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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Kuesioner Penelitian  

Identitas Responden: 

1. Perusahaan  : ............................ 

2. Nama  : ............................ (boleh tidak diisi) 

3. Jenis Kelamin :  L/P 

4. Usia  : ............................ 

5. Pendidikan : ............................ 

6. Lama Bekerja : ............................ 

7. Departemen  : ............................ 

 

1. Apakah Anda mengetahui Sertifikasi Kompetensi? 

a. Tidak mengetahui 

b. Mengetahui 

Bila Anda mengetahui , darimana anda memperoleh informasi mengenai 

sertifikasi kompetensi : ................................................................................. 

2. Apa yang Anda ketahui tentang Sertifikasi Kompetensi? 

......................................................................................................................... 

3. Menurut anda apakah sertifikasi kompetensi penting untuk dimiliki oleh 

individu karyawan? 

a. Ya,alasan ........................................................................................... 

b. Tidak,alasan....................................................................................... 

4. Apakah Anda akan menyarankan pada perusahaan terkait sertifikasi 

kompetensi? 

a. Ya 

Alasan ................................................................................................ 

a. Tidak  

Alasan................................................................................................. 
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5. Apakah perusahaan tempat anda bekerja mensyaratkan sertifikasi 

kompetensi dalam penentuan kompetensi individu karyawannya? 

a.Ya, mensyaratkan  b. Tidak mensyaratkan  c.Tidak tahu 

6. Menurut anda apakah semua pekerjaan harus diuji kompetensinya 

a. Ya semua pekerjaan  

Alasan ................................................................................................ 

b. Ya hanya beberapa pekerjaan saja  

Alasan ................................................................................................. 

c. Pekerjaan yang harus ada uji kompetensinya (sebutkan): 

............................................................................................................ 

d. Tidak  

Alasan ................................................................................................ 

7. Apakah anda tertarik mengikuti sertifikasi kompetensi ? 

Tertarik, alasan.................. 

Tidak tertarik, alasan ................... 

8. Apakah anda mengetahui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang 

mengeluarkan sertifikasi kompetensi ? 

a. Mengetahui    b. Tidak mengetahui 

Bila tahu, dari mana anda memproleh informasi 

a. Teman 

b. Medsos 

c. Perusahaan 

d. Media masa 

9. Apakah anda mengetahui TUK ( Tempat Uji kompetensi) di Semarang? 

a. Mengetahui    b. Tidak mengetahui 

Bila tahu, dari mana anda memproleh informasi 

a. Teman 

b. Medsos 

c. Perusahaan 

d. Media masa 
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10. Apakah anda pernah mendengar istilah GNIK (Gerakan Nasional 

Indonesia Kompeten) yang dicanangkan oleh bapak presiden? 

a. Pernah 

b. Tidak pernah  

Bila pernah, dari mana anda memperoleh informasi GNIK...... 

11. Bila GNIK menjadi suatu keharusan bagi perusahaan atau individu terkait 

posisi tertentu, apakah yang akan Anda lakukan? 

........................................................................................................................ 
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Lampiran 2 

Data Responden 

 

R Nama 
Jenis 

Kelamin 

Usia 

(Tahun) 
Pendidikan 

Lama 

Bekerja 

(tahun) 

Profesi 

1 JH L 50 D3 20 
Account 

Officer 

2 
Hadi 

Mulyono 
L 38 SMK 3,5 Umum 

3 
Dromi 

Sanata 
L 34 S1 4 

Account 

Officer 

4 Doddy L 39 S1 15 Kredit 

5 Joko Budi L 28 S1 7 Ekspedisi 

6 MS P 36 S1 11 Sentra 

7 - P 30 S1 7 Keuangan 

8 Teguh S. L 47 S1 14 Kontrol 

9 - P 27 S1 4 
Customer 

Service 

10 Helen P 31 S1 8 
Customer 

Service 

11 - L 42 S1 10 Teller 

12 MI P 45 SMA 12 
Account 

Officer 

13 MR P 28 SMA 3 Teller 
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Lampiran 3 

Tabulasi Kuesioner Sertifikasi Kompetensi 

Responden 
Jawaban dari Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Tidak 

mengetahui 
- 

Ya, karena 

untuk 

mengetahui 

tolak ukur 

pengetahuan 

dan skill 

karyawan 

yang 

bersangkutan 

Ya, agar setiap 

karyawan bisa 

mengerti skill 

dan 

pengetahuan 

diri sendiri guna 

berkompetisi 

dalam bekerja. 

