bukti lain yang mendukung kegiatan proyek: 

 

Umpan balik 

 

Rekomendasi kompetensi:  

Peserta sertifikasi direkomendasikan ( kompeten atau belum kompeten)** 

      *) isi dengan ya jika dokumen peserta sertifikasi lengkap,  

     **) coretlah pernyataan jika tidak sesuai  

 


