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DAFTAR LAMPIRAN 
 
 

A. Kuesioner 

KUISONER 

Kuisoner ini berisi mengenai pertanyaan yang berhubungan dengan 

pengelolaan asesor kompetensi yang terdapat di dalam lembaga sertifikasi profesi 

Garmindo Plus yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data untuk 

menyelesaikan tugas akhir. Oleh karena itu peneliti sangat berharap agar kuisioner 

ini dapat diisi dengan sebaik mungkin. 

Nama : 

Usia : 

Jenis Kelamin : 

Jabatan : 

 

 
Pertanyaan mengenai program LSP Garmindo Plus 

 

 
1. Apa saja program yang terdapat dalam lembaga sertifikasi Garmindo plus ? 

2. Bagaimana program tersebut dapat tebentuk ? 

3. Bagaimana cara untuk menjalankan program yang telah dibuat ? 

4. Bagaimana cara untuk mempertahankan program yang telah berjalan ? 

5. - Apakah ada evalusi yang dilakukan ? 

- Jika ada seperti apa ? 

- Kapan evaluasi dilaksanakan ? 

Pertanyaan mengenai pengelolaan asesor kompetensi LSP Garmindo Plus 

A. Perencanaan 

1. Apakah ada perencanaan asesor kompetensi di dalam LSP Garmindo Plus? 

2. Bagaimana cara yang dilakukan LSP Garmindo Plus merencanakan asesor 

kompetensi ? 

3. Bagaimana cara menentukan asesor kompetensi? 
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B. Perekrutan 

1. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh asesor kompetensi? 

2. Dari mana sumber perekrutan asesor kompetensi? 

3. Apakah ada biaya dalam proses perekrutan? Bila ada berapa biaya yang 

diperlukan dalam proses perekrutan? 

 
C. Seleksi 

1. Apa saja yang disiapkan dalam proses seleksi asesor kompetensi? 

2. Bagaimana cara yang dilakukan LSP Garmindo Plus menyeleksi asesor 

kompetensi? 

 
D. Orientasi 

1. Apakah terdapat masa orientasi di dalam LSP Garmindo Plus? 

2. Bagaimana cara yang dilakukan LSP Garmindo selama masa orientasi asesor 

kompetensi? 

 
E. Pelatihan dan Pengembangan 

1. Apa saja yang dilakukan selama proses pelatihan dan pengembangan ? 

2. Apa saja yang menjadi fokus dalam proses pelatihan dan pengembangan? 

3. Apakah ada standar dalam proses pelatihan dan pengembangan? 

4. Apa yang dilakukan jika terdapat asesor belum memenuhi standar dalam proses 

pelatihan dan pengembangan? 

5. Dimana tempat untuk melaksanakan pelatihan dan mengembangkan asesor 

kompetensi? 

6. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pelatihan dan pengembangan? 

 

F. Kompensasi 

1. Apakah ada kriteria tertentu dalam memberikan kompensasi? 

2. Bagaimana cara LSP Garmindo Plus memberikan kompensasi kepada para asesor 

kompetensi? 

3. Selain gaji apakah ada bentuk kompensasi yang lain? 
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G. Integrasi 

1. Apa saja yang dilakukan LSP untuk mengintegrasikan asesor kompetensi? 

2. Apakah terdapat kendala dalam mengintergrasikan asesor kompetensi? 

3. Bagaimana cara yang dilakukan supaya integrasi dapat tercapai? 

 
 

H. Pemeliharaan 

1. Apakah terdapat evalusi terhadap asesor kompetensi? 

2. Bagaiman LSP Garmindo Plus mempertahankan asesor kompetensi? 

3. Bagaimana cara yang dilakukan LSP Garmindo Plus supaya asesor 

kompetensi merasa nyaman dalam lingkungan kerja? 

 
I. Hubungan Ketenagakerjaan 

1. Apakah ada asesor kompetensi yang diputus hubungan kerja dengan LSP 

Garmindo Plus? 

2. Apa saja faktor yang menyebabkan asesor kompetensi mengalami pemutusan 

hubungan kerja? 

3. Bagaimana proses yang dilakukan dalam memutus hubungan kerja dengan asesor 

kompetensi? 
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B. Hasil Wawancara Responden 
 

 
 

Pertanyaan Jawaban Kesimpulan 

pa saja program yang 1. Agus Subagyo, AT, MM Di dalam lembaga sertifikasi 

terdapat dalam lembaga Lembaga sertifikasi profesi memiliki tugas pokok yaitu menguji tentang Garmindo Plus program yang 

sertifikasi Garmindo plus kompetensi lalu mengembangkan asesor kompetensi dan juga perangkat uji, dijalankan yaitu menguji 

? menambah ruang lingkup membantu pemerintah menyusun SKKNI. mengenai kompetensi lalu 

  mengembangkan asesor 

 2. Susi Kartika, SM kompetensi mengenai 

 Program dari lembaga sertifikasi profesi memiliki program utama yaitu assesmen, perangkat uji serta 

 melakukan pengujian mengenai kompetensi serta melakukan pengembangan membantu pemerintah dalam 

 terhadap asesor kompetensi, selain itu bersama dengan pemerintah menjalankan menyusun SKKNI. 

 standar kompetensi kerja nasional Indonesia.  
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Bagaimana program 1. Agus Subagyo, AT, MM Program yang telah ada 

tersebut dapat terbentuk ? Program terbentuk melalui meeting yang diadakan selama sebulan bisa terjadi dibentuk melalui rapat yang 

 dua sampai tiga kali bersama pengurus lembaga sertifikasi profesi dan juga diadakan selama sebulan 

 beberapa orang yang terlibat tergantung dari topik yang sedang dibahas. sekali bisa juga dua sampai 

  tiga kali bersama dengan 

 2. Susi Kartika, SM pengurus lembaga sertifikasi 

 Program yang telah ada terbentuk saat rapat, rapat diadakan bisa sebulan sekali profesi dan juga mengundang 

 bahkan juga bisa sebulan dua kali bersama dengan pengurus lembaga sertifikasi beberapa pihak yang terlibat 

 profesi terhadap topik yang akan 

  dibahas. 

Bagaimana cara untuk 1. Agus Subagyo, AT, MM Program yang telah dibentuk 

menjalankan program Program dijalankan sesuai dengan waktu yang telah dibuat. Sertifikasi terdapat akan dijalankan sesuai dengan 

yang telah dibuat ? berbagai sektor dan dibagi menjadi dua yaitu wajib dan tidak wajib, pemerintah perencanaan waktu yang telah 

 mendorong lembaga sertifikasi profesi yang belum wajib dalam bentuk ditetapkan. Sertifikasi dibagi 

 fasilitasi dua yaitu wajib dan tidak 

 sesuai dengan kementrian dibidangnya. lembaga sertifikasi tidak bisa wajib, saat ini pemerintah 

 menjalankan terus memberikan 
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 program sendiri karena sudah ada perencanaan bersama dengan kementrian, 

setelah ada program dan dorongan dari kementrian maka program dapat di 

jalankan. 

dorongan kepada lembaga 

sertifikasi profesi yang 

belum wajib dalam 

memberikan fasilitas yang 

bergerak di bidangnya. 

Program yang telah dibentuk 

tidak dapat dijalankan secara 

mandiri melainkan bersama 

dengan kementrian yang 

bergerak dibidang garmen. 

2. Susi Kartika, SM 

Program yang telah terbentuk dijalankan bersama dengan kementrian dibidang 

garmen. Setelah mendapakan fasilitas dari pemerintah maka program dapat 

dijalankan. 

Bagaimana cara untuk 

mempertahankan program 

yang telah berjalan ? 

1. Agus Subagyo, AT, MM 

Dalam mempertahankan program yang sudah berjalan dilakukan pengawasan 

yang bertujuan supaya program yang berjalan sesuai dengan tujuan awal yang 

telah disepakati bersama. 

Dalam mempertahankan 

program yang telah ada 

lembaga sertifikasi profesi 

Garmindo Plus melakukan 

pengawasan supaya langkah 

yang diambil sesuai dengan 

tujuan awal yang telah di 

bentuk secara bersama-sama. 

2. Susi Kartika, SM 

Terus diawasi supaya tidak keluar dari tujuan lembaga sertifikasi profesi 

Garmindo Plus. 
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Apakah ada evalusi yang 

dilakukan ? 

Jika ada seperti apa ? 

Kapan evaluasi 

dilaksanakan ? 

1. Agus Subagyo, AT, MM 

Evaluasi diadakan selama satu tahun sekali bersamaan dengan rapat kerja 

tahunan yang dilaksanakan pada akhir tahun. Topik yang di bahas dalam 

evaluasi dan rapat tahuan ini biasanya bersifat lebih spesifik, untuk tempat 

dilakukan di berbagai kota di sekitar kabupaten Semarang. Rapat kerja tahunan 

biasanya diadakan mendekati bulan Desember. 

Terdapat evaluasi terhadap 

program yang telah 

dilaksanakan, biasanya akan 

dilakukan setahun sekali 

bersama dengan rapat kerja 

tahunan yang dilaksanakan 
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 2. Susi Kartika, SM 

Terdapat evaluasi didalam lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus, yang 

diadakan selama satu tahun sekali bersamaan dengan rapat tahunan. Program 

yang sudah berjalan akan dilihat kekurangan dan kelebihannya sehingga dapat 

diketahui apa saja yang perlu diperbaiki supaya program dapat mencapai 

tujuan. 

pada akhir tahun. Tempat 

untuk melaksanakan 

kegiatan ini tidak selalu 

sama, biasanya diadakan di 

sekitar kabupaten Semarang. 

Program yang telah berjalan 

akan dilihat kelebihan serta 

kekurangannya. 
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C. Pengelolaan Asesor 

 

 

 

 

 

 
A 

Pertanyaan Jawaban Kesimpu
lan 

Perencanaan 

 

 
pakah ada perencanaan di 

dalam LSP Garmindo Plus? 

1. Agus Subagyo, AT, MM 

Ya, terdapat Perencanaan di dalam lembaga sertifikasi 

profesi Garmindo Plus. 

Didalam lembaga sertifikasi profesi Garmindo 

Plus terdapat perencanaan sebelum melakukan 

proses rekrutmen. 

2. Susi Kartika, SM 

Terdapat perencanaan di dalam Lembaga sertifikasi 

profesi Garmindo Plus. 

Bagaimana cara yang 1. Agus Subagyo, AT, MM Perencanaan dilakukan dengan cara melihat 

dilakukan LSP Garmindo Perencanaan dilakukan dengan cara melihat kebutuhan kebutuhan yang telah disesuaikan dengan 

Plus merencanakan asesor disesuaikan dengan target dengan melihat asesor yang permintaan untuk memberikan assesmen kepada 

kompetensi ? ada sudah mencukupi atau masih perlu untuk ditambah. para tenaga kerja, saat melihat kebutuhan 

didapati 

  kekurangan terdapat asesor kompetensi maka 

akan 

  dilakukan penambahan terhadap asesor 

kompetensi. 
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 2. Susi Kartika, SM 

Ketika terdapat permintaan untuk assesmen yang 

berlebih maka lembaga sertifikas profesi Garmindo 

Plus akan melihat asesor kompetensi yang dimiliki, 

ketika masih kurang maka akan dilakukan perencanaan 

supaya kebutuhan akan assesmen dapat terpenuhi. 

 

Bagaimana cara 1. Agus Subagyo, AT, MM Dalam menentukan asesor kompetensi cara yang 

menentukan asesor Penentuan asesor biasanya dilakukan dengan melihat dilakukan lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus 

kompetensi dalam latar belakang teknis dari asseor. Di dalam sektor yaitu melihat latar belakang teknis dari calon asesor 

perencanaan? garmen terdapat berbagai sub sektornya sehingga perlu kompetensi yang melamar, garmen memiliki 

 dilihat kemampuan dari asesor telah berkompeten di berbagai sub sektornya sehingga perlu untuk 

 bidang sektor apa saja. diketahui kemampuan yang dimiliki sehingga 

  mampu dipastikan bahwa asesor kompetensi yang 

  dicari telah memenuhi kebutuhan dari lembaga 

  sertifikasi profesi Garmindo Plus. 



86 
 

 

 2. Susi Kartika, SM 

Dalam menentukan perencanaan asesor maka akan 

dilihat dari latar belakang yang telah dilalui oleh calon 

asesor kompetensi yang mendaftar, dari sana dapat 

diketahui bahwa asesor yang dicari sesuai dengan 

kebutuhan lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus. 

 

Perekrutan 

 

 
Apa saja persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh asesor 

kompetensi? 

1. Agus Subagyo, AT, MM 

Berkompeten dibidangnya dan mempunyai sertifikat 

metodologi serta sertifikat kompetensi teknis. 

Persyaratan yang harus dimiliki calon asesor yaitu 

harus berkompeten dibidangnya dan dibuktikan 

dengan memiliki sertifikat metodologi serta 

kompetensi teknis. 
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 2. Susi Kartika, SM 

Calon asesor kompetensi sudah harus berkompeten 

dibidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat 

metodologi dan juga sertifikat kompetensi teknis. 

 

Dari mana sumber 

perekrutan asesor 

kompetensi? 

1. Agus Subagyo, AT, MM 

Sumber untuk merekrut asesor kompetensi berasal dari 

eksternal lembaga sertifikasi profesi, terdapat beberapa 

pelamar yang mengajukan lamaran untuk menjadi 

asesor kompetensi yang mengetahui adanya 

penambahan asesor dari lembaga sertifikasi profesi 

Garmindo Plus. 

Di dalam lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus 

perekrutan dilakukan dari pihak luar dimana para 

asesor kompetensi mendapatkan informasi mengenai 

penambahan asesor kompetensi selanjutnya calon 

asesor kompetensi akan melamar dan mengajukan 

persyaratan untuk dilakukan proses seleksi 

administrasi. 
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 2. Susi Kartika, SM 

Selama ini lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus 

berasal dari eksternal sehingga asesor kompetensi yang 

berminat dapat langsung melamar. 

 

pakah ada biaya dalam 1. Agus Subagyo, AT, MM Dalam proses perekrutan asesor kompetensi 

proses perekrutan? Bila ada Ada, biaya yang dikeluarkan diseuaikan dengan terdapat biaya yang digunakan selama proses ini 

berapa biaya yang keadaan yang sedang terjadi dan melihat berapa asesor berlangsung, biaya yang dikeluarkan ialah Rp 

diperlukan dalam proses yang akan di rekrut. 550.000,00 rupiah untuk setiap calon asesor 

perekrutan?  kompetensi. 
2. Susi Kartika, SM 

 Biaya yang dikeluarkan untuk setiap perekrutan asesor  

 ialah Rp 550.000,00 rupiah.  
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Seleksi 

 

 
pa saja yang disiapkan 

dalam proses seleksi asesor 

kompetensi? 

1. Agus Subagyo, AT, MM 

Yang disiapkan dalam melakukan proses seleksi yaitu 

melihat kelengkapan berkas administrasi yang 

diberikan oleh asesor kompetensi. 

Lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus 

menyeleksi calon asesor kompetensi dengan melihat 

kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan 

2. Susi Kartika, SM 

Yang paling utama adalah mencermati dan melihat 

persyaratan yang telah diajukan dengan demikian pada 

tahap ini telah dilakukan seleksi dibidang administrasi. 

agaimana cara yang 

dilakukan LSP Garmindo 

Plus 

1. Agus Subagyo, AT, MM 

Mencari tahu latar belakang dari calon asesor apakah 

sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak, selain itu 

melihat latar belakang calon asesor dapat mengetahui 

Cara yang dilakukan lembaga sertifikasi profesi 

Garmindo Plus adalah dengan melihat latar belakang 

dari calon asesor kompetensi yang melamar apakah 

telah sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak, 

dengan melihat latar belakang calon asesor 

kompetensi maka 
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menyeleksi asesor 

kompetensi? 

dalam kenyataannya sudah kompeten atau belum 

dibidangnya. 

dapat diketahui dalam kenyataannya sudah benar- 

benar kompeten atau belum supaya tidak salah 

dalam memilih calon asesor kompetensi. 
2. Susi Kartika, SM 

Cara yang dilakukan adalah melihat rekam jejak dari 

calon asesor kompetensi supaya tidak salah memilih 

dan menyeleksi calon asesor kompetensi. 

Orientasi 

 

 
pakah terdapat masa 

orientasi di dalam LSP 

Garmindo Plus? 