Tidak 

mensyaratkan 

Ya, semua 

pekerjaan, karena 

untuk mengetahui 

skill dan 

pengetahuan 

masing - masing 

individu karyawan 

pada tiap bagian. 

Beberapa 

pekerjaan yang 

perlu disertifikasi 

adalah guru dan 

pegawai negeri 

Ya, karena 

untuk 

mengetahui 

seberapa skill 

/ pengetahuan 

di bidangnya. 

Tidak 

mengetahui 

Tidak 

mengetahui 

2 
Tidak 

mengetahui 
- 

Ya, untuk 

menambah 

pengalaman 

- 
Tidak 

mensyaratkan 

tidak (alasan 

tidak dijawab) 

Tidak, karena 

di tempat 

kerja saya 

tidak ada. 

Ya, 

mengetahui 

dari media 

sosial 

Tidak 

mengetahui 
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Responden 
Jawaban dari Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 

Mengetahui, 

tidak diberi 

jawaban 

sumber 

informasi 

sertifikasi 

kompetensi 

merupakan 

pemberian 

sertifikat 

berdasarkan 

standart nasional / 

internasional yang 

berlaku. 

tidak (alasan 

tidak 

dijawab) 

Ya, sesuai 

dengan 

kebutuhan 

perusahaan. 

Tidak 

mensyaratkan 

tidak (alasan 

tidak dijawab) 

tidak, karena 

tidak perlu. 
Tidak 

mengetahui 

Tidak 

mengetahui 

4 
Tidak 

mengetahui 
- 

Ya, untuk 

mensupport 

karyawan dari 

segi skill 

maupun 

pengetahuan 

untuk dapat 

diterapkan 

dalam 

pekerjaannya. 

Ya, agar 

perusahaan 

dapat bersaing 

karena 

karyawannya 

telah memenuhi 

standar kualitas 

dalam hal 

kompetensi. 

tidak tahu 

Ya, hanya 

beberapa 

pekerjaan saja 

(alasan tidak 

dijawab) 

tidak (alasan 

tidak 

dijawab) 

Tidak 

mengetahui 

Tidak 

mengetahui 
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Responden 
Jawaban dari Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 
Tidak 

mengetahui 
- 

Ya, untuk 

mensupport 

karyawan dari 

segi skill 

maupun 

pengetahuan. 

- tidak tahu 

Ya, hanya 

beberapa 

pekerjaan saja 

(alasan tidak 

dijawab) 

ya (alasan 

tidak 

dijawab) 

Tidak 

mengetahui 

Tidak 

mengetahui 

6 

Mengetahui, 

dari rekan 

kerja 

sertifikasi 

kompetensi yaitu 

untuk mengetahui 

sejauh mana 

pemahaman 

karyawan tentang 

suatu pekerjaan. 

Ya, karena 

sebagai bekal 

ilmu 

karyawan 

yang dapat 

berguna 

untuk 

memperkaya 

wawasan 

karyawan 

yang 

bersangkutan. 

Ya, agar 

perusahaan 

memiliki 

standar kualitas 

dalam 

penerimaan 

karyawan. 

Tidak 

mensyaratkan 

Ya, hanya 

beberapa 

pekerjaan saja, 

untuk pekerjaan 

di sektor-sektor 

formal saja, 

untuk pekerjaan 

di sektor 

informal tidak 

terlalu 

diperlukan uji 

kompetensi. 

ya, untuk 

membekali 

diri saya 

sendiri 

dengan ilmu, 

sehingga 

lebih 

memiliki 

nilai jual 

dibanding 

orang lain. 

Tidak 

mengetahui 

Tidak 

mengetahui 

7 
Tidak 

mengetahui 

- 

tidak (alasan 

tidak 

dijawab) 

tidak, karena 

tidak semua 

perusahaan 

menggunakan 

kriteria 

sertifikasi 

tidak tahu 

ya, hanya 

beberapa 

pekerjaan saja, 

karena tidak 

semua pekerjaan 

harus diuji 

tidak, karena 

tidak tertarik 
Tidak 

mengetahui 

Tidak 

mengetahui 
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Responden 
Jawaban dari Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

kompetensi. 

8 
Tidak 

mengetahui 
- 

ya, karena 

sebagai salah 

satu tolak 

ukur skill 

individu 

ya, karena 

sebagai 

parameter skill 

karyawan 

tidak tahu 

Ya, semua 

pekerjaan, 

supaya tahu 

kemampuan dan 

kekurangan 

karyawan 

ya, untuk 

mengukur 

kemampuan 

sendiri. 

Tidak 

mengetahui 

Tidak 

mengetahui 

9 

Mengetahui, 

dari internet 

(google) 

dengan sertifikasi 

kompetensi 

menandakan 

seseorang telah 

berkompeten 

dalam bidang 

pekerjaannya. 

ya, karena 

pengalaman 

kerja 

sebelumnya 

akan dibawa 

juga ke 

tempat kerja 

yang baru. 

ya, agar 

perusahaan 

memiliki 

standar kualitas 

karyawan 

tidak tahu 
tidak (alasan 

tidak dijawab) 

ya, karena 

akan menjadi 

nilai tambah 

untuk diri 

sendiri saat 

melamar 

kerja. 

Ya, 

mengetahui 

dari media 

sosial 

Tidak 

mengetahui 
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Responden 
Jawaban dari Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Mengetahui, 

dari internet 

(google) 

sertifikasi 

kompetensi 

merupakan 

pemberian 

sertifikat yang 

dilakukan secara 

sistematis dan 

obyektif 

berdasarkan 

standart 

kompetensi yang 

berlaku. 

tidak, karena 

tidak semua 

profesi 

memerlukan 

uji 

kompetensi. 

Tidak, karena 

tidak semua 

perusahaan 

menggunakan 

kriteria 

sertifikasi 

kompetensi. 

Tidak 

mensyaratkan 

Ya, hanya 

beberapa 

pekerjaan saja, 

karena tidak 

semua 

dibutuhkan uji 

kompetensi. 

Pekerjaan yang 

perlu uji 

kompetensi 

yaitu kepala 

security BI, 

kepala costumer 

service BI, dan 

kepala teller BI. 

tidak, karena 

tidak 

dibutuhkan 

Tidak 

mengetahui 

Tidak 

mengetahui 

11 
Tidak 

mengetahui 
- 

tidak, karena 

setiap 

individu 

karyawan 

tidak 

mengetahui 

mengenai 

sertifikasi 

kompetensi. 

Ya, bila kami 

sudah 

mengetahui 

tentang 

sertifikasi 

kompetensi dan 

mencari tahu 

mengenai 

kriteria 

sertifikasi 

kompetensi 

tidak tahu 

ya, hanya 

beberapa 

pekerjaan saja, 

karena sesuai 

dengan 

kebijakan 

perusahaan 

masing-masing, 

dimana 

perusahaan tahu 

tidak, karena 

tidak tahu 

apa sertifikasi 

kompetensi 

itu 

Tidak 

mengetahui 

Tidak 

mengetahui 
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Responden 
Jawaban dari Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

apa itu 

sertifikasi 

kompetensi. 

12 

Mengetahui, 

dari internet 

(google) 

sertifikasi 

kompetensi yaitu 

menandakan 

bahwa seseorang 

telah berkompeten 

dalam bidang 

pekerjaannya dan 

mudah dalam 

mencari 

pekerjaan. 

Ya, untuk 

mengetahui 

potensi 

kemampuan 

yang dimiliki. 

ya, karena harus 

adanya 

penyesuaian 

dan pembagian 

kerja. 

tidak tahu 

ya, semua 

pekerjaan, agar 

perusahaan tidak 

mengalami 

kerugian karena 

karyawan yang 

bermasalah atau 

kurang 

berkompeten. 