1. Agus Subagyo, AT, MM 

Ada masa orientasi yang dilakukan di dalam lembaga 

sertifikasi profesi Garmindo Plus. 

Di dalam lembaga sertifikasi profesi Garmindo 

Plus terdapat masa orientasi yang diberikan kepada 

asesor kompetensi, masa orientasi yang dialami 

setiap asesor kompetensi berbeda-beda tergantung 

dari calon asesor kompetensi yang melamar serta 

dari jadwal kegiatan yang sedang dijalankan oleh 

lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus. 

2. Susi Kartika, SM 

Orientasi didalam lembaga sertifikasi profesi Garmindo 

Plus tidak selalu sama tergantung dari 
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 asesor kompetensi itu sendiri dan juga lembaga 

sertifikasi profesi. 

 

agaimana cara yang 1. Agus Subagyo, AT, MM Selama ini masa orientasi yang ada menjadi satu 

dilakukan LSP Garmindo Masa orientasi ini bersamaan dengan masa pelatihan dengan proses pelatihan dan pengembangan sehingga 

selama masa orientasi dan pengembangan sehingga menjadi satu. tidak ada masa orientasi secara khusus yang didapat 

asesor kompetensi?  oleh calon asesor kompetensi. 

 2. Susi Kartika, SM  

 Lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus  

 menggabungkan masa orientasi dengan tahap  

 selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan.  

Pelatihan dan 1. Agus Subagyo, AT, MM Pelatihan dan pengembangan yang dilakukan 

Pengembangan Pelatihan dan pengembangan dilakukan dengan cara didalam lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus 

pa saja yang dilakukan on the job training yaitu asesor kompetensi yang baru yaitu menggunakan metode on the job training, 

selama akan mendapatkan pendampingan dari asesor calon asesor kompetensi akan mendapatkan 

  pelatihan 
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proses pelatihan dan 

pengembangan ? 

kompetensi yang lama, pendampingan ini dilakukan 

dalam periode waktu tertentu sesuai dengan situasi dan 

kondisi yang terjadi. 

dan pengembangan di tempat kerja serta 

mendapatkan pendampingan oleh asesor 

kompetensi yang sudah memiliki pengalaman. 

2. Susi Kartika, SM 

Calon asesor kompetensi akan dilatih serta 

dikembangkan kemampuannya menggunakan metode 

on the job training yaitu langsung berada dilingkungan 

kerja didampingi oleh asesor kompetensi yang telah 

memiliki pengalaman. 

Apa saja yang menjadi 

fokus dalam proses 

pelatihan dan 

pengembangan? 

1. Agus Subagyo, AT, MM 

Yang menjadi fokus di dalam proses ini adalah untuk 

melihat apakah asesor kompetensi yang baru sudah 

mampu untuk melalukan assesmen secara mandiri atau 

perlu diadakan pendampingan lebih lanjut. 

Kemampuan yang menjadi focus didalam proses 

ini, kemampuan yang tuntut ialah mampu untuk 

memberikan assesmen kepada tenaga kerja secara 

mandiri dan tidak membutuhkan pendampingan 

dari asesor kompetensi yang telah berpengalaman 
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 2. Susi Kartika, SM 

Yang terpenting asesor kompetensi sudah mampu 

untuk melakukan assesmen secara mandiri dan tidak 

membutuhkan pendampingan lagi. 

 

Apakah ada standar dalam 

proses pelatihan dan 

pengembangan? 

1. Agus Subagyo, AT, MM 

Yang terpenting asesor kompentensi sudah mampu 

untuk memberikan assesmen kepada tenaga kerja 

sesuai dengan prosedur dan assesmennya benar. 

Untuk awal mula melakukan proses assesmen akan 

diberikan tenaga kerja dalam jumlah sedikit jika sudah 

mampu akan ditambah. 

Di dalam proses ini tidak ada standar yang terpenting 

calon asesor kompetensi mampu unutk memberikan 

assesmen kepada tenaga kerja sesuai dengan 

prosedurnya, selaini itu untuk calon asesor 

kompetensi akan mendapatakan asesi dalam jumlah 

yang tidak banyak. 
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 2. Susi Kartika, SM 

Yang paling utama asesor kompetensi sudah bisa dan 

mampu memberikan assesmen kepada tenaga kerja 

dengan benar. 

 

Apa yang dilakukan jika 

terdapat asesor belum 

memenuhi standar dalam 

proses pelatihan dan 

pengembangan? 

1. Agus Subagyo, AT, MM 

Jika terdapat asesor kompetensi yang belum memenuhi 

standar dalam pelatihan dan pengembangan maka akan 

di adakan pengulangan pelatihan dan pengembangan 

secara on the job training. 

Asesor kompetensi yang belum memenuhi kriteria 

dari lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus akan 

mendapatkan pengulangan pelatihan dan 

pengembangan sampai benar-benar mampu untuk 

melakukan proses assesmen kepada tenaga kerja. 

2. Susi Kartika, SM 

Pada saat ini langkah yang dilakukan saat ditemukan 

lembaga sertifikasi yang belum kompeten didalam 

pelatihan dan juga pengembangan maka akan diadakan 

pengulangan pada proses ini sampai asesor kompetensi 

sudah mampu untuk memberikan assesmen. 



95 
 

 

dimana tempat untuk 1. Agus Subagyo, AT, MM Tempat untuk melaksanakan proses pelatihan dan 

melaksanakan pelatihan Tempat untuk melakukan pelatihan dan pengembangan pengembangan dilakukan di tempat uji kompetensi 

dan mengembangkan dilakukan langsung dalam tempat uji kompetensi sewaktu serta saat berada di tempat kerja. 

asesor kompetensi? sewaktu dan juga pada tempat kerja.  

 2. Susi Kartika, SM  

 Tempat yang digunakan dalam proses pelatihan dan  

 pengembangan dilakukan di tempat kerja atau saat di  

 lapangan serta sewaktu.  
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Berapa lama waktu yang 

dibutuhkan dalam proses 

pelatihan dan 

pengembangan? 

1. Agus Subagyo, AT, MM 

Lama waktu yang dibutuhkan dari proses pelatihan dan 

pengembangan asesor kompetensi tergantung dari 

asesor kompetensi itu sendiri dan juga kegiatan yang 

sedang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi 

Garmindo Plus. Jika sedang banyak kegiatan maka 

proses ini dapat membutuhkan waktu sampai 6 bulan 

lamanya. 

Lama waktu yang dibutuhkan di dalam proses ini 

tergantung dari asesor kompetensi seberapa cepat 

menerapkan ilmunya untuk mempraktekan assesmen 

semakin mampu memberikan assesmen kepada 

tenaga kerja maka akan semakin cepat proses 

pelatihan dan pengembangan, faktor lain yaitu 

berasal dari kegiatan dari lembaga sertifikasi profesi 

Garmindo Plus. 

 2. Susi Kartika, SM  

Dalam proses lama waktu tidak bisa diperkirakan 

dengan pasti karena itu tergantung dari kemampuan 

calon asesor kompetensi untuk mempraktekan 

assesmen dan juga dari jadwal lembaga sertifikasi 

profesi Garmindo Plus. 
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Kompensasi 

Apakah ada kriteria tertentu 

dalam memberikan 

kompensasi? 

1. Agus Subagyo, AT, MM 

Asesor kompetensi mendapatkan kompensasi 

berdasarkan dengan hasil kerjanya, ketika asesor 

memberikan assesmen kepada tenaga kerja dan telah 

selesai maka akan mendapatkan kompensasi sesuai 

dengan jumlah tenaga yang di assesmen. 

Tidak ada kriteria secara khusus yang ada dalam 

memberikan kompesasi kepada asesor kompetensi, 

setiap asesor kompetensi akan diminta untuk 

memberikan penilaian kepada tenaga kerja secara 

obyektif tidak subyektif supaya hasil yang diperoleh 

benar-benar sesuai dengan yang terjadi 

 2. Susi Kartika, SM  

Tidak ada kriteria secara khusus, asesor kompetensi 

diminta untuk memberikan assesmen secara obyektif 

tidak subyektif supaya hasilnya sesuai dengan 

kenyataan dan jika sudah selesai maka kompensasi 

akan diberikan. 
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Bagaimana cara LSP 1. Agus Subagyo, AT, MM Kompensasi yang diterima oleh asesor kompetensi 

Garmindo Plus Kompensasi akan diberikan kepada asesor kompetensi diberikan secara langsung tanpa melalui perantara, 

memberikan kompensasi secara langsung tanpa perantara, ketika para asesor setiap asesor akan mendapatkan setelah selesai 

kepada para asesor kompetensi sudah selesai memberikan assesmen maka memberikan assesmen kepada tenaga kerja. 

kompetensi? akan langsung diberikan kompensasi.  

 2. Susi Kartika, SM  

 Kompensasi akan diberikan kepada setiap asesor  

 kompetensi yang telah selesai dan memberikan laporan  

 assesmen kepada lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus  

 secara langsung tanpa melalui perantara.  

Selain gaji apakah ada 

bentuk 

1. Agus Subagyo, AT, MM 

Bentuk lain dari kompensasi yaitu adanya pemberian 

fasilitas kepada asesor kompetensi ketika menghadiri 

Bentuk lain dari kompensasi yaitu adanya pemberian 

finansial penunjang yang digunakan dalam proses 

assesemen, fasillitas ini akan diberikan saat rapat 

kerja tahunan berlangsung. 
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kompensasi yang rapat kerja tahunan dan juga mendapatkan atribut  

lain? selama rapat kerja tahunan berlangsung. 

 2. Susi Kartika, SM 

 Ada, hanya berupa fasilitas penunjang yang 

 
digunakan supaya proses assesmen berjalan semakin 

 baik. 

Integrasi 

 

 
Apa saja yang dilakukan 

LSP untuk 

mengintegrasikan asesor 

kompetensi? 

1. Agus Subagyo, AT, MM 

Lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus akan 

memberikan kewajiban serta hak kepada asesor 

kompetensi, sedangkan asesor kompetensi akan 

memberikan kinerja yang optimal sesuai dengan beban 

kerja yang diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi 

Garmindo Plus. 

Langkah yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi 

profesi Garmindo Plus untuk mengintegrasikan 

asesor kompetensi dengan cara memberikan hak 

serta kewajiban milik asesor kompetensi sehingga 

asesor kompetensi tidak merasa dirugikan dan 

merasa nyaman, di sisi lain asesor kompetensi akan 

memberikan kinerja yang baik sesuai dengan beban 

kerja yang telah diberikan sesuai denga prosedurnya. 

Melalui cara ini asesor kompetensi dan lembaga 

sertifikasi 
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 2. Susi Kartika, SM 

Asesor kompetensi memberikan kinerja yang baik dan 

menyelesaikan beban kerja yang diberikan sesuai 

dengan waktu yang ditentukan sesuai dengan 

prosedurnya, selain itu lembaga sertifikasi juga 

memberikan hak dan kewajibannya kepada asesor 

kompetensi sehingga kedua belah pihak dapat 

memahami kemauan dan keinginan supaya tercipta 

integrasi 

memahami kemauan dan keinginan sehingga tidak 

ada kesalahpahaman. 

Apakah terdapat kendala 

dalam mengintergrasikan 

asesor kompetensi? 

1. Agus Subagyo, AT, MM 

Tidak ada kendala dalam mengintergrasikan asesor 

kompetensi dan lembaga sertifikasi profesi. 

Dalam mengintergrasikan lembaga sertifikasi profesi 

dan juga asesor kompetensi tidak mengalami kendala 

dan masih lancar saja. 
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 2. Susi Kartika, SM 

Saat ini masih berjalan dengan lancar belum ada 

kendala. 

 

Bagaimana cara yang 

dilakukan supaya integrasi 

dapat tercapai? 

1. Agus Subagyo, AT, MM 

Kemauan antara asesor kompetensi dan lembaga 

sertifikasi profesi disampaikan melalui grup online atau 

saat ada rapat kerja tahunan, sehingga akan 

mendapatkan titik temu antara kedua belah pihak 

sehingga tujuan akan tercapai secara efektif. 

Integrasi dilakukan dengan cara terus berkomunikasi 

antara asesor kompetensi dan juga lembaga 

sertifikasi profesi Garmindo Plus supaya tidak terjadi 

kesalahpahaman, kemauan antara kedua belah pihak 

dapat disampaikan melalui grup online atau saat 

diadakan rapat kerja tahunan. 

2. Susi Kartika, SM 

Integrasi dilakukan dengan cara terus berkomunikasi 

antara asesor kompetensi dan juga lembaga sertifikasi 

profesi Garmindo Plus supaya tidak ada 

kesalahpahaman. 
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Pemeliharaan 

 

 
Apakah terdapat evalusi 

terhadap asesor 

kompetensi? 

1. Agus Subagyo, AT, MM 

Ada, Evaluasi terhadap asesor kompetensi diadakan 

setahun sekali bersamaan dengan rapat kerja tahunan, 

tidak hanya progres secara menyeluruh yang dilaporkan 

tetapi juga evaluasi terhadap asesor kompetensi sehinga 

dapat mengetahui kekurangan atau ada saran demi 

kebaikan dari asesor itu sendiri. 

Terdapat evaluasi terhadap asesor kompetensi yang 

diadakan selama setahun sekali, semua akan 

dijelaskakan sehingga akan diketahui kekurangan 

serta kelebihan dari asesor kompetensi itu sendiri. 

2. Susi Kartika, SM 

Ada evaluasi didalam lembaga sertifikasi profesi 

Garmindo Plus. 
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Bagaimana LSP Garmindo 

Plus mempertahankan 

asesor kompetensi? 

1. Agus Subagyo, AT, MM 

Lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus akan 

memberikan hak dan kewajiban secara adil kepada 

setiap asesor kompetensi sehingga tidak ada 

kesenjangan sosial diantara asesor kompetensi. 

Setiap asesor kompetensi akan diberikan hak dan 

juga kewajibannya sehingga tida ada kesenjangan 

sosial diantara asesor kompetensi, selain itu lembaga 

sertifikasi profesi Garmindo Plus akan memberikan 

kebebasan kepada asesor kompetensi mengenai 

peraturan yang akan diterapkan selama proses 

assesmen berlangsung 

2. Susi Kartika, SM 

Lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus tidak 

memberikan tekanan dan selalu memberikan kewajiban 

serta hak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Hal ini dilakukan supaya asesor kompetensi tidak 

merasa dirugikan. 

Bagaimana cara yang 

dilakukan LSP Garmindo 

Plus 

1. Agus Subagyo, AT, MM 

Memberikan kebebasan kepada asesor kompetensi 

mengenai aturan yang akan diterapkan selama 

Asesor kompetensi diberikan kebebasan untuk 

melamar di lembaga sertifikasi profesi yang lain, hal 

ini memiliki tujuan semakin sering 
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supaya asesor kompetensi 

merasa nyaman dalam 

lingkungan kerja? 

melakukan proses assesmen bahkan lembaga sertifikasi 

profesi Garmindo Plus juga memberikan kebebasan 

untuk asesor kompetensi mendaftar di lembaga 

sertifikasi profesi yang lain. 

memberikan assesmen kepada tenaga kerja maka 

akan menambah pengalaman dari asesor kompetensi 

itu sendiri. 

2. Susi Kartika, SM 

Lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus 

memberikan kebebasan kepada asesor kompetensinya 

mendaftar kepada lembaga sertifikasi profesi yang lain, 

hal ini dimaksudkan semakin sering menguji maka 

pengalaman akan bertambah sehingga akan menambah 

kemampuan dari asesor kompetensinya. 
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Hubungan 1. Agus Subagyo, AT, MM Saat ini di dalam lembaga sertifikasi profesi 

Ketenagakerjaan Belum ada asesor kompetensi yang diputus hubungan Garmindo Plus belum ada asesor kompetensi yang 

Apakah ada asesor kerjanya. diputus kontraknya. 

kompetensi yang diputus 
 

 
2. Susi Kartika, SM 

hubungan kerja dengan Belum ada asesor kompetensi yang diputus hubungan  

LSP Garmindo Plus? kerjanya oleh lembaga sertifikasi profesi Garmindo  

 Plus.  