Pekerjaan yang 

harus ada uji 

kompetensi 

yaitu dokter dan 

perawat. 

ya, karena 

menjadi 

penunjang 

bagi diri 

sendiri pada 

saat melamar 

pekerjaan 

Ya, 

mengetahui 

dari media 

sosial 

Tidak 

mengetahui 
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Responden 
Jawaban dari Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 

Mengetahui, 

dari media 

sosial 

twitter 

sertifikasi 

kompetensi 

merupakan proses 

sertifikasi yang 

dilakukan secara 

objektif dan 

sistematis melalui 

uji kompetensi 

Ya, agar 

setiap 

karyawan 

mengetahui 

skill individu 

masing-

masiing 

Ya, supaya 

setiap karyawan 

di perusahaan 

mengetahui 

potensi dalam 

dirinya untuk 

meningkatkan 

daya saing 

dalam bekerja. 

tidak tahu 

Ya, semua 

perkerjaan, 

supaya bisa 

menjadi nilai 

tambah bagi 

karyawan dan 

lebih percaya 

diri dengan 

kemampuannya. 

Ya, karena 

saya bisa 

mengetahui 

potensi dalam 

diri saya. 

Tidak 

mengetahui 

Tidak 

mengetahui 

 

Keterangan: 

1. Apakah Anda mengetahui Sertifikasi Kompetensi? 

a. Tidak mengetahui : R1, R2, R4, R5, R7, R8, R11 (Jumlah : 7 Responden) 

b. Mengetahui  : R3, R6, R9, R10, R12, R13 (Jumlah : 6 Responden) 

Bila Anda mengetahui , darimana anda memperoleh informasi mengenai sertifikasi kompetensi : 

a) Tidak Dijawab : R3 (Jumlah : 1 Responden) 

b) Internet : R9, R10, R12, R13 (Jumlah : 4 Responden) 

c) Rekan Kerja : R6 (Jumlah : 1 Responden) 

2. Apa yang Anda ketahui tentang Sertifikasi Kompetensi? 

a) Pemberian sertifikat berdasarkan standar yang berlaku: R3 (Jumlah : 1 Responden) 

b) Pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif berdasarkan standar kompetensi yang berlaku: R10 

dan R13 (Jumlah : 2 Responden) 
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c) Mengetahui sejauh mana pemahaman karyawan tentang suatu pekerjaan: R6 (Jumlah : 1 Responden) 

d) Menandakan seseorang telah berkompeten: R9 dan R12 (Jumlah : 2 Responden) 

e) Tidak dijawab: R1, R2, R4, R5, R7, R8, R11 (Jumlah : 7 Responden) 

3. Menurut anda apakah sertifikasi kompetensi penting untuk dimiliki oleh individu karyawan? 

 Penting : R1, R2, R4, R5, R6, R8, R9, R12, R13 (Jumlah : 9 Responden) 

 Alasan 

a) Mengetahui tolak ukur pengetahuan dan skill karyawan: R1, R4, R5, R8, R12, R13 (Jumlah : 6 Responden) 

b) Menambah pengalaman: R2 dan R9 (Jumlah : 2 Responden) 

c) Sebagai bekal ilmu untuk memperkaya wawasan karyawan: R6 (Jumlah : 1 Responden) 

 Tidak Penting : R3, R7, R10, R11 (Jumlah : 4 Responden) 

 Alasan 

a) Tidak semua profesi membutuhkan uji kompetensi: R10 (Jumlah : 1 Responden) 

b) Setiap individu tidak mengetahui sertifikasi kompetensi: R11 (Jumlah : 1 Responden) 

c) Tidak memberikan alasan: R3 dan R7 (Jumlah : 2 Responden) 

4. Apakah Anda akan menyarankan pada perusahaan terkait sertifikasi kompetensi? 

 Menyarankan  : R1, R4, R6, R8, R9, R11, R12, R13 (Jumlah : 8 Responden) 

 Alasan 

a) Agar karyawan mengetahui skill dan pengetahuan dirinya: R1, R8, R13 (Jumlah : 3 Responden) 

b) Agar perusahaan memiliki standar kualitas karyawan: R4, R6, R9 (Jumlah : 3 Responden) 

d) Bila sudah tahu mengenai sertifikasi kompetensi: R11 (Jumlah : 1 Responden) 

e) Harus ada penyesuaian dan pembagian kerja: R12 (Jumlah : 1 Responden) 

 Tidak menyarankan : R3, R7, R10 (Jumlah : 3 Responden) 

 Alasan 

 Tidak semua perusahaan menggunakan kriteria sertifikasi kompetensi: R3, R7, R10 (Jumlah : 3 Responden) 

 Tidak dijawab : R2 dan R5 (Jumlah : 2 Responden) 

5. Apakah perusahaan tempat anda bekerja mensyaratkan sertifikasi kompetensi dalam penentuan kompetensi individu 

karyawannya? 
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 Tidak mensyaratkan :R1, R2, R3, R6, R10 (Jumlah : 5 Responden) 

 Tidak mengetahui :R4, R5, R7, R8, R9, R11, R12, R13 (Jumlah : 8 Responden) 

6. Menurut anda apakah semua pekerjaan harus diuji kompetensinya 

 Perlu uji kompetensi, semua pekerjaan: R1, R8, R12, R13 (Jumlah : 4 Responden) 

 Alasan 

 Mengetahui kemampuan dan pengetahuan masing – masing individu: R1 (Jumlah : 1 Responden) 
 Mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan karyawan: R8 (Jumlah : 1 Responden) 
 Menghindari perusahaan dari karyawan yang bermasalah dan kurang berkompeten: R12 (Jumlah : 1 Responden) 
 Menjadi nilai tambah bagi individu karyawan dan lebih percaya diri dengan kemampuannya: R13 (Jumlah : 1 

Responden) 
 Perlu uji kompetensi, beberapa pekerjaan: R4, R5, R6, R7, R10, R11 (Jumlah : 6 Responden) 

 Alasan 

 Tidak semua profesi membutuhkan uji kompetensi: R7 dan R10 (Jumlah : 2 Responden) 

 Menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan masing – masing: R11 (Jumlah : 1 Responden) 

 Tidak memberi alasan: R4, R5, R6 (Jumlah : 3 Responden) 

 Tidak perlu uji kompetensi dan tidak diberi alasan: R2, R3, R9 (Jumlah : 3 Responden) 

7. Apakah anda tertarik mengikuti sertifikasi kompetensi 

 Tertarik : R1, R5, R6, R8, R9, R12, R13 (Jumlah : 7 Responden) 

 Alasan 

a) Mengetahui tolak ukur dan skill karyawan: R1, R8, R13 (Jumlah : 3 Responden) 

b) Sebagai bekal ilmu untuk memperkaya wawasan karyawan: R6 (Jumlah : 1 Responden) 

c) Sebagai nilai tambah bagi diri sendiri: R9 dan R12 (Jumlah : 2 Responden) 

d) Tidak memberikan alasan: R5 (Jumlah : 1 Responden) 

 Tidak tertarik : R2, R3, R4, R7, R10, R11 (Jumlah : 6 Responden) 

 Alasan 

a) Tidak perlu sertifikasi: R2, R3, R10 (Jumlah : 3 Responden) 
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b) Tidak tertarik: R7 dan R11 (Jumlah : 2 Responden) 

c) Tidak memberikan alasan: R4 (Jumlah : 1 Responden) 

8. Apakah anda mengetahui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mengeluarkan sertifikasi kompetensi ? 

 Mengetahui : R2, R9, R12 (Jumlah : 3 Responden) 

 Sumber informasi: 

a) Media Sosial : R9 dan R12 (Jumlah : 2 Responden) 

b) Media Massa : R2 (Jumlah : 1 Responden)  

 Tidak Mengetahui : R1, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R10, R11, R13 (Jumlah : 10 Responden) 

9. Apakah anda mengetahui TUK ( Tempat Uji kompetensi) di Semarang? 

 Tidak mengetahui: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13 (Jumlah : 13 Responden) 
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Lampiran 4 

Tabulasi Kuesioner Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) 

Responden 
Jawaban dari Pertanyaan 

10 11 

1 tidak pernah mengikuti saja 

2 
Pernah, dari berita 

televisi 

akan melaksanakan dan 

memahami sebagai wujud 

pengabdian 

3 tidak pernah - 

4 Pernah, dari internet 

mengikuti kebijakan tempat saya 

bekerja untuk dapat sertifikasi 

kompetensi atau tidak 

5 
Pernah, dari berita 

televisi 

menjalankan dan memahami 

sebagai wujud pengabdian 

6 tidak pernah 
mengikuti sesuai aturan / 

kebijakan perusahaan 

7 tidak pernah - 

8 tidak pernah mengikuti saja 

9 
Pernah, dari berita 

televisi 

menyesuaikan diri dengan 

keahlian di bidang yang akan 

dikerjakan 

10 tidak pernah mengikuti aturan yang ada 

11 tidak pernah 

mengikuti kebijakan perusahaan 

dikarenakan menyangkut 

peraturan perusahaan 

12 
Pernah, dari rekan 

kerja 

harus menyesuaikan keahlian di 

bidang yang akan dikerjakan 

13 
Pernah, dari media 

sosial 

mendukungnya dan mungkin 

akan mengikuti sertifikasi 
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Keterangan: 