Apa saja faktor yang 1. Agus Subagyo, AT, MM faktor yang paling utama adalah asesor kompetensi 

menyebabkan asesor Yang menjadi faktor utama adalah asesor kompetensi sibuk dengan kegiatan yang lain sehingga tidak 

kompetensi mengalami sibuk dengan berbagai kegiatan lain yang dimiliki focus untuk memberikan penilaian kepada tenaga 

pemutusan hubungan sehingga tidak fokus untuk memberikan assesmen kerja 

kerja? kepada tenaga kerja.  
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 2. Susi Kartika, SM 

Faktor yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja 

ialah saat asesor kompetensi melanggar dari peraturan 

dan tidak sesuai dengan prosedur assesmen. Selama ini 

kebanyakan dari asesor kompetensi tidak fokus untuk 

memberikan assesmen karena memiliki kegiatan lain. 

 

Bagaimana proses yang 1. Agus Subagyo, AT, MM Proses yang dilakukan jika terdapat asesor yang 

dilakukan dalam memutus Pemutusan hubungan kerja dalam lembaga sertifikasi diputus hubungan kerjanya yaitu langsung diputus 

hubungan kerja dengan profesi di Garmindo Plus dilakukan jika asesor kontrak dan diberhentikan menjadi asesor 

asesor kompetensi? kompetensi tidak lagi berkompeten dibidangnya maka kompetensi 

 akan diberhentikan dan selanjutnya akan diputus  

 kontraknya kerjanya.  
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 2. Susi Kartika, SM 

Akan langsung diberhentikan dan tidak lagi menjadi 

asesor kompetensi di lembaga sertifikasi profesi 

Garmindo Plus. 
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D. Persyaratan Personel 

Direktur LSP : 

- Wanita/Pria usia minimal 25 tahun. 

- Pendidikan minimal S1. 

- Memiliki pengetahuan tentang sertifikasi dan ruang lingkupnya. 

- Memilliki leadership dan pengelolaan manajemen yang baik. 

- Jujur, disiplin, komunikatif, bertanggung jawab, dan mampu bekerjasama 

dalam tim. 

- Mampu melaksanakan fungsi controlling, monitoring, dan evaluating dengan 

baik. 

- Memiliki kepribadian dan keteladanan yang baik. 

- Cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. 

- Berani dalam mengambil resiko dan tantangan. 

 

Dewan pengarah LSP : 

- Wanita/Pria usia minimal 25 tahun. 

- Pendidikan minimal S1. 

- Memiliki pengetahuan tentang sertifikasi dan ruang lingkupnya. 

- Mampu melaksanakan fungsi controlling, monitoring, dan evaluating dengan 

baik. 

- Cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. 

- Jujur, disiplin, komunikatif, bertanggung jawab, dan mampu bekerjasama 

dalam tim. 
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Manager adrr›inistrasi : 

- Wanita/Pria usia minimal 25 

- Pendidikan minimal S1 diutamakan jurusan ekonomi, administrasi bisnis 

- Memiliki pengetahuan tentang sertifikasi dan ruang lingkupnya 

- Mampu bekerjasama dalam tim 

- Mampu mengoperasikan ms. office 

- Memiliki kepribadian dan sikap kerja yang baik 

- Jujur, disiptin, komunikatif, bertanggung jawab, dan mampu bekerjasama 

dalam tim 

 
Manager sertifikasi : 

- Wanita/Pria usia minimal 25 

- Pendidikan minimal S1 

- Memiliki pengetahuan tentang sertifikasi dan ruang lingkupnya 

- Memiliki sertifikat asesor 

- Memiliki kemampuan interpersonal yang baik Komunikatif, kreatif, dan 

inisiatif 

- Mampu bekerjasama dalam tim 

- jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu bekerjasama dalam tim 

 
 

Manager manajemen mutu: 

- Wanita/Pria usia minimal 25 Pendidikan minimal S1 

- Memiliki pengetahuan tentang sertifikasi dan ruang lingkupnya 

- Memiliki sertifikat asesor 
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- Telah mengikuti pelatihan Pengendalian Dokumen 

- Memiliki kemampuan interpersonal yang baik 

- Komunikatif, kreatif, dan inisiatif 

- Mampu mengoperasikan ms. Office (Word,Excel, power point) 

- Jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu bekerjasama dalamtim 

 

Asesor kompetensi : 

- Wanita/Pria usia minimal 20 tahun. 

- Pendidikan minimal D1. 

- Berpengalaman dibidang garmen dan tata busana selama 1 tahun. 

- Memiliki sertifikat asesor dan sertifkat teknis 

- Jujur, disiplin, komunikatif, bertanggung jawab, dan mampu bekerjasama dalam 

tim. 

- Memiliki pengetahuan tentang sertifikasi dan ruang lingkupnya. 

 

 
Manager Humas : 

- Wanita/Pria usia minimal 25 tahun. 

- Pendidikan minimal S1 diutamakan jurusan hukum. 

- Memiliki pengetahuan tentang sertifikasi dan ruang lingkupnya. 

- Memiliki kemampuan interpersonal yang baik. 

- Komunikatif, kreatif, dan inisiatif. 

- Mampu bekerja dalam tim. 

- Mampu mengoperasikan ms. Office 
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E. Daftar Asesor Kompetensi 
 

 
 

 

 
NO 

 

 
NAMA 

 

 
NO. REGISTRASI ASESOR 

 

 
RUANG LINGKUP 

1 Ani Nugrahani, S.Pd. MET.000.002944 2010 Garmen & Tata Busana 

2 Anik Damayanti, S.Pd. MET.000.003853 2014 Garmen 

3 Chomsijati, S.Pd., M.MPar MET.000.001756 2008 Garmen 

4 Dijah Susanti, S.Pd. MET.000.002751 2013 Garmen 

5 Dwiana Pristiwanti, S.Pd. MET.000.001755 2008 Garmen 

6 Edi Suwasana, Drs. M.Si. MET.000.001584 2013 Garmen 

7 F.R. Tri Bekti M., Dra., M.Pd. MET.000.000872 2008 Garmen 

8 Faikotun Hikmah, SE MET.000.001419 2015 Garmen & Tata Busana 

9 Fanny Puspa Dewi, S.Pd. MET.000.000079 2013 Garmen 

10 Galih Dian Kusuma, S.ST MET.000.001435 2015 Garmen 

11 Isnadi, Ir., MSA MET.000.002137 2011 Garmen 

12 Isniharsih Feriany, S.Pd. MET.000.001717 2008 Garmen 

13 Laily Rahmah, S.Pd. MET.000.001728 2008 Garmen 

14 Lestari Ningsih MET.000.002942 2010 Garmen & Tata Busana 

15 Lisa Fatma Wati MET.000.005691 2016 Garmen 

16 Marinten MET.000.001533 2011 Garmen 

17 Mutik Rosyidah, S.Pd. MET.000.001762 2008 Garmen 

18 Naili Amrina, S.Pd. MET.000.000870 2008 Garmen 

19 Ning Sri Rahayu, S.Pd. MET.000.002847 2010 Garmen 

20 Nur'ainy, S.Pd. MET.000.002539 2013 Garmen 

21 Nurhayati, S.Pd. MET.000.002943 2010 Garmen 

22 Nurnaningsih, Dra., M.Pd. MET.000.009352 2015 Garmen 

23 Parmi MET.000.001126 2015 Garmen 

24 Ratriana Erinawati, Dra. MET.000.002844 2010 Garmen 

25 Rina Susanti MET.000.003852 2014 Garmen 

26 Rochmaeni, Dra. MET.000.001745 2008 Garmen 

27 Siwi Kapatmi MET.000.001125 2015 Garmen 

28 Sri Salimah, SE MET.000.000612 2007 Garmen & Tata Busana 
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29 Sri Sumaryani, S.Pd., M.Pd. MET.000.001752 2008 Garmen 

30 Sulikah, SE, MM MET.000.003842 2014 Garmen & Tata Busana 

32 Susi Kartika MET.000.000147 2013 Garmen & Tata Busana 

33 Susi Patnayanti, SE MET.000.002266 2009 Garmen & Tata Busana 

34 Umi Chasanah T., S.Pd MET.000.000873 2008 Garmen 

35 Valentina Poniyem, Dra.,M.Pd. MET.000.000299 2007 Garmen 

36 Warsusanto MET 000.003069 2018 Garmen 

37 Wiji Haryani, S.Pd. MET.000.001759 2008 Garmen 

38 Wika Watiningsih, ST MET.000.002980 2014 Garmen 

39 Winarsih, S.Pd. MET.000.001743 2008 Garmen 

40 Yeny Kosasih, S.Pd. MET.000.005403 2015 Garmen 

41 Zakiyatul Jamilah, Dra.,M.Pd. MET.000.001728 2009 Garmen 

42 Dominica Rila S.C., S.Pd. MET.000.001395 2011 Garmen 

43 Siti Rokanah MET.000.005400 2015 Garmen 
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F. Surat Tidak Keberatan Publikasi Nama Informan Kunci 

 

SURAT TIDAK KEBERATAN PUBLIKASI NAMA SEBAGAI 

INFORMAN KUNCI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Susi Kartika, SM 

Jenis kelamin : Perempuan 

Umur : 47 Tahun 

Dengan ini menyatakan tidak merasa keberatan mencamtumkan 

nama dalam penelitian yang telah dilakukan mengenai Studi 

Deskriptif Tentang Pengelolaan Asesor Kompetensi Lembaga 

Sertifikasi Garmindo Plus yang telah disusun oleh : 

Nama : Yohanes Wahyu Aji Wibowo 

NIM : 15.D1.0154 

Jenis kelamin : Laki-laki 

 

 
Demikian surat tidak keberatan ini dibuat dan dapat 

dipergunakan sebagai semestinya. 
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SURAT TIDAK KEBERATAN PUBLIKASI NAMA SEBAGAI 

 INFORMAN KUNCI 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Agus Subagyo, AT, MM 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Umur : 47 Tahun 

Dengan ini menyatakan tidak merasa keberatan mencamtumkan 

nama dalam penelitian yang telah dilakukan mengenai Studi 

Deskriptif Tentang Pengelolaan Asesor Kompetensi Lembaga 

Sertifikasi Garmindo Plus yang telah disusun oleh : 

Nama : Yohanes Wahyu Aji Wibowo 

NIM : 15.D1.0154 

Jenis kelamin : Laki-laki 

 

 
Demikian surat tidak keberatan ini dibuat dan dapat 

dipergunakan sebagai semestinya. 
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G. Pengelolaan Asesor Kompetensi 

1. Rekrutmen 

1. TUJUAN 

Memastikan pelaksanaan perjanjian kontrak antara LSP Garmindo Plus dengan 

asesor sertifikasi kompetensi berjalan efektif & efisien sesuai dengan 

pedoman(confirmed to) BNSP 201/ ISO 17024 dan regulasi teknis terkait. 

 
2. RUANG LINGKUP 

Mengatur mekanisme dan tatacara perekrutan asesor kontrak mulai dari pengajuan 

calon asesor, melakukan tandem, rekomendasi sampai Surat Kontrak serta Surat 

Pernyataan guna pengaturan kerahasiaan dan pencegahan konflik kepentingan. 

 
3. KOORDINATOR 

Manajer Sertifikasi 

 
 

4. ACUAN 

Panduan Mutu LSP Garmindo Plus, Pedoman BNSP 201/ ISO 17024, teknik 

regulasi terkait. 

 
5. MASA BERLAKU 

Prosedur ini berlaku selama LSP Garmindo Plus berdiri dan ditinjau ulang 

sekurang- kurangnya 3 (Tiga) tahun sekali, dilaksanakan oleh Manajer 

Manajemen Mutu. 
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6. PROSEDUR 
 

 
 

 
PROSES 

PROSEDUR 

 

 
KELUARAN 

 

 
DOKUMEN/ACUAN 

 

PENANGGUNG 

JAWAB 

 

 

 

 
 

1. Memanggil 

calon dan 

melakukan 

proses 

rekrutmen 

 

 

 
Dokumen Calon 

Asesor 

Dokumen calon asesor 

a.Curiculum Vitae 

b. Sertifikat 

Metodologi Asesor 

Kompetensi 

c. Sertifikat Teknis 

Asesor 

d. Pas Foto 3x4 (3 

lembar) 

e. Ijasah terakhir 

f. KTP 

 

 

 

 

 

 
Manajer Administrasi 

PROSES 

PROSEDUR 

KELUARAN DOKUMEN/ACUAN PENANGGUNG 

JAWAB 

2. Melakukan 

Tandem Asesor 

sebagai kegiatan 

masa percobaan 

- Lakukan kegiatan 

observasi/ 

pengamatan 

terhadap proses uji 

kompetensi 

sebanyak min. 1 

kali proses uji 

kompetensi 

 

 

 

 
Rekomendasi 

Koordinator Uji 

 

 

 
Formulir Kerja 

Observasi Tandem 

Asesor 

(FK/STF/01/01) 

 

 

 

 

Manajer Sertifikasi 
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- Lakukan uji 

kompetensi oleh asesor 

tandem sebanyak 3 

peserta uji didampingi 

koordinator uji 

      

       

 

 

 

 

 

 
3. Membuat perjanjian 

kerja dengan 

asesor kontrak 

 Surat Kontrak 

Kerja 

- Surat Pernyataan 

menjaga 

kerahasiaan dan 

tidak terlibat 

konflik 

kepentingan 

dalam melakukan 

uji 

  

 
- Formulir 

Kerja Surat 

Pernyataan 

Pakta 

Intergritas 

(FK/STF/01/02) 

 

Formulir Kerja 

Kontrak Kerja 

(FK/STF/01/03) 

  

 

 

 

 

 

 
Manajer Sertifikasi 
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2. Pelatihan Dan Pengembangan 

 
 

1. Ruang Lingkup 

Agar mutu pelatihan dapat dijaga dan lulusannya mempunyai kemampuan 

substansi dan teknis asesmen LSP yang standar, maka pelatihan yang 

diselenggarakan perlu mengacu kepada suatu Pedoman Penyelenggaraan  

Pelatihan Asesor Lisensi.Dalam pedoman ini diuraikan persyaratan 

penyelenggaraan pelatihan, persyaratan peserta pelatihan, materi dan metode 

pelatihan serta evaluasi peserta. 

 
2. Acuan Normatif 

Pedoman BNSP 201 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi Pedoman 

BNSP 202 : Pedoman Penyiapan Lembaga Sertifikasi Profesi ISO 17024: 

Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Personil 

 
3. Definisi 

3.1 Asesmen Manajemen Mutu PBNSP 201 

Suatu proses pengumpulan bukti secara sistematis dan terdokumentasi untuk 

memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif untuk menentukan apakah 

sistem Manajemen Mutu LSP berdasarkan PBNSP 201 dan 202 sesuai dengan 

kriteria sistem asesmen LSP yang dibuat oleh BNSP, dan untuk 

mengkomunikasikan hasil-hasil proses ini kepada manajemen BNSP. 

 
3.2 Asesor Lisensi 

Personel yang telah memiliki kualifikasi / kemampuan untuk melaksanakan 

asesmen Manajemen Mutu PBNSP 201 

 
3.3 Instruktur Pelatihan Asesor Manajemen Mutu PBNSP 201 

Personel yang memiliki kualifikasi / kemampuan untuk memberikan pelatihan 

asesor Manajemen Mutu PBNSP 201 sesuai dengan Pedoman ini.
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4.1 Jumlah Peserta Pelatihan dan Kehadiran 

Untuk menjamin kedinamisan kelas, peserta pelatihan dibatasi maksimum 25 

orang setiap kelas. Peserta harus menghadiri keseluruhan acara pelatihan. 

Ketidakhadiran peserta pada saat pelatihan akan mempengaruhi hasil evaluasi 

harian. Penyelenggara pelatihan harus membuat aturan untuk kehadiran peserta 

dan disampaikan kepada peserta pelatihan. 

 
4.2 Instruktur 

Penyelenggara pelatihan harus menyediakan instruktur dan instruktur 

pengganti yang memenuhi syarat pemahanan kurikulum pelatihan asesor 

akreditasi. Penyelenggara pelatihan harus mempunyai prosedur terdokumentasi 

mengenai instruktur dan kinerjanya dan harus dikaji setiap tahun. 

 
4.3 Lamanya Pelatihan 

Lamanya waktu pelatihan adalah minimal 40 jam @ 45 menit 

 

 
4.4 Fasilitas Penunjang 

Penyelenggara pelatihan menyediakan ruang kelas yang memadai, alat peraga 

dan fasilitas lain yang diperlukan untuk aktifitas kelas dan untuk melaksanakan 

ujian . 