10. Apakah anda pernah mendengar istilah GNIK (Gerakan Nasional 

Indonesia Kompeten) yang dicanangkan oleh bapak presiden? 

 Pernah : R2, R4, R5, R9, R12, R13 (Jumlah : 6 Responden) 

 Sumber Informasi 

a) Berita TV : R2, R5, R9 (Jumlah : 3 Responden) 

b) Internet : R4 dan R13 (Jumlah : 2 Responden) 

c) Perusahaan : R12 (Jumlah : 1 Responden) 

 Tidak Pernah : R1, R3, R6, R7, R8,  R10, R11 (Jumlah : 7 

Responden) 

11. Bila GNIK menjadi suatu keharusan bagi perusahaan atau individu terkait 

posisi tertentu, apakah yang akan Anda lakukan? 

a) Mendukung dan mengikuti kebijakan perusahaan: R1, R2, R4, R5, 

R6, R8, R10, R11, R13 (Jumlah : 9 Responden) 
b) Menyesuaikan diri dengan keahlian di bidang yang dikerjakan: R9 

dan R12 (Jumlah : 2 Responden) 
c) Tidak dijawab: R3 dan R7 (Jumlah : 2 Responden) 
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Lampiran 5 

Tabulasi Wawancara dengan Informan 

Pertanyaan 
Jawaban 

I1 (R1) I2 (R13) 

1. Apakah Anda tahu 

mengenai sertifikasi 

kompetensi, bila 

mengetahui, darimana 

Anda mendapatkan 

informasi? 

Saya tidak mengetahui 

sertifikasi kompetensi. 

Saya mengetahui sertifikasi 

kompetensi dari media sosial 

twitter. 

2. Apa yang Anda 

ketahui tentang 

Sertifikasi 

Kompetensi? 

Karena saya tidak tahu apa 

itu sertifikasi kompetensi, 

jadi saya tidak dapat 

menjawab pertanyaan ini. 

Menurut saya, sertifikasi 

kompetensi merupakan 

sebuah proses pemberian 

sertifikat yang dilakukan 

secara objektif dan sistematis 

melalui uji kompetensi. 

3. Apakah sertifikasi 

kompetensi penting 

untuk dimiliki oleh 

setiap individu 

karyawan? (Alasan) 

Menurut saya sertifikasi 

kompetensi penting untuk 

dimiliki oleh karyawan, 

karena setiap karyawan akan 

mengetahaui potensi2 yang 

ada di diri karyawan 

maupun dari skill yang 

mungkin diminta oleh 

perusahaannya maupun 

perusahaan lain. 

Menurut saya sertifikasi 

kompetensi itu penting 

dimiliki oleh karyawan 

karena agar karyawan 

mengetahui skill individu 

masing - masing. 

4. Apakah Anda akan 

menyarankan 

sertifikasi 

kompetensi kepada 

perusahaan? (Alasan) 

Ya, saya akan menyarankan 

pada perusahaan apabila 

setiap saat karyawan 

dianjurkan atau harus 

mengikuti sertifikasi 

kompetensi maka secara 

bijaksana perusahaan akan 

mengirim karyawannya 

untuk mengikuti pelatihan-

pelatihan agar suatu hari 

perusahaan tersebut bisa 

mengetahui potensi daripada 

anak buahnya serta dapat 

bersaing dengan perusahaan 

- perusahaan lain. 

Saya menyarankan 

perusahaan menerapkan 

sertifikasi kompetensi agar 

karyawan dapat berkompetisi 

dengan karyawan lainnya, 

ataupun ketika karyawan 

menginginkan jabatan yang 

lebih tinggi. 
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5. Apakah perusahaan 

tempat Anda bekerja 

mensyaratkan 

Sertifikasi 

Kompetensi sebagai 

penentu kompetensi 

karyawan? 