 
4.5 Perlengkapan Pelatihan 

Setiap peserta diberikan 1 set materi pelatihan dan perlengkapan pelatihan 

(minimum alat tulis-menulis) 

 
4.6 Bahasa 

Bahasa yang digunakan dalam pelatihan adalah bahasa Indonesia. Jika 

instruktur tidak menguasai bahasa Indonesia, lembaga penyelenggara pelatihan 

harus menyediakan penerjemah yang harus menguasai aspek-aspek teknis dan 

substansi pelatihan. 
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4.7 Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan 

Penyelenggara pelatihan harus melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan 

pelatihan yang terdokumentasi. 

 
4.8. Persyaratan Peserta Pelatihan 

Para peserta diharapkan mengenal dokumen Pedoman BNSP 201 dan 202 

serta dokumen lainnya yang relevan. 

 
5. Evaluasi Peserta 

Penyelenggara pelatihan harus melakukan evaluasi terhadap peserta yang 

meliputi evaluasi harian termasuk presentasi dan ujian tulis. Kriteria kelulusan 

harus diinformasikan kepada peserta pada awal pelatihan. Peserta mempunyai hak 

mendapatkan informasi hasil evaluasinya. 

 
5.1 Evaluasi Harian 

Penilaian dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut : 

a) Kehadiran peserta minimal 95% dari jumlah jam pelajaran; 

b) Keaktifan peserta dalam diskusi dan kegiatan kelompok; 

c) Kecakapan peserta menyelesaikan laporan; 

d) Kecakapan analisis peserta, kemampuan berorganisasi, kemampuan penilaian 

dan kepekaan yang berhubungan dengan kegiatan asesmen LSP 

 
5.2. Tata cara e0valuasi harian : 

a) Instruktur melakukan evaluasi setiap hari berdasarkan penilaian setiap mata 

ajaran (termasuk tugas-tugas tertulis, laporan asesmen atau laporanlainnya) 

b) Instruktur menetapkan nilai harian peserta berdasarkan hasil evaluasinya. 

 
 

5.3. Ujian Akhir 

Ujian akhir merupakan evaluasi terhadap penguasaan materi pelatihan dengan 

alokasi waktu minimal 3 jam 
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5.4. Komposisi Nilai Ujian : 

a) 40% pilihan (multiple choice) dan/atau menjawab isian 

b) 60% uraian tertulis 

penyelenggara pelatihan harus memiliki minimal 2 versi soal ujian akhir yang 

digunakan secara bergantian dan harus dijaga kerahasiaannya.Penyelenggara 

pelatihan harus memiliki data peserta yang telah mengikuti ujian berdasarkan salah 

satu versi soal ujian yang dikeluarkan oleh pihak penyelenggara. 

 
5.5. Kelulusan Peserta 

Hasil ujian akhir diperiksa oleh tim penilai yang terdiri dari 2 orang instruktur 

dan 1 orang dengan kualifikasi instruktur untuk menjamin objektifitas penilaian 

dengan cara menghitung rata-rata hasil penilaian dari masing-masing anggota tim. 

Nilai dari masing- masing anggota tim diberikan kepada pihak penyelenggara 

pelatihan, berikut nilai akhir. Peserta pelatihan dinyatakan lulus apabila lulus 

evaluasi harian dan ujian akhirmasing- masing dengan batas nilai kelulusan 75%. 

 
5.6. Ujian Ulangan 

Ujian ulangan hanya diberikan bagi peserta yang tidak lulus dengan ujian 

akhir. Penyelenggara pelatihan harus memberi kesempatan kepada peserta untuk 

mengikuti 1 kali ujian ulangan selambat-lambatnya 3 bulan setelah ujian yang 

pertama. Apabila peserta tidak lulus dalam ujian ulangan atau tidak mengikuti 

ujian ulangan setelah 3 bulan, peserta tersebut tetap dinyatakan tidak lullus. Ujian 

ulangan dilakukan oleh penyelenggara pelatihan yang sama dan harus 

menggunakan soal ujian yang berbeda. 

 
5.7. Sertifikat 

Semua peserta diberi sertifikat kehadiran. Sertifikat kelulusan diberikan 

kepada peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan dan lulus dalam evaluasi  

harian dan ujian akhir. 
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Format Sertifikat Kelulusan minimal memuat : 

a) Nama lengkap peserta 

b) Jenis pelatihan yang diikuti 

c) Nomor identitas pelatihan 

d) Nomor sertifikat peserta 

e) Pernyataan bahwa lembaga pelatihan sudah diakreditasi dengan 

membubuhkan logo BNSP dan nomor akreditasi 

f) Pernyataan bahwa peserta telah lulus evaluasi harian dan ujian tertulis 

g) Tanggal penyelengaraan pelatihan 

h) Nama lembaga penyelenggara pelatihan 

i) Tanda tangan penanggung jawab lembaga penyelenggara pelatih. 

 

3. Hubungan Ketenagakerjaan 

 

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA ANTARA 

LSP GARMINDO DAN ASESOR 

No :  / LSP-G/ STF/ / 20   
 

 

Pada  hari  ini ...............................,   tanggal. ............................................ bulan 

................... tahun .......................................................................... yang bertanda 

tangan dibawah 

ini : 

1.  Nama : .............................................................. 

Jabatan : Direktur LSP Garmindo Plus 

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Km. 32, Desa 

Harjosari, Kec. Bawen, 

Kab. Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (LSP Garmindo Plus) 
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2.  Nama : .............................................................. 

Tempat/ Tanggal Lahir : .............................................................. 

Alamat : .............................................................. 

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

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (ASESOR) 

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memenuhi 

ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kontrak sebagaimana tercantum pada pasal- 

pasal berikut ini : 

Pasal 1 

Kesepakatan 

PIHAK PERTAMA bersedia menerima PIHAK KEDUA sebagai karyawan 

kontrak dengan jabatan sebagai Asesor, dan PIHAK KEDUA menyatakan 

kesediaannya melaksanakan tugas dan kewajiban dari LSP Garmindo Plus yang 

berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta, Ds. Harjosari, Kec. Bawen, Kab. Semarang, Jawa 

Tengah. 

Pasal 2 

Jangka Waktu Perjanjian Kontrak 

(1) Jangka waktu kontrak berlaku selama 5 (Lima) tahun, dengan catatan dalam 

jangka waktu tersebut sertifikat asesor dari BNSP masih berlaku. 

(2) Jam kerja disesuaikan dengan kebutuhan (ada surat tugas dari LSP 

Garmindo Plus) 

Pasal 3 

Jenis Pekerjaan 

Jenis pekerjaan adalah melakukan semua kegiatan asesmen bidang Garmen/ 

Custom Made dari mulai penyiapan MUK sampai melaksanakan uji kompetensi 

yang mengacu pada pedoman BNSP, diluar keputusan tentang sertifikat. 

 
Pasal 4 

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA 

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak-hak sebagai berikut : 

Memberhentikan PIHAK KEDUA yang melanggar ketentuan yang tercantum 
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dalam kontrak tanpa kompensasi apapun, dalam hal ini antara lain : 

a. Dengan sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keaadaan 

bahaya barang milik PIHAK PERTAMA. 

b. Melakukan tindak kejahatan. 

c. Melanggar isi surat pernyataan (No. Dok FK/STF/01/01). 

(2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut : 

a. Memberikan hak-hak PIHAK KEDUA sesuai pasal 5 ayat (1). 

b. Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada PIHAK KEDUA. 

c. Melakukan evaluasi secara berkala tentang kinerja PIHAK KEDUA dalam 

melaksanakan tugasnya. 

Pasal 5 

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA 

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak-hak sebagai berikut : 

Selama masa kontrak PIHAK KEDUA menerima uang imbalan setiap 

mengerjakan proyek uji kompetensi menyesuaikan situasi dan kondisi saat 

dilaksanakan asesmen. 

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut : 

a. Wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku pada LSP Garmindo Plus 

b. Wajib mematuhi intruksi dari Manager Sertifikasi. 

 

Pasal 6 

Perselisihan 

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka akan diselesaikan secara 

musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak tercapai penyelesaiannya maka kedua 

belah pihak dapat meminta bantuan dari instansi terkait setempat untuk 

menyelesaikannya sesuai hukum yang berlaku. 
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Pasal 7 

Lain – lain 

(1) Jika isi ketentuan dalam perjanjian ini ada yang bertentangan dengan hukum 

atau peraturan yang berlaku maka akan diperbaiki sesuai dengan peraturan/ 

hukum yang berlaku tersebut. 

(2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak ini akan diatur sesuai dengan 

kesepakatan kedua belah pihak. 

Pasal 8 

P e n u t u p 

(1) Perjanjian kontrak ini ditandatangani kedua belah pihak dalam keadaan 

sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta berlaku sejak tanggal 

ditandatangani dan berakhir setelah 1 tahun bekerja. 

(2) Perjanjian kontrak ini rangkap 2(dua) diatas materai dengan kekuatan  

hukum yang sama. Lembar asli untuk PIHAK PERTAMA dan lembar kedua 

untuk PIHAK KEDUA, yang dapat digunakan sebagai pegangan bagi 

masing- masing pihak dalam melaksanakan perjanjian kontrak dimaksud. 

 
Semarang,  20   

PIHAK KEDUA PIHAK 

PERTAMA 
 

 

 

 

 

 
Asesor Direktur LSP Garmindo Plus 
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H. Skema Sertifikasi 

1. Latar Belakang 

Skema disusun dalam rangka memenuhi permintaan industri, asosiasi dan dunia 

pendidikan dalam rangka membangun profesi berbasis kompetensi. Skema ini 

sesuai permimtaan pelanggan dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

uji kompetensi bidang Garmen di Indonesia. 

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi 

Skema ini dapat digunakan di Industri, Asosiasi, dunia Pendidikan dan Pelatihan 

3. Tujuan Sertifikasi 

3.1. Memastikan dan memelihara Kompetensi tenaga kerja bidang garmen untuk 

pekerjaan di indutri 

3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP-P3 Garmindo Plus 

dan Asesor 

 
4. Acuan Normatif 

4.1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi 

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang 

Sistem Pelatihan Kerja Nasional 

4.4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional 

 
4.5. Keptusan Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia tentang SKKNI 

Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Pakaian Jadi masal 

4.6 Peraturan BNSP No. 01/BNSP/III/2014 tentang penilaian kesesuaian 

Lembaga Sertifikasi Profesi. 

4.7 Peraturan BNSP No. 05/BNSP/VII/2014 tentang pengembangan dan 

pemeliharaan skema sertifikasi 
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5. Hak Pemohon Sertifikasi Dan Kewajiban Pemegang Sertifikat 

5.1. Hak Pemohon 

2.1.1. Mendapatkan informasi terkait skema sertifikasi yang akandiujikan 

2.1.2. Mengikuti proses sertifikasi secara tuntas 

2.1.3. Mengajukan banding bila tidak puas dengan keputusan proses uji 

kompetensi 

2.1.3 Mendapatkan sertifikat kompetensi apa bila kompeten 

 

 
5.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat 

2.2.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi 

2.2.2. Membuat pernyataan bahwa sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang 

lingkup sertifikasi yang telah diberikan 

2.2.3. Tidak menggunakan sertifikasi yang dapat mencemarkan LSP, dan tidak 

membuat pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap 

menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan 

2.2.4 Menghentikan penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang merujuk 

pada LSP atau sertifikasi LSP apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, dan 

mengembalikan sertifikat yang diterbitkan LSP 

 
6. PROSES SERTIFIKASI 

6.1. Persyaratan Pendaftaran 

6.1.1 Pemohon mengerti gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema 

sertifikasi. 

6.1.2 Pemohon sertifikasi melengkapi : 

a. Pemohon mengisi permohonan sertifikasi (form APL 01), Asesmen 

Mandiri (APL 02) yang ditanda tangani dan dilengkapi bukti pendukung 

b. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi 

c. Melampirkan ijasah terakhir, atau melampirkan sertifikat pelatihan yang 

berkaitan dengan kompetensi yang di ujikan atau surat pengalaman kerja 
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bagi yang sudah pernah bekerja, atau yang masih bekerja di industri 

garmen 

d. Foto copy KTP (bagi yang sudah memiliki) 

e. Melampirkan pas foto 3x4 2 lembar (berwarna) 

6.1.3 LSP-P3 Garmindo Plus menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi 

bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 

skema sertifikasi 

 
6.2. Proses Asesmen 

6.2.1 Asesmen skema direncanakan dan disusun dengan cara dijamin bahwa 

verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan 

sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi. 

6.2.2 Metode Asesmen dan alat asesmen (Asesment tools) yang dipilih 

diinterprestasikan untuk mengkonfermasi bukti yang akan dikumpulkan 

dan dibagikan bukti tersebut akan dikumpulkan 

6.2.3 Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen skema dijelaskan, 

dibahas dan diklarifikasi dengan peserta sertifikasi. 

6.2.4 Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan 

persyaratan dasar perserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas 

6.2.5 Bukti yang dikumpulkan diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa 

bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk 

memperlihatakan kompetensi telah memenuhi aturan VATM 

6.2.6 Hasil proses asesmen skema Okupasi Operator Jahit (Muda) yang telah 

memenuhi aturan bukti VATM direkomendasi Kompeten dan yang belum 

memenuhi aturan atau bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti 

proses lanjut ke proses uji kompetensi 

 
6.3. Proses Uji Kompetensi 

6.3.1 Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, 

tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal, objektif dan konsisten 

dengan skema. 
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6.3.2 LSP menetapkan persyaratan tempat uji kompetensi 

6.3.3 Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian diverifikasi atau 

dikalibrasi 

6.3.3 Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan 

6.3.4 Asesor mengecek Bukti yang dikumpulkan diperiksa dan dievaluasi dan 

membuat rekomendasi hasil proses uji kompetensi 

6.3.5 Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM 

direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi bukti VATM 

direkumendasikan belum kompeten 

6.4. Keputusan Sertifikasi 

6.4.1 LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses 

sertifikasi mencukupi untuk: 

a. mengambil keputusan sertifikasi; 

b. melakukan penelusuran apabila terjadi, misalnya, banding atau 

keluhan LSP-P 3 tidak melakukan sub kontrak keputusan sertifikasi 

6.4.3 LSP membatasi keputusan sertifikasi sesuai persyaratan dalam skema 

sertifikasi yang digunakan 

6.4.4 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP 

berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh asesor selama proses 

sertifikasi 

6.4.5 Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam 

pelaksanaan uji kompetensi 

6.4.6 LSP-P3 Garmindo Plus membentuk komite Teknik untuk mengambil 

keputusan sertifikasi Personil yang membuat keputusan sertifikasi 

memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dengan proses 

sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi 

6.4.7 Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi  

dipenuhi 
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6.4.8 LSP- P3 Memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta yang telah 

berhak menerima sertifikat. LSP memelihara informasi kepemilikan 

sertifikat untuk setiap pemegang sertifikat. LSP menerbitkan sertifikat 

kompetensi dalam bentuk kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh 

personil yang ditunjuk LSP. 

6.4.9 Masa berlaku sertifikat 3 tahun. 

6.4.10 Sertifikat kompetensi LSP harus sesuai pedoman BNSP 

 
 

6.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat 

6.5.1 LSP mempunyai kebijakan dan prosedur untuk pembekuan dan 

pencabutan sertifikasi, penambahan dan pengurangan ruang lingkup 

sertifikasi, yang juga menjelaskan tindak lanjut oleh LSP. 

6.5.2 Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan  

pembekuan sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP, akan 

mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup 

sertifikasi. 

6.5.3 LSP membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat 

kompetensi untuk memastikan bahwa, selama pembekuan sertifikasi, 

pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait 

dengan sertifikasi yang dibekukan. 

6.5.4 LSP membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat 

kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, 

pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya 

sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya. 

 
6.6 Pemeliharaan sertifikasi 

LSP-P3 melakukan pemelihraan sertifikasi selama pemegang sertifikat masih 

bekerja dalam bidangnya 
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6.7 Proses Sertifikasi Ulang 

6.7.1 LSP menetapkan kebijakan dan prosedur untuk proses sertifikasi ulang, 

sesuai dengan persyaratan skema sertifikasi 

6.7.2 LSP menjamin selama proses sertifikasi ulang, proses tersebut memastikan 

kompetensi pemegang sertifikat terpelihara, dan pemegang sertifikat masih 

mematuhi persyaratan skema sertifikasi terkini 

6.7.3 Kegiatan sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP harus menjamin bahwa 

dalam memastikan terpeliharanya kompetensi pemegang sertifikat 

dilakukan melalui asesmen yang tidak memihak 

6.7.4 Satu bulan sebelum habis masa berlukannya pemegang sertifikat harus 

melakukan pendaftaran re sertifikasi. 

 
6.8 Penggunaan Sertifikat 

6.8.1 Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi 

6.8.2 Tidak menggunakan sertifikasi yang dapat mencemarkan LSP, dan tidak 

membuat pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap 

menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan 

6.8.3 Menghentikan penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang merujuk 

pada LSP atau sertifikasi LSP apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, 

dan mengembalikan sertifikat yang diterbitkan LSP 

6.8.4 Tidak menggunakan sertifikat dengan cara yang menyesatkan 

 

 
6.9 Banding 

6.9.1 Proses banding dijelaskan bila pemohon tidak puas dengan hasil yang 

diputuskan . 

6.9.2 Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak 

akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding 

6.9.3 Menerima banding, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil 

penanganannya kepada pemohon banding 

6.9.4 Memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses 

penanganan banding
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7. Macam skema sertifikasi 

A. Operator Jahit Muda 

Biaya yang terdapat dalam sertifikasi Okupasi Operator Jahit Muda yaitu sebesar 

Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah). 

 

SKEMA 

SERTIFIKASI 

KOMPETENSI 

 
KETERANGAN 

KODE UNIT 

KOMPETENSI 

JUDUL UNIT 

KOMPETENSI 

MESIN YANG 

DIGUNAKAN 

Operator Jahit 

(Muda) 

Skema sertifikasi 

Okupasi Operator 

Jahit (Muda) adalah 

skema sertifikasi 

kompetensi okupasi 

yang akan 

digunakan untuk 

memastikan 

kompetensi tenaga 

kerja di bidang 

garmen. 

Skema ini merujuk 

pada Standar 

Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia 

bidang GARMEN 

No 

305 Tahun 2015 

C.141110.026.02 Menjahit Proses 

Sederhana 

Mesin jahit single 

needle, (Mesin 

Standar Industri) 

atau double 

needle 

 

 
C.141110.039.02 

Memastikan 

Kualitas Pakaian 

Jadi Sesuai 

Standar 

 

 
C.141110.033.01 

Membersihkan 

Sisa-Sisa Benang 

pada Pakaian 

 

 

 
C.141110.044.02 

Mengikuti 

Prosedur 

Kesehatan dan 

Keselamatan 

Kerja di Tempat 

Kerja 



133 
 

Keterangan: 

Untuk Okupasi Operator Jahit (Muda) yang diujikan adalah: 

- menjahit saku segi 5 dengan jumlah 10 Pcs 

- hasil jahitan sesuai dengan standar dan sampel yang telah disediakan 

- diselesaikan dalam waktu 60 menit (1 jam) 

- diyatakan kompeten apabila dari 10 pcs saku yang cacat minor 2 saku, dan apabila 

ada cacat mayor (lubang/sobek karena mesin atau gunting) walaupun hasil jahitan 

sempurna direkomendasi belum kompeten. 

 
B. Operator Jahit Madya 

Biaya yang terdapat dalam sertifikasi Okupasi Operator Jahit madya yaitu sebesar 

Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah). 

 

SKEMA 

SERTIFIKASI 

KOMPETENSI 

 

 

KETERANGAN 

 

KODE UNIT 

KOMPETENSI 

 

JUDUL UNIT 

KOMPETENSI 

 

MESIN YANG 

DIGUNAKAN 

Operator Jahit Skema sertifikasi  Menjahit Menggunakan 

(Madya) Operator Jahit C.141110.027.02 Komponen Pakaian mesin jahit single 

 (Madya) adalah   needle standar 

 skema sertifikasi  Memastikan industri atau 

 
kompetensi okupasi C.141110.039.02 Kualitas Pakaian double needle, 

 yang akan  Jadi Sesuai mesin obras. 

 digunakan untuk  Membersihkan  

 
memastikan C.141110.033.01 Sisa-Sisa Benang  

 kompetensi tenaga  pada Pakaian  

 kerja di bidang    
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 garmen. Skema ini 

merujuk pada Standar 

Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia 

bidang GARMEN No 

305 Tahun 2015 

 

 

 

 

C.141110.044.02 

Mengikuti Prosedur 

Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja 

di Tempat Kerja 

 

 

 

Keterangan: 

Untuk okupasi Operator Jahit (Madya) yang diujikan adalah: 

- menjahit kemeja lengan pendek 

- hasil jahitan sesuai dengan sampel yang telah disediakan 

- diselesaikan dalam waktu 120 menit (2 jam) 

- dinyatakan kompeten apabila maksimal cacat minor 4 poin, dan apabila ada 

cacat mayor (sobek, kepotong gunting, kena obras) walaupun hasil sesuai 

sampel belum direkomendasikan kompeten. 

C. Operator Jahit Mahir 

Biaya yang terdapat dalam sertifikasi Okupasi Operator Jahit mahir yaitu sebesar 

Rp 500.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah). 

 

SKEMA 

SERTIFIKASI 

KOMPETENSI 

 
KETERANGAN 

 

KODE UNIT 

KOMPETENSI 

 

JUDUL UNIT 

KOMPETENSI 

MESIN YANG 

DIGUNAKA N 

Operator Jahit 

(Mahir) 

Skema sertifikasi 

Operator Jahit 

C.141110.028.02 Menjahit 

Pakaian Sesuai 

Menggunak an 

mesin 



135 
 

 

 (Mahir) adalah C.141110.031.02 Lubang Kancing jahit single 

needle atau 

double needle, 

mesin obras, 

dan mesin 

lubang/ pasang 

kancing 

skema sertifikasi 

kompetensi okupasi 

yang akan 

digunakan untuk 

memastikan 

kompetensi tenaga 

kerja di bidang 

garmen. 

Skema ini 

C.141110.032.01 Memasang 

Kancing 

 

 
C.141110.039.02 

Memastikan 

Kualitas Pakaian 

Jadi Sesuai Standar 

C.141110.033.01 Membersihkan 

Sisa-Sisa Benang 

merujuk pada pada Pakaian 

Standar  

 

 
C.141110.044.02 

Mengikuti Prosedur 

Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja 

di Tempat Kerja 

Kompetensi Kerja 

Nasional 

Indonesia bidang 

GARMEN No 

305 Tahun 2015 

 

Keterangan: 

Untuk okupasi operator jahit (mahir) yang diujikan adalah: 

- menjahit kemeja lengan pendek sekaligus lubang dan pasang kancing 

- hasil jahitan sesuai dengan standar dan sampel yang telah disediakan 

- diselesaikan dalam waktu 135 menit (2,15 jam) 

- dinyatakan kompeten apabila maksimal cacat minor 4 poin, dan apabila ada 

cacat mayor/cacat yang tidak bisa diperbaiki (baju lubang karena obras, 

gunting, mesin dll) walaupun hasilnya sempurna direkomendasikan belum 

kompeten. 
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D. Asisten Supervisor Sewing 

Biaya yang terdapat dalam sertifikasi asisten supervisor sewing sebesar Rp 

700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah). 
 

SKEMA 

SERTIFIKASI 

KOMPETENSI 

KETERANGAN KODE UNIT 

KOMPETENSI 

JUDUL UNIT 

KOMPETENSI 

MESIN YANG 

DIGUNAKAN 

Asisten Skema sertifikasi  
C.141110.023.02 

Melakukan Membantu 

mengkoordinir : 

proses produksi 

dalam line 

operator jahit, 

komponen yang 

akan diproses 

produksi, 

lembar 

kerja/Work sheet, 

sampel garmen 

yang di proses 

produksi, 

target produksi 

per jam. 

Supervisor 

Sewing 

asisten supervisor 

sewing adalah 

Pekerjaan dalam 

Lingkungan Tim 

 skema sertifikasi 

kompetensi 

 

 C.141110.026.02 Menjahit Proses 

 okupasi yang Sederhana 

 akan digunakan  

 untuk memastikan  
C.141110.027.02 

Menjahit 

 kompetensi 

tenaga kerja d 

Komponen 

Pakaian 

 ibidang garmen 

khususnya asisten 

super visor 

 

  
C.141110.028.02 

Menjahit Pakaian 

Sesuai Style 

 

sewing. Skema ini   

 

 
 

C.141110.019.01 

Mengelola 

Kelompok Kerja 

Jahit untuk 

mencapai Target 

yang 

direncanakan 

 merujuk pada 

 Standar 

 Kompetensi Kerja 

 Nasional 

 Indonesia bidang 

 GARMEN No 

 305 Tahun 2015  

 
 

C.141110.039.02 

Memastikan 

  Kualitas Pakaian 

  Jadi Sesuai 

  Standar 
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C.141110.044.02 

Mengikuti 

Prosedur 

Kesehatan dan 

Keselamatan 

Kerja di Tempat 

Kerja 

 

 

Keterangan: 

Untuk skema okupasi asisten supervisor sewing, proses uji kompetensi dilakukan 

di industri pada saat peserta uji melakukan aktifitas bekerja. Pengawasan dilakukan 

dalam line produksi, untuk teori dilakukan di dalam ruangan. 

E. Supervisor Sewing 

Biaya yang terdapat dalam sertifikasi asisten supervisor sewing sebesar Rp 700.000 

(Tujuh ratus ribu rupiah). 

SKEMA 

SERTIFIKASI 

KOMPETENSI 

KETERANGAN KODE UNIT 

KOMPETENSI 

JUDUL UNIT 

KOMPETENSI 

MESIN YANG 

DIGUNAKAN 

Supervisor Skema sertifikasi  
C.141110.018.02 

Melakukan Mengkoordinir : 

 

proses produksi 

dalam line 

operator jahit, 

komponen yang 

akan diproses 

produksi, 

Sewing supervisor sewing 

adalah skema 

Persiapan 

Produksi 

 sertifikasi  

 
kompetensi 

 

 

 
C.141110.023.02 

Melakukan 

Pekerjaan dalam 

Lingkungan Tim 

 okupasi yang 

 akan digunakan 

 untuk memastikan 

 kompetensi 
 

tenaga kerja di 

bidang garmen 

  
C.141110.026.02 

Menjahit Proses 

Sederhana 
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 khususnya super  Menjahit lembar kerja/Work 

visor sewing. 

Skema ini merujuk 

 

C.141110.027.02 
Komponen 

Pakaian 

sheet, 

sampel garmen 

pada Standar  Menjahit yang di proses 

Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia 

 

C.141110.028.02 
Pakaian Sesuai 

Style 

produksi, 

target produksi per 
    

bidang GARMEN  Mengelola jam. 

No  Kelompok  

305 Tahun 2015  Kerja Jahit  

 
C.141110.019.01 untuk mencapai  

  Target yang  

  direncanakan  

  Memastikan  

  Kualitas  

 C.141110.039.02 Pakaian Jadi  

  Sesuai Standar  

  Mengikuti  

  Prosedur  

  Kesehatan dan  

 
C.141110.044.02 Keselamatan  

  Kerja di  

  Tempat Kerja  

 

 

Keterangan: 

Untuk skema okupasi supervisor sewing, proses uji kompetensi dilakukan di 

industri pada saat peserta uji melakukan aktifitas bekerja. Pengawasan dilakukan 

dalam line produksi, untuk teori dilakukan di dalam ruangan. 
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F. Pemeriksaan Mutu Garmen 

Biaya yang terdapat dalam sertifikasi asisten supervisor sewing sebesar Rp 

400.000 (empat ratus ribu rupiah). 
 

SKEMA 

SERTIFIKASI 

KOMPETENSI 

KETERANGAN KODE UNIT 

KOMPETENSI 

JUDUL UNIT 

KOMPETENSI 

MESIN YANG 

DIGUNAKAN 

Pemeriksaan Skema sertifikasi C.141110.038.01 Melakukan Lembar kerja yang 

lengkap dengan 

ukuran, Garmen/ 

pakaian yang akan 

dicek. 

Lembar kerja 

untuk memberikan 

komentar hasil 

pengecekan 

garmen. 

Mutu Garmen pemeriksaan Pemeriksaan 

 mutu garmen Mutu dalam 

 adalah skema Proses Produksi 

 sertifikasi Secara Teratur 

 kompetensi klaster 

yang akan 

digunakan untuk 

memastikan 

kompetensi 

 

 C.141110.039.02 Memastikan 

Kualitas Pakaian 

Jadi Sesuai Standar 

 
tenaga kerja di 

bidang garmen. 
 C.141110.044.02 Mengikuti 

Prosedur 

Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja 

di Tempat Kerja 

 Skema ini 

 merujuk pada 

 Standar 

 Kompetensi Kerja 

 Nasional 

 Indonesia bidang 

 GARMEN No 

 305 Tahun 2015 

 

 
Keterangan: 

Untuk skema pengecekan mutu garmen, proses uji kompetensi dilakukan di 

industri pada saat peserta uji melakukan aktifitas bekerja berdasarkan size 

spec/worksheet. Pengawasan dilakukan di tempat kerja, untuk teori dilakukan di 

dalam ruangan. 



140 
 

G. Pemotongan kain 

Biaya yang terdapat dalam sertifikasi asisten supervisor sewing sebesar Rp 

450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) 
 

SKEMA 

SERTIFIKASI 

KOMPETENSI 

KETERANGAN KODE UNIT 

KOMPETENSI 

JUDUL UNIT 

KOMPETENSI 

MESIN YANG 

DIGUNAKAN 

Pemotongan Kain Skema sertifikasi C.141110.003.02 Memotong Kain Size spec 

(Cutting) pemotongan kain  untuk Pembuatan Kain 

 adalah skema  Contoh Produk Meja potong 

 sertifikasi   Pola sesuai desain 

 kompetensi klaster 
  

Alat potong C.141110.044.02 Mengikuti 

 yang akan  Prosedur Tanda 

 digunakan untuk  Kesehatan dan komponen 

 memastikan  Keselamatan  

 kompetensi tenaga  Kerja di Tempat  

 kerja di bidang  Kerja  

 garmen.    