Menurut saya di Bank Artha 

Graha tidak mensyaratkan 

sertifikasi kompetensi, 

karena biasanya Bank hanya 

memberikan pelatihan – 

pelatihan ataupun seminar 

kepada karyawannya untuk 

kenaikan jabatan dan 

peningkatan skill. 

Saya tidak megetahui jika di 

perusahaan ada sertifikasi 

kompetensi. 

6. Apakah semua 

pekerjaan harus diuji 

kompetensinya? 

Menurut saya semua 

pekerjaan perlu untuk 

dilakukan sertifikasi jika 

memang diperlukan untuk 

mengetahui kemampuan 

daya saing masing - masing  

karyawan di setiap divisi, 

dan menurut saya pekerjaan 

yang harus ada uji 

kompetensi adalah pekerjaan 

sebagai guru dan pegawai 

negeri, dan juga pekerjaan - 

pekerjaan lain yang masih 

ada hubungannya dengan 

pemerintahan. 

Menurut saya semua 

pekerjaan perlu diuji 

kompetensinya supaya 

menjadi nilai tambah bagi 

karyawan dan juga lebih 

percaya diri dengan 

kemampuan masing -masing 

individu, pekerjaan yang 

harus ada uji kompetensinya 

menurut saya adalah pegawai 

negeri. 

7. Apakah Anda tertarik 

mengikuti sertifikasi 

kompetensi? 

Saya tertarik untuk 

mengikuti sertifikasi 

kompetensi karena untuk 

mengetahui kemampuan dan 

pengetahuan di bidang 

pekerjaan yang dikerjakan. 

Saya tertarik untuk 

mengikuti sertifikasi 

kompetensi karena untuk 

mengetahui kemampuan dan 

potensi yang ada di dalam 

dirinya.  

8. Apa manfaat 

sertifikasi 

kompetensi bagi 

karyawan? 

Menurut saya, manfaat dari 

adanya sertifikasi 

kompetensi untuk secara 

langsung tidak ada, tetapi 

untuk di kemudian hari 

manfaat yang akan 

didapatkan dapat berupa 

lebih mengetahui kelebihan 

dan kekurangan dari diri 

karyawan dan sebagai daya 

saing dengan perusahaan 

lainnya. 

Menurut saya, manfaat dari 

adanya sertifikasi 

kompetensi ini adalah setiap 

karyawan menjadi lebih 

yakin dan mengetahui 

tentang kemampuan diri 

karyawan sehingga mampu 

lebih percaya diri bekerja di 

bidangnya masing - masing. 
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9. Apakah Anda 

mengetahui Lembaga 

Sertifikasi Profesi 

(LSP), bila 

mengetahui, darimana 

sumber informasi yang 

Anda dapat? 

Saya tidak mengetahui 

Lembaga Sertifikasi Profesi. 

Saya tidak mengetahui 

Lembaga Sertifikasi Profesi. 

10. Apakah Anda 

mengetahui Tempat 

Uji Kompetensi 

(TUK), bila 

mengetahui, darimana 

sumber informasi yang 

Anda dapatkan? 

Saya tidak mengetahui 

Tempat Uji Kompetensi di 

Semarang. 

Saya tidak mengetahui 

Tempat Uji Kompetensi di 

Semarang. 

11. Apakah Anda pernah 

mendengar istilah 

Gerakan Nasional 

Indonesia Kompeten 

(GNIK) yang 

dicanangkan Bapak 

Presiden dan 

darimana Anda 

mendapatkan 

informasi tersebut? 

Saya tidak pernah 

mendengar istilah Gerakan 

Nasional Indonesia 

Kompeten 

Saya pernah mendengar 

istilah Gerakan Nasional 

Indonesia Kompeten dari 

media sosial twitter 

12. Apabila Gerakan 

Nasional Indonesia 

Kompeten menjadi 

sebuah keharusan bagi 

perusahaan ataupun 

karyawan, apa yang 

akan Anda lakukan? 

Menurut saya, sebagai 

karyawan akan mengikuti 

saja apa yang dikehendaki 

oleh perusahaan. 

Menurut saya, sebagai 

seorang karyawan akan 

mendukung dan juga 

mengikuti sertifikasi 

kompetensi. 

 

 

 

 

 

 