 Skema ini merujuk    

 pada Standar    

 Kompetensi Kerja    

 Nasional Indonesia    

 bidang GARMEN    

 No    

 305 Tahun 2015    

 

Keterangan: 

Untuk skema pengecekan mutu garmen, proses uji kompetensi dilakukan di 

industri pada saat peserta uji melakukan aktifitas bekerja berdasarkan size 

spec/worksheet. Pengawasan dilakukan di tempat kerja, untuk teori dilakukan di 

dalam ruangan. 
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I. Foto Brosur 
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6.17% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

Report #10123750
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Penelitian Sumber daya manusia
merupakan salah satu sumber daya yang di miliki dalam suatu perusahaan,
dengan segala kemampuan dan kompetensi yang dimiliki berpeluang besar
sebagai salah satu penggerak keunggulan kompetitif suatu perusahaan (Raharjo,
2013). Keunggulan yang di miliki di dalam sumber daya manusia mampu
berkembang dan dikembangkan sesuai dengan perubahan lingkungan, waktu,
teknologi, serta kebutuhan perusahaan. Hal ini telah sesuai dengan yang terjadi
dalam era dimana ilmu pengetahuan sangat diperlukan. Dalam membangun
peran sumber daya manusia setiap perusahaan memiliki strategi yang
berbeda-beda, strategi yang digunakan dikomunikasikan dengan baik kepada
seluruh jabatan yang terdapat didalam perusahaan sehingga memudahkan dalam
koordinasi dan menjalankan setiap kebijakan. Sumber daya manusia memiliki
peran untuk menjalankan tugas yang diberikan serta bertanggung jawab secara
penuh, dengan demikian kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia dapat
di maksimalkan. Sumber daya manusia sering juga dikaitkan dalam human capital
dimana terdapat berbagai aspek yang harus dimiliki oleh tenaga kerja sehingga
dapat menciptakan nilai bagi keunggulan perusahaan. Pengetahuan menjadi salah
satu aspek yang dapat dikelola oleh perusahaan supaya tujuan dapat tercapai,
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dengan pengelolaan yang baik perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan
mengoptimalkan kemampuan dan menghasilkan berbagai inovasi untuk
menciptakan perbedaan dengan perusahan yang lain. Dalam dunia dewasa ini
sudah memasuki era disrupsi, negara Indonesia merupakan salah satu negara
yang ikut mengalami perubahan era yang sangat cepat di mana sebelumnya
aktivitas sehari-hari dilakukann melalui dunia nyata kini semua seolah berubah
menjadi dunia maya (Triyonggo, 2018). Di dalam eradisrupsi ini perusahaan yang
tidak mengalami perubahan serta memberikan inovasi kepada perusahaan suatu
hari nanti akan tertinggal. Perusahaan yang telah berinovasi dapat bertahan
meskipun zaman sudah berubah. Perusahaan-perusahaan besar yang memiliki
pengalaman di bidangnya akan bekerja dengan mengkoordinasikan keberagaman
yang ada didalam perusahaan, serta memberikan perubahan tidak hanya
perubahan teknologi saja akan tetapi sumber daya manusia yang ada juga
mengalami perubahan supaya dapat beradaptasi. Perusahaan dalam upaya untuk
mencapai keberhasilan diperlukan landasan berupa kompetensi, dengan
demikian kompetensi merupakan salah satu faktor yang sangat berguna
membantu organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Kompetensi diperlukan
oleh perusahaan disetiap proses sumber daya manusia, kompetensi merupakan
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suatu kemampuan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemberi kerja
yang dilandasi dengan pengetahuan serta ketrampilan yang didukung oleh sikap
kerja yang baik yang menjadi tuntutan dalam pekerjaan tersebut, kompetensi
memberitahukan pengetahuan dan juga ketrampilan yang dimiliki dalam suatu
bidang tertentu. oleh sebab itu saat ini sangatlah penting bagi seorang
tenaga kerja memiliki kompetensi. Sertifikasi kompetensi merupakan sebuah
proses yang digunakan untuk memberikan sertifikat kompetensi yang diberikan
oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) dan dilaksanakan secara sistematis yang
mengacu kepada standar kompetensi kerja baik nasional maupun internasional
(LSPJMKP, 2016). Sertifikasi kompetensi dapat digunakan tenaga kerja untuk
menyakinkan pihak perusahan bahwa dia sudah kompenten dibidangnya dan
sudah ada bukti berupa sertifikat, selain itu sertifikasi kompentesi juga digunakan
dalam pemenuhan regulasi serta memastikan sebuah kompetensi dapat
meningkatkan kepercayaan diri dari tenaga kerja untuk bekerja. Dengan adanya
sertifikasi kompetensi maka dapat diukur seberapa kompetennya seorang tenaga
kerja yang telah belajar di dalam sebuah proses belajar di suatu lembaga baik
formal maupun secara mandiri. Menurut Badan Nasional Sertifikasi Profesi (2017)
tentang BNSP yaitu merupakan sebuah badan yang berdiri sendiri yang memiliki
tanggung jawab kepada Presiden, selain itu badan nasional sertifikasi memiliki
kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personal yang bertugas melaksanakan
sertifikasi kompetensi profesi bagi para tenaga kerja baru. BNSP dibentuk
dari bagian integral hasil pengembangan paradigma yang baru dalam sebuah
sistem penyiapan tenaga kerja yang berkualitas.
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Lembaga sertifikasi profesi merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan
sertifikasi profesi yang secara resmi dan telah mendapatkan lisensi dari badan
nasional sertifikasi profesi, lisensi ini diberikan melalui proses akreditasi yang di
lakukan oleh BNSP dan akan menyatakan bahwa lembaga sertifikasi profesi yang
bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan
sertifikasi profesi. Lembaga sertifikasi profesi dapat membuka cabang di
berbagai kota yang ada di Indonesia untuk menjangkau tenaga kerja. Saat ini
masih banyak khalayak umum belum mengetahui tentang pemahaman lembaga
sertifikasi profesi serta pentingnya mendapatkan sertifikat kompetensi, untuk itu
pemerintah memiliki program supaya tenaga kerja di Indonesia mendapatkan
sertifikasi profesi. Dalam peraturan Presiden RI NO. 8 Tahun 2012 mewajibkan
untuk setiap tenaga kerja mendapatkan sertifikasi sesuai dengan standar.
Lembaga sertifikasi profesi (LSP) Garmindo Plus merupakan lembaga pelaksana
kegiatan sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi secara resmi dari
Badan Nasional Sertifikasi Profesi pada tanggal 28 januari 2013 yang tercantuk
dalam No. BNSP-LSP-095 ID. Lembaga sertifikasi profesi ini terdapat di dalam PT.
Apac Inti Corpora yang berlokasikan di bawen, memiliki lokasi yang strategis
karena berada di perbatasan kota. LSP ini didirikan di kota Semarang atas inisiatif
dari para pelaku industri tekstil dan garmen di Jawa Tengah, Asosiasi Industri di
bidang tekstil dan produk tekstil (API) komda Semarang, Ikatan Penata Busana
Indonesia (IPBI) sebagai asosiasi profesi bidang tata busana Jawa tengah, Dinas
Pendidikan kota Semarang dan provinsi Jawa Tengah, BKSP Jawa Tengah, serta
beberapa pemangku kepentingan di bidang garmen. Di dalam LSP Garmindo

60

REPORT
#10123750

CHECKED
7 APR 2020, 12:35 AM

AUTHOR
ANDRE KURNIAWAN

PAGE
4 OF 67

https://plagiarismcheck.org


kemampuan tenaga kerja yang di uji lebih focus kepada bidang garmen dan tata
busana, yang di uji terdapat tenaga kerja industri garmen, siswa-siswi SMK
jurusan garmen dan siswa-siswi pelatihan LPK. Di dalam Lembaga sertifiikasi
profesi terdapat jabatan asesor yang memiliki peranan penting dalam
menerbitkan sertifikat kepada tenaga kerja setelah menjalani serangkaian proses
pengujian sertifikasi. Asesor adalah seseorang yang memahami prosedur
pelaksanaan pemberian sertifikat kepada para tenaga kerja dan telah mengikuti
pelatihan asesor, serta telah mendapatkan sertifikat kompeten di bidangnya
yang telah dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), setiap
asesor berhak memberikan rekomendasi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi
mengenai hasil uji seorang tenaga kerja apakah dapat dikatakan sebagai tenaga
kerja yang berkompeten atau harus meningkatkan kemampuannya supaya dalam
pengujian berikutnya dapat dikatakan berkompeten. Oleh sebab itu asesor
merupakan sumber daya manusia yang utama karena memiliki peranan penting
dalam menentukan dan memberikan rekomendasi kompeten kepada Lembaga
Sertifikasi Profesi. Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh
Heru Karyana (2018) yang meneliti mengenai pengelolaan lembaga sertifikasi
profesi pihak 1 di SMK Negeri 1 Purworejo yang mendiskripsikan tentang
karakteristik, mekanisme sertifikasi kompetensi yang terdapat di dalam lembaga
sertifikasi profesi pihak 1. Penelitian ini berbeda dengan sebelumnya, perbedaan
dengan penelitian sebelumnya terletak pada obyek yang dituju yaitu kepada
sebuah Lembaga Sertifikasi Profesi bernamakan Gramindo Plus yang bergerak
dibidang garmen. Berdasarkan pada latar belakang di atas, peneliti mengambil
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judul yaitu “Studi Deskriptif Tentang Pengelolaan Asesor Kompetensi Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP) Garmindo Plus” . Rumusan Masalah Lembaga sertifikasi
profesi memiliki program sertifikasi serta memiliki beberapa jabatan yang ada
didalamnya, namun saat ini tidak banyak dari khalayak umum mengetahui
mengenai program dan juga jabatan yang terdapat di dalam lembaga sertifikasi
profesi. Maka perlu dilakukan penjelasan yang mendalam mengenani lembaga
sertifikasi profesi khususnya dalam pengelolaan asesor kompetensi khususnya
untuk lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus. Dari rumusan masalah tersebut
dituliskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : Bagaimana program-program
sertifikasi profesi garmen secara umum yang terdapat di lembaga sertifikasi
profesi Garmindo Plus sebagai pihak ketiga? Bagaimana proses perekrutan
hingga pemutusan hubungan kerja jabatan asesor kompetensi yang ada dalam
lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus? Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui
program-progam sertifikasi profesi garmen yang terdapat dalam lembaga
sertifikasi profesi Garmindo Plus sebagai pihak ketiga. Untuk mengetahui proses
perekrutan hingga pemutusan hak kerja jabatan asesor yang ada dalam lembaga
sertifikasi profesi Garmindo Plus. Manfaat Penelitian Bagi Praktisi Hasil
penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada
perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan berkaitan dengan pengembangan
pengelolaan asesor kompetensi yang terdapat dalam lembaga sertifikasi profesi
Garmindo Plus. Bagi Akademisi Penelitian ini memberikan pengetahuan
mengenai situasi nyata yang terjadi dilapangan serta sebagai referensi bagi topik
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penelitian mengenai pengelolaan asesor kompetensi yang terdapat dalam
lembaga sertifikasi profesi. BAB II LANDASAN TEORI Sertifikasi Kompetensi
Dalam portal berita online Koran Jakarta yang berjudul tentang Sertifikasi
Kompetensi SDM (2018) Sertifikasi kompetensi adalah serangkaian proses untuk
memberikan sertifikat yang didapat dengan cara yang sistematis serta bersifat
obyektif melalui sebuah uji kompetensi, prosedur dalam pengujian sudah diatur
dan distandarkan baik nasional maupun internasional. Sertifikasi kompetensi
merupakan media yang dapat membantu untuk menyatakan seseorang sudah
berkompeten serta profesional sesuai dengan bidang yang ditekuni, seorang
yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya secara
profesional dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja serta mengukur tingkat
keberhasilan suatu perusahaan. Sertifikasi kompetensi akan
diberikan kepada seorang tenaga kerja berdasarkan spesifikasi mulai dari
pengetahuan dasar, sikap, keahlian, ketrampilan serta penerapannya saat dunia
kerja secara efisien dan efektif sesuai dengan standar yang telah di tetapkan.
Dengan memiliki sertifikat kompetensi maka seseorang tenaga kerja
mendapatkan pengakuan secara tertulis yang sudah sesuai denga bidang
pekerjaan, dengan begitu maka mutu, ketepatan waktu akan aman karena sudah
kompeten di bidangnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.
8 tahun 2012 pasal 1 nomor 6 dan 7 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia, sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat
kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi
sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan
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atau Standar Khusus. Sertifikat kompetensi kerja merupakan bukti tertulis
yang ditertibkan oleh lembaga sertifikat profesi terakreditasi yang menerangkan
bahwa sesorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKI.
Dalam jurnal yang berjudul Sertifikat Kompetensi Sebagai Standar Kompetensi
Kerja (yamu'alim, 2017), sertifikasi kompetensi adalah sebuah proses untuk
memberikan sertifikat kompetensi yang didapat melalui cara yang sistematis dan
bersifat obyektif sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah ditetapkan
baik secara nasional maupun internasional. Dengan sertifikasi kompetensi
perusahaan dapat memperoleh kemudahan dalam proses rekrutmen dan seleksi,
selain itu dapat memudahkan perusahaan dalam menugaskan dan menepatkan
tenaga kerja dalam suatu tempat. Perusahaan juga dapat meningkatkan
produktivitasnya karena memiliki tenaga kerja yang berkompeten, semakin
banyak tenaga kerja yang telah tersertifikasi maka akan semakin memudahkan
perusahaan dalam pemberian kompensasi serta jenjang karier. Selain itu tenaga
kerja juga memperoleh keuntungan saat memiliki sertifikat kompetensi, tenaga
kerja dapat meningkatkan daya saing sehingga lebih kompetitif. Melalui sertifikasi
kompetensi tenaga kerja dapat menambah kepercayaan diri dan memiliki
kebanggaan atas profesi, tenaga kerja juga mendapatkan pengakuan atas
kompetensi yang dimiliki. Definisi Kompetensi Kompetensi adalah mengenai apa
saja yang dibawa oleh tenaga kerja pada suatu pekerjaan tertentu yang berupa
tipe serta tingkatan perilaku yang tidak sama, kompetensi juga bisa digunakan
dalam menentukan aspek dalam proses suatu pekerjaan. Menurut Wibowo
(2014), kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan serta
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melaksanakan suatu pekerjaan maupun kewajiban yang berdasar atas keahlian
serta intelektual dam didukung sikap kerja yang dituntut oleh suatu pekerjaan.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kompetensi menunjukan kemampuan
serta pengetahuan yang telah diistimewakan oleh profesionalitas pada suatu
bidang yang dianggap penting. Menurut Zwell dalam Sudarmanto yang termuat
dalam penelitian Andi Pranoto (2019), kompetensi adalah suatu cara untuk
memecahkan perilaku yang ada ke dalam komponen-komponennya. Semua ini
terdapat kaitannya dengan penggunaan suatu kompetensi dalam menyelesaikan
maupun mencapai tujuan dari organisasi. Terdapat berbagai faktor yang
menentukan sesorang sudah dapat dikatakan kompeten dibidangnya, yakni:
Keyakinan serta nilai Keyakinan serta nilai dapat memberikan pengaruh terhadap
sikap dan perilaku seseorang, kreatifitas dan inovasi tidak akan muncul ketika
sesorang tidak memiliki keyakinan serta nilai. Untuk mengubah keyakinan yang
dimiliki seseorang membutuhkan waktu yang lama karena nilai dan keyakinan
telah menjadi karakter yang menggambarkan identitas seseorang, lingkungan
sekitar juga memiliki peran terhadap kepercayaan dan nilai serta budaya yang
memiliki dampak terhadap aspek kompetensi. Ketrampilan atau keahlian Melalui
pengembangan yang telah dilakukan terhadap suatu keahlian yang spesifik dapat
memberikan pengaruh budaya perusahaan serta kompetensi individu. Sebagai
salah satu contoh dengan adanya pengembangan public speaking, semua
individu dapat mempelajari dan mempraktikkan serta dapat dievaluasi supaya
semakin memahami cara public speaking yang baik dan benar. Ketrampilan
dalam menulis juga dapat dikembangkan melalui latihan dan instruksi, dengan
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memperbaiki ketrampilan menulis serta berbicara akan membantu
mengembangkan kecakapan dalam kompetensi komunikasi. Pengalaman Semakin
banyak pengalaman akan membantu dalam membentuk seseorang menjadi lebih
berkompeten terhadap setiap kewajiban serta tugas yang harus dikerjakan.
Pengalaman merupakan aspek yang penting dalam membentuk penguasaan
kompetensi atas kewajibannya, seseorang yang memiliki pengalam dalam
mengorganisir orang dalam suatu organisasi akan berbeda dengan seseorang
yang tidak memiliki pengalaman. Karakter kepribadian Setiap individu memiliki
karakter yang berbeda-beda dan merupakan ciri khas yang dimiliki, karakter
yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi cara untuk memegang suatu
jabatan serta berkomunikasi dengan sesama teman kerja. Seseorang yang
memiliki karakter introvert akan merasa menutup diri dengan lingkungan yang
baru, berbeda dengan seseorang yang memiliki karakter ekstrovert akan
membuka diri dengan lingkungan yang baru. Karakter akan sulit untuk dirubah,
jika ingin diubah maka membutuhkan proses serta waktu yang relatif lama.
Motivasi Dapat memberikan semangat yang dapat berupa apresiasi, pengakuan,
dorongan serta perhatian yang diberikan kepada individu akan mempengaruhi
motivasi seseorang. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan memiliki
dampak terhadap hasil yang akan dicapai, motivasi merupakan faktor yang
penting dan cenderung dapat diubah. Isu emosional emosi yang ada akan
menghambat serta membatasi seseorang untuk menguasai kompetensi serta
dapat memberikan hasil kerja yang tidak maksimal. Rasa ketakutan akan
membuat kesalahan dalam bekerja, bukan hanya itu saja selalu berpikir negatif
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akan mempengaruhi pengusaan kompetensi seseorang. Kemampuan intekletual
Kemampuan intelektual sesorang akan berpengaruh terhadap kecepatan dalam
penguasaan kompetensi, kompetensi akan bergantung kepada kemampuan
kognitif seperti konseptual dan analisis. Manfaat Kompetensi Menurut Badan
Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia dalam artikel Asosiasi Experiental Learning
Indonesia oleh Sekjen DPP AELI yang dimuat dalam penelitian Andi Pranoto
(2019), ada beberapa manfaat dari sertifikasi kompetensi, sebagai berikut : Bagi
Tenaga Kerja manfaat sertifikasi profesi itu: Meningkatkan mobilitas dan
daya-saing tenaga kerja. Meningkatkan pengakuan atas kompetensi tenaga
kerja. Meningkatkan prospek karier tenaga kerja. Meningkatkan keselamatan
pribadi tenaga kerja . Meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan tenaga
kerja. Bagi Pemerintah dan Masyarakat manfaat sertifikasi profesi itu:
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi bursa kerja. Meningkatkan daya saing
kerja di pasar kerja global. Meningkatkan kualitas dan produktivitas perusahaan.
Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Meningkatkan
efektivitas dan efisiensi diklat. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan
daerah serta Menurunkan tingkat pengangguran. � Bagi Perusahaan :
Memudahkan perusahaan untuk rekrutmen dan seleksi personil.
Memudahkan perusahaan untuk penempatan dan penugasan. Memudahkan
perusahaan untuk pengaturan kompensasi. Memudahkan perusahaan untuk
mengatur pengembangan karier dan diklat. Meningkatkan produktivitas
perusahaan Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
kompetensi merupakan sifat yang mendasar yang dimiliki oleh seseorang yang
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telah dipelajari dan dapat dipredeksi dalam berbagai keadaan. Kompetensi
dilakukan supaya kinerja lebih efisien serta memberikan keunggulan tersendiri
bagi seseorang yang telah berkompeten dibidangnya. Ketidaksesuaian didalam
kompetensi akan memberikan perbedaan antara seseorang yang memiliki
kemampuan dan juga yang belum memiliki kemampuan akan terlihat secara
jelas, hal ini akan memudahkan perusahaan dalam menarik tenaga kerja baru
dan akan menghemat pengeluaran untuk proses seleksi tenaga kerja. Dengan
kata lain kompetensi merupakan sebuah penugasan yang dilakukan dalam dunia
kerja dan membutuhkan pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai yang mengarah
kepada kinerja yang dilakukan atas kebiasaan cara berpikir sesuai dengan
profesinya. Profesi Profesi menurut pengertian profesi dalam wikipedia, profesi
adalah janji yang digunakan dalam pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan
tugas secara tetap, profesi juga sebagai pekerjaan yang dibutuhkan dalam
pemguasaan dan pelatihan terhadap pengetahuan yang khusus. Suatu profesi
memiliki etika yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis, seseorang
yang memiliki profesi dapat dikatakan secara profesional jika dapat menunjukan
kinerja secara kompeten. Profesi memiliki karakteristik sendiri yang dapat
membedakan dengan pekerjaan lainnya, berikut beberapa karakteristik yang
dimiliki profesi yaitu : Ketrampilan yang berdasar pada pengetahuan secara teori
Saat seseorang dikatakan sudah profesional dibidangnya maka dapat dikatakan
telah memiliki pengetahuan teoritis serta ketrampilan berdasarkan kepada
pengetahuan yang telah dipahami dan dapatditerapkan dalam prateknya.

Asosiasi profesional Suatu profesi biasanya memiliki badan
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yang terorganisir oleh anggotanya, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan
status dari para anggota yang telah tergabung. Sesorang harus memiliki
persyaratan khusus untuk menjadi dan terdaftar dalam asosiasi organisasi
tersebut. Pendidikan yang ekstensif Terdapat berbagai macam profesi yang ada
dengan berbagai kriteria tertentu, untuk dapat menjalankan suatu profesi
dibutuhkan pendidikan yang relatif lama yang ditempuh dalam jenjang
pendidikan yang tinggi. Ujian kompetensi Sebelum
memasuki suatu perusahaan yang profesional akan ada persyaratan yang
ditunjukan melalui tes yang telah disiapkan dan akan dinyatakan apakah lulus tes
atau belum lulus. Tes yang ada bisa berupa tes tertulis maupun non tertulis
tergantung dari kebutuhan perusahaan. Pelatihan institutional Selama tes
berlangsung terdapat peryaratan yang meliputi pelatihan dimana calon tenaga
profesional mendapatkan pengalaman secara praktik serta akan diuji seberapa
kompetennya dibidang yang diujikan. Lisensi Profesi memberikan persayaratan
kepada calon tenaga kerja ada untuk memiliki sertifikat kompetensi, dengan cara
ini akan memudahkan dalam proses rekruitmen serta seleksi tenaga kerja karena
hanya tenaga kerja yang memiliki lisensi yang bisa dipercaya. Kode etik
Perusahaan akan memiliki kode etik yang ditujukan bagi anggotanya supaya
dapat berjalan secara tertip dan teratur, akan ada sanksi yang diberikan
terhadap tenaga kerja yang melanggar kode etik yang telah ditetapkan.
Mengatur diri Setiap perusahaan harus mampu untuk mengatur organisasi secara
mandiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah, dengan pengelolaan secara
internal akan memudahkan perusahan dalam mengambil keputusan dan juga
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dapat meningkatkan kualitas para tenaga kerja. Status dan imbalan Sebuah
profesi yang tinggi akan mendapatkan kesuksesan serta meraih status yang
tinggi, para anggota akan mendapatkan imbalan jika sesuai dengan rencana
perusahaan. Hal ini dapat dikatakan sebagai
pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan kepada masyarakat.
Lembaga Sertifikasi Profesi Menurut Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Pupuk
Indonesia (IPI) dalam artikel lembaga sertifikasi profesi (2017), lembaga
sertifikasi profesi adalah lembaga yang melaksanakan proses sertifikasi yang
bertujuan unutk memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP). Lisensi akan diberikan kepada tenaga
kerja yang telah melalui serangkaian proses akreditasi oleh BNSP dan telah diuji
oleh LSP yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan
kegiatan sertifikasi profesi. Sebagai organisasi
ditingkat nasional yang memiliki kedudukan di wilayah Republik Indonesia, LSP
dapat membuka cabang diberbagai kota yang ada sesuai dengan kebutuhan
setiap kota. Fungsi Operasional Sumber Daya Manusia Menurut Garry Dessler
Fungsi Rekrutmen Merupakan suatu usaha yang digunakan untuk menyediakan
tenaga kerja baru yang dibutuhkan di dalam suatu perusahaan berdasarkan mutu
dan jumlahnya. Perusahaan akan mencari tenaga kerja sesuai dengan keahlian
tertentu, tenaga kerja yang telah memenuhi persyaratan awal akan melanjutkan
kedalam proses seleksi. Selama proses perekrutan perusahaan akan
menyesuaikan kebutuhan akan kekosongan tenaga kerja dengan penyediaan
tenaga kerja sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam proses merektrut
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tenaga kerja baru. Dalam proses perekrutan terdapat beberapa langkah yaitu
merencanakan dan meramalkan angkatan kerja, memutuskan posisi apa saja
yang harus diisi, membangun sekelompok kandidat untuk pekerjaan, menyuruh
kandidat melengkapi persyaratan, menggunakan alat-alat seleksi, dan langkah
yang terakhir yaitu memutuskan siapa yang akan diberi penawaran. Fungsi
Pelatihan dan Pengembangan Merupakan suatu proses untuk meningkatkan
ketrampilan dan kemampuan baik kemampuan secara teknis operasional maupun
kemampuan manajerial. Penempatan tenaga kerja dalam suatu pekerjaan belum
tentu menjamin tenaga kerja tersebut dapat menjalankan pekerjaannya dengan
sebaik mungkin, untuk itu sangat diperlukan pengembangan terhadap tenaga
kerja dengan tujuan supaya pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dapat
meningkat sehingga dalam bekerja dapat menghasilkan kinerja yang optimal.
Model proses pelatihan yang dikemukakan oleh Gary Desser terdapat lima
langkah ADDIE, yaitu Analysis, Design, Develop, Implement, Evaluate atau
analisis, desain, pengembangan, implementasi, evaluasi. Langkah dalam
pelatihan yaitu sebagai berikut: Analisis kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan
pelatihan dapat menangani kebutuhan pelatihan strategis/jangka panjang
pemberi kerja dan/atau kebutuhan pelatihan saat ini. Analisis kebutuhan
pelatihan strategis mengidentifikasi pelatihan yang akan dibutuhkan karyawan
untuk mengisi pekerjaan baru di masa depan. Hasil dari analisis ini akan
mendukung perencanaan suksesi pemberi kerja. Sedangkan analisis kebutuhan
pelatihan saat ini kebanyakan upaya pelatihan bertujuan untuk meningkatkan
kinerja saat ini khususnya melatih karyawan baru, dan mereka yang kinerjanya
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kurang. Melakukan analisis kebutuhan saat ini lebih kompleks karena anda juga
harus memastikan apakah pelatihan merupakan solusinya. Desain program
pelatihan keseluruhan Merencanakan keseluruhan program pelatihan, mulai dari
tujuan pelatihan,metode penyampaian, materi yang diberikan, evaluasi program.
Mengembangkan program Pengembangan program berarti benar-benar merakit
isi dan meteri pelatihan dari program tersebut. Implementasikan pelatihan
Dalam hal ini implementasi benar-benar melaksanakan program pelatihan,
dengan menggunakan salah satu atau lebih metode pelatihan. Evaluasi
efektivitas Suatu kegiatan untuk memastikan keberhasilan program pelatihan
yang diukur dari reaksi peserta pelatihan, apakah yang dipelajari oleh peserta
pelatihan dari program tersebut dan sejauh mana perilaku atau hasil on the job
mereka berubah sebagai hasil dari program tersebut. 3. Fungsi Kompensasi
Kompensasi dapat diartikan sebagai pemberian imbalan atau penghargaan yang
layak yang diberikan kepada tenaga kerja atas prestasi dan kinerja yang telah di
berikan kepada perusahaan, kompensasi dapat berupa gaji, upah, insentif,
sarana- sarana, tunjangan-tunjangan yang dapat memberikan kepuasan kepada
tenaga kerja sehingga tenaga kerja akan merasa dihargai. Kompensasi yang
diberikan perusahaan dapat dilakukan dengan cara : Pembayaran uang secara
langsung dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi dan bonus Pembayaran tidak
langsung yaitu dalam bentuk tunjangan seperti asuransi dan hiburan atas dana
perusahaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi berbagai rancangan
untuk kompesasi, faktor-faktor ini meliputi : Menyearahkan total imbalan dengan
strategi Rencana kompensasi harus mengedepankan tujuan strategis perusahaan
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terlebih dahulu yang meliputi upah, insentif, dan tunjangan yang menghasilkan
perilaku karyawan yang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan untuk
mencapai strategi kompetitifnya. Keadilan dan pengaruh pada tingkat bayaran
Orang akan termotivasi untuk mempertahankan keseimbangan antara apa yang
mereka rasakan sebagai kontribusi dengan imbalan yang mereka dapat. Teori
keadilan menyatakan bahwa seseorang merasakan adanya ketidakadilan akan
muncul ketegangan atau dorongan yang memotivasinya untuk mengurangi
ketegangan dan ketidakadilan yang dirasakan. Pertimbangan hukum dalam
kompensasi Pemberi kerja tidak mempunyai kebebasan penuh dalam merancang
rencana bayaran terdapat berbagai hukum yang menetapkan hal-hal seperti
upah minimum, tarif lembur dan tunjangan. Fungsi Integrasi Merupakan suatu
usaha untuk mengarahkan semua tindakan para tenaga kerja supaya sesuai
dengan tujuan awal yang telah di tetapkan sehingga dapat memberikan
keuntungan kepada perusahaan dan juga rekan sekerja. Didalam proses intregasi
terdapat penyatuan keinginan antara perusahaan dan juga karyawan sehingga
memudahkan untuk mengkoordianasi serta memudahkan untuk menjalankan
rencana dari perusahaan. Dalam fungsi integrasi terdapat beberapa faktor yang
perlu di perhatikan yaitu: Motivasi Motivasi dapat diartikan sebagai proses yang
menjelaskan tentang intensitas, arah dan ketekunan seorang individu untuk
mencapai tujuannya. Kepuasan kerja Kepuasan kerja dapat didefinisikan
sebagai suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang merupakan hasil dari
evaluasi karakteristiknya. Manajemen konflik Konflik kerja adalah
ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota- anggota kelompok dalam suatu
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perusahaan yang harus membagi sumber daya yang terbatas karena kenyataan
bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, dan persepsi. Partisipasi
karyawan Partisipasi karyawana ditunjukan dengan kepuasan, antusiasme
individual dan terlibat secara aktif dari seorang karyawan pada pekerjaan yang
mereka lakukan. Fungsi Pemeliharaan Didalam fungsi ini perusahaan memberikan
kenyamanan serta menciptakan lingkungan kerja yang baik sehingga para tenaga
kerja dapat bertahan dan terus bekerja di dalam perusahaan tersebut.
Pemeliharaan yang baik akan memberikan dampak yang baik sehingga
turnovernya akan rendah, bukan hanya fisik dari tenaga kerja saja yang dijaga
akan tetapi mental dari tenaga kerja juga perlu diperhatikan supaya tidak
mengalami stress dalam bekerja. Didalam fungsi pemeliharaan terdapat
faktor-faktor sebagai berikut : Keselamatan dan kesehatan kerja Suatu kondisi
dimana dalam pekerjaan yang sehat dan baik bagi pekerja, perusahaan,
masyarakat maupun lingkungan sekitar pabrik didirikan. Jaminan sosial Sebuah
program yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi
risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraanya menggunakan menakisme
asuransi sosial. Kesejahteraan karyawan Untuk mempertahankan
karyawan maka karyawan akan diberikan kesejahteraan yang dapat berupa
kompensasi, Kesejahteraan yang diberikan sangat berarti dan bermanfaat untuk
memenuhi kebutuhan fisik dan mental karyawan beserta keluarganya. Fungsi
Pemutusan Hubungan Kerja Merupakan suatu kegiatan yang terdapat di dalam
suatu perusahaan untuk mengembalikan tenaga kerja kedalam masyarakat
setelah memberikan tenaga serta pikiran kepada perusahaan dalam jangka
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waktu tertentu. Pemutusan kerja dapat berupa pemberhentian sementara,
pemensiunan, pemberhentian dengan hormat, pemecatan, penggantian tenaga
baru. Pemutusan dalam hubungan kerja ini dapat terjadi karena lanjut usia atau
sudah melampui dari batas kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan, selain
itu juga dapat terjadi ketika perusahaan sudah tidak lagi merasa puas terhadap
prestasi kerja atau juga dapat terjadi ketika tenaga kerja dengan sendirinya
mengajukan permohonan pengunduruan diri. Menurut Dra Mahmudah Enny
Widyaningrum, M.Si dan Dra. Endang Siswati, SE., MM.,DBA Rekrutmen
Rekrutmen tenaga kerja merupakan proses yang digunakan untuk menemukan
serta menarik pelamar-pelamar yang memiliki keahlian untuk posisi yang
ditawarkan oleh pemberi kerja. Arti lain dari perekrutan ialah menemukan
atau menarik pelamar kerja yang berkompeten untuk posisi terbuka dari
pemberi kerja. Pelatihan Dan Pengembangan Pelatihan adalah pendidikan yang
membantu pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya, seperti memperlihatkan
kepada tenaga penjual yang baru mengenai cara menjual produk. Pelatihan bisa
dengan cara melibatkan karyawan yang sudah ada dengan cara menjelaskan
pekerjaan kepada karyawan yang baru. Sedangkan untuk pengembangan
memiliki arti pendidikan yang membantu pekerja untuk melaksanakan pekerjaan
yang didapat dikemudian hari. Pelatihan dan pengembangan mempunyai esensi
yang sama yaitu meningkatkan keahlian serta kemampuan pekerja agar bekerja
secara optimal. Kompensasi Kompensasi merupakan segala sesuatu yang
diterima oleh karyawan meliputi bayaran tunai dan pembayaran tidak langsung
yang memberikan manfaat kepada karyawan serta insentif untuk memberikan
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motivasi kepada karyawan agar bekerja untuk mencapai produktivitas yang
semakin tinggi. Apabila kompensasi dikelola dengan baik maka akan membantu
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Hubungan Ketenagakerjaan
Hubungan ketenagakerjaan adalah aktivitas yang untuk membentuk dan
memelihara hubungan karyawan dan pengusaha yang positif yang memberikan
kontribusi pada produktivitas, motivasi, moral, dan disiplin yang memuaskan
serta memelihara lingkungan kerja yang positif dan kohesif. hubungan ini
melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah sebagai pihak regulator dan
kewajiban yang dipenuhi oleh pengusaha dan pekerja dengan dimediasi oleh
pemerintah. Dalam hubungan ketenagakerjaan terdapat faktor yang
mempengaruhi pemutusan hubungan ketenagakerjaan yaitu : Tenaga kerja
1.Meninggal dunia 2.Kecelakaan 3.Lanjut usia 4.Mengajukan pengunduran diri
Perusahaan Pemecatan Kontrak kerja berakhir 3.Keinginan perusahan 4.
Pergantian posisi Asesor Asesor merupakan seseorang yang telah memiliki
kualifikasi untuk memberikan serta melaksanakan asesmen kepada tenaga kerja
yang telah mengikuti serangkaian uji kompetensi sesuai yang termuat didalam
website resmi BNSP (2017), pemberian asesmen dilakukan dalam rangka
manajemen mutu yang terdapat didalam sistem lisensi Lembaga Sertifikasi
Profesi. Seorang asesor bertanggung jawab untuk penyediaan barang bukti
yang diperlukan serta menjaga rekaman kemampuan dari tenaga kerja selama
proses uji kompetensi berlangsung di dalam buku harian penilaian. Seorang
asesor memiliki peran : Merencanakan serta melaksanakan serangkaian uji
kompetensi sesuai dengan pedoman. Memberikan rekomendasi terhadap hasil uji
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kompetensi seseorang kepada Lembaga Sertifikasi Profesi dan Badan Nasional
Sertifikasi Profesi. Membuat laporan selama pelaksanaan uji kompetensi sebagai
bukti serta hasil selama proses uji kompetensi. Mengkaji ulang terhadap uji
kompetensi jika dirasa tidak sesuai atau terdapat kesalahan dalam proses
pengujian. Kerangka Pikir Penelitian Perusahaan yang memiliki tenaga kerja
berkompetensi meliputi pengetahuan, kemampuan, sikap yang dijadikan sebagai
landasan untuk melakukan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Keberhasilan
seseorang merupakan salah satu peningkatan dari kompetensi yang telah
dipelajari, seseorang akan diberikan sertifikasi atas keahlian yang telah dicapai
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Pada tahun
2019 sudah memasuki era industri 4.0 dimana dunia bisnis sudah banyak
menggunakan teknologi dalam menjalankan bisnisnya, sehingga perlu adanya
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terdapat didalam perusahaan
supaya dapat bersaing dalam era ini. Sertifikasi kompetensi merupakan sebuah
pengakuan secara tertulis yang dimiliki oleh tenaga kerja yang telah mengikuti
serangkaian proses uji sertifikasi kompetensi, sertifikasi kompetensi juga
memberikan apresiasi terhadap kompetensi yang dimiliki seseorang. Seseorang
mendapatkan sertifikat kompetensi melalui berbagai tahapan yang tidak semua
orang dapat menyelesaikannya, sertifikat tersebut akan menjadi pegangan
tenaga kerja dan akan digunakan dalam penentuan kariernya untuk melamar
suatu pekerjaan. Berdasarkan paparan diatas, berikut kerangka pikir penelitian
ini : Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 2989580146050LSP GARMINDO PLUS
DESKRIPSI PENGELOLAAN ASESOR DI LSP PERENCANAAN PEREKRUTAN
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PENGEMBANGAN KOMPENSASI INTREGRASI PEMELIHARAAN PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA 00LSP GARMINDO PLUS DESKRIPSI PENGELOLAAN ASESOR
DI LSP PERENCANAAN PEREKRUTAN PENGEMBANGAN KOMPENSASI
INTREGRASI PEMELIHARAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
1144905910590VARIABEL DEFINISI KONSEP DEFINISI OPERASIONAL
ASPEK-ASPEK ITEM PERTANYAAN Suatu proses sistematis yang digunakan untuk
menentukan permintaan dan penyediaan SDM di masa datang. Perencanaan
yang dilakukan dengan cara melihat kebutuhan asesor tehadap permintaan.
Mengetahui apakah pernah melakukan perencanaan asesor kompetensi. Langkah
yang dilakukan oleh LSP Garmindo untuk merencanakan asesor kompetensi.
Langkah yang dilakukan untuk menentukan asesor kompetensi. Apakah ada
perencanaan asesor kompetensi di dalam LSP Garmindo Plus? Bagaimana cara
yang dilakukan LSP Garmindo Plus merencanakan asesor kompetensi?
Bagaimana cara menentukan asesor kompentesi? 00VARIABEL DEFINISI KONSEP
DEFINISI OPERASIONAL ASPEK-ASPEK ITEM PERTANYAAN Suatu proses
sistematis yang digunakan untuk menentukan permintaan dan penyediaan SDM
di masa datang. Perencanaan yang dilakukan dengan cara melihat kebutuhan
asesor tehadap permintaan. Mengetahui apakah pernah melakukan perencanaan
asesor kompetensi. Langkah yang dilakukan oleh LSP Garmindo untuk
merencanakan asesor kompetensi. Langkah yang dilakukan untuk menentukan
asesor kompetensi. Apakah ada perencanaan asesor kompetensi di dalam LSP
Garmindo Plus? Bagaimana cara yang dilakukan LSP Garmindo Plus
merencanakan asesor kompetensi? Bagaimana cara menentukan asesor
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kompentesi? Definisi Konsep dan Operasional Variabel Tabel 1. Definisi Konsep
dan Operasional Variabel Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Lanjutan
Pengadaan Merupakan suatu usaha yang digunakan untuk menyediakan tenaga
kerja baru yang Perekrutan yang dilakukan terhadap asesor yaitu harus
berkompeten dibidang a. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang asesor
kompetensi. a. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh asesor
kompetensi? dibutuhkan di dalam suatu perusahaan berdasarkan mutu dan
jumlahnya. garmen dibuktikan dengan sertifikat kompetensi teknis bidang
garmen dan sertifikat metodologi pengujian. b. Sumber yang didapat untuk
merekrut asesor kompetensi. c. Biaya yang dikeluarkan untuk merekerut asesor
kompetensi. b. Dari mana sumber perekrutan asesor kompetensi? c. Apakah ada
biaya dalam proses perekrutan? Tabel 1. Definisi Konsep dan Operasional
Variabel Pengembangan dan Pelatihan suatu proses untuk meningkatkan
ketrampilan dan kemampuan baik kemampuan secara teknis operasional maupun
kemampuan manajerial. Dalam proses ini dilakukan pelatihan dan pengembangan
secara on the job training yaitu calon asesor baru akan di dampingi oleh asesor
lama untuk langsung berada di tempat kerja dan akan dilihat seberapa
kompetennya calon asesor baru. Langkah yang dilakukan LSP Garmindo Plus
dalam melakukan pelatihan dan pengembangan asesor. Fokus selama pelatihan
serta pengembangan. Standar yang digunakan selama proses pelatihan dan
pengembangan? Apa saja yang dilakukan selama pelatihan dan pengembangan
asesor kompetensi? Apa saja yang menjadi fokus dalam proses pelatihan dan
pengembangan? Apakah ada standar dalam proses pelatihan dan
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pengembangan? Tabel 1. Definisi Konsep dan Operasional Variabel Langkah yang
dilakukan LSP Garmindo Plus jika terdapat asesor yang belum memenuhi standar
selama proses pelatihan dan pengembangan. Tempat yang digunakan untuk
menjalankan proses pelantihan dan pengembangan. d. Apa yang dilakukan jika
terdapat asesor yang belum memenuhi standar yang ditemukan selama proses
pelatihan dan pengembangan? e. Dimana tempat untuk melaksanakan pelatihan
dan pengembangan asesor kompetensi? Tabel 1. Definisi Konsep dan Operasional
Variabel Kompensasi Sebagai pemberian imbalan atau penghargaan yang layak
yang diberikan kepada tenaga kerja atas prestasi dan kinerja yang telah di
berikan kepada perusahaan Gaji tenaga kerja dilakukan secara langsung diberikan
kepada asesor sesuai dengan perjanjian kontrak di awal. kriteriadalam
memberikan kompensasikepada asesor kompetensi. Langkah yang dilakukan
untuk memberikan kompensasi kepada asesor kompetensi. Apakah terdapat
kriteria dalam memberikan kompensasi? Bagaimana cara untuk LSP Garmindo
Plus memberikan kompensasi kepada asesor kompetensi Tabel 1. Definisi Konsep
dan Operasional Variabel c. Kompensasi yang diberikan selain gaji yang diterima
asesor kompensasi. c. Selain gaji apakah ada bentuk kompensasi yang lain?
Integrasi Suatu usaha untuk mengarahkan semua tindakan para tenaga kerja
supaya sesuai dengan tujuan awal yang telah di tetapkan sehingga dapat
memberikan keuntungan kepada perusahaan dan juga rekan sekerja. Didalam
proses integrasi perusahaan akan memberikan kewajiban dan hak kepada tenaga
kerjanya dan memberikan beban kerja yang sesuai dengan bidangnya,
sedangkan tenaga kerja akan memberikan kinerja yang optimal sesuai dengan
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yang diarahkan dari perusahaan. Langkah yang dilakukan LSP Garmindo Plus
supaya proses integrasi asesor kompetensi tercapai. Kendala yang dialami selama
proses mengintergrasikan asesor kompetensi. Apa saja yang dilakukan LSP untuk
mengintegrasikan asesor kompetensi? Apakah terdapat kendala dalam
mengintergrasikan asesor kompetensi? Tabel 1. Definisi Konsep dan Operasional
Variabel Pemeliharaan memberikan kenyamanan serta menciptakan lingkungan
kerja lembaga sertifikasi profesi Garmindo plus mengadakan a. Mengetahui
apakahpernah dilakukan proses evaluasi. a. Apakahterdapatevalusi terhadap
asesor kompetensi? yang baik sehingga para tenaga kerja dapat bertahan dan
terus bekerja di dalam perusahaan tersebut kegiatan rekreasi bersama pada
setiap tahunnya dengan tujuan memberikan hiburan supaya tidak lelah dalam
menjalani kerja. Selain itu para tenaga kerja akan dilakukan evaluasi dalam
periode waktu yang berbeda- beda, untuk asesor akan dilakukan evaluasi dalam
jangka waktu 3 tahun sekali. Cara yang dilakukan LSP Garmindo Plus untuk
menjaga asesor kompetensi. Cara yang dilakukan LSP Garmindo Plus supaya
asesor kompetensi nyaman berada di lingkungan kerja. Bagaiman LSP Garmindo
Plus mempertahankan asesor kompetensi? Bagaimana cara yang dilakukan LSP
Garmindo Plus supaya asesor kompetensi merasa nyaman dalam lingkungan
kerja? Tabel 1. Definisi Konsep dan Operasional Variabel Pemutusan Hubungan
Kerja Merupakan suatu kegiatan yang terdapat di dalam suatu perusahaan untuk
mengembalikan tenaga kerja kedalam masyarakat setelah Pemutusan hubungan
kerja dalam lembaga sertifikasi profesi di Garmindo Plus dilakukan jika asesor
dirasa sudah tidak berkopeten di a. Mengetahui jumlah asesor kompetensi yang
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di PHK. a. Apakah ada asesor kompetensi yang diputus hubungan kerja dengan
LSP Garmindo Plus? memberikan tenaga serta pikiran kepada perusahaan dalam
jangka waktu tertentu bidangnya maka akan diberhentikan, melanggar
peraturan yang telah disepakati bersama juga dapat langsung diberhentikan
Faktor yang menyebabkan asesor kompetensi mengalami PHK. Langkah yang
dilakukan dalam memutus asesor kompetensi. Apa saja faktor yang
menyebabkan asesor kompetensi mengalami pemutusan hubungan kerja?
Bagaimana proses yang dilakukan dalam memutus hubungan kerja dengan asesor
kompetensi? Jenis Penelitian BAB III METODE PENELITIAN Penelitian kualitatif
merupakan metode penelitian yang sering digunakan untuk mengemukakan
kondisi objek yang alamiah, peneliti merupakan instrument inti (Sugiyono,
2015:205). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan
menjadikan sumber data hasil pengamatan sebagai focus objek penelitian secara
mendalam. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan penelitian berkala yaitu
penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari secara intensif mengenai
keadaan sebuah unit maupun objek yang terdapat didalam sebuah organisasi.
Obyek dan Lokasi Penelitian Obyek penelitian adalah merupakan simbol atau
sudut pandang seseorang, obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu
sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti supaya memudahkan untuk dipelajari
dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015). Obyek yang terdapat dalam penelitian
ini adalah pengelolaan asesor kompetensi dari perekrutan hingga hubungan
ketenagakerjaan yang berlokasikan didalam lembaga sertifikasi profesi di
Garmindo Plus, bertempat dijalan Soekarno hatta km 32, Desa Harjosari
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kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Alasan lokasi
tersebut dipilih karena menurut peneliti pengelolaan Asesor kompetensi yang
baik akan membantu dalam kelangsungan lembaga sertifikasi profesi selain itu
menurut peneliti lembaga sertifikasi profesi merupakan lembaga yang sangat
penting dalam memberikan sertifikat kompetensi kepada para tenaga kerja.

Metode dan Jenis Pengumpulan Data Sumber Data
dan Subyek Penelitian Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini berupa
data primer dan sekunder. Menurut (Sugiyono, 2015:225) mengemukakan
bahwa data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data
kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini akan dilakukan
dengan cara mewancarai tenaga kerja yang menempati jabatan didalam lembaga
sertifikasi profesi Garmindo Plus. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari
laporan dan juga foto dokumentasi yang terdapat di LSP ini. Dalam penelitian ini
subyek penelitian ialah para pengelola yang terdapat di dalam lembaga
sertifikasi profesi Garmindo Plus sedangkan untuk informan kunci ialah Ibu Susi
Kartika sebagai manajer bidang Administarsi umum dan juga Bapak Agus
Subagyo sebagai Direktur, alasan memilih kedua informan kunci ini karena
informan kunci mengetahui serangkaian proses tentang sertifikasi kompetensi
secara mendalam yang terdapat di dalam lembaga sertifikasi profesi Garmindo
Plus. Tehnik Pengumpulan Data Wawancara merupakan salah satu tehnik
yang digunakan dalam pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi
awal yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang harus diteliti, dan
juga apabila peneliti ingin mengetahui hal lain dari narasumber atau informan
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yang lebih mendalam dan jumlah narasumbernya lebih sedikit atau kecil
(Sugiyono, 2015:224). Pada penelitian ini tehnik yang akan digunakan adalah
wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab yang terdapat
didalam penelitian yang dilakukan secara langsung dimana dua orang atau lebih
saling bertatap muka. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber dilakukan
secara lisan, diajukan untuk mendapatkan informasi dan keterangan berdasarkan
dari narasumber yang terkait. Wawancara merupakan salah satu alat yang sesuai
untuk membuka realita yang sedang terjadi melalui proses tanya jawab yang
dilakukan oleh dua orang atau lebih, melalui wawancara juga dapat ketahui sudut
pandang dari narasumber. Dalam proses yang ada peneliti menyiapkan kerangka
wawancara berdasarkan teori yang diacu yang terkait dengan topik
permasalahan. Dalam penelitian kualitatif menggunakan tehnik wawancara
merupakan cara yang tepat dan dapat tervalidasi secara baik, peneliti
sebelumnya telah menyiapkan kerangka wawancara berdasarkan dengan teori
yang diacu dalam pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Di
dalam proses wawancara pokok permasalahan dapat dikembangkan sehingga
peneliti dapat menemukan informasi tambahan yang berkaitan dengan pokok
permasalahan. Analisis Data Analisis deskriptif berusaha untuk memberikan
gambaran mengenai berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel
(Sugiyono, 2015:246). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
deskripsi kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai
pengelolaan asesor kompetensi di lembaga sertifikasi kompetensi Garmindo Plus
yang meliputi mulai dari perencanaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi,
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integrasi, pemeliharaan, serta hubungan ketenagakerjaan. Didalam proses
perekrutan hingga hubungan ketenagakerjaan dikatakan baik apabila tahapan
yang ada telah mencangkup beberapa faktor yang terdapat dibawah ini :
Rekrutmen Merencanakan dan meramalkan angkatan kerja Memutuskan posisi
apa saja yang harus di isi Membangun kandidat untuk pekerjaan Melengkapi
persyaratan Menggunakan alat seleksi Memutuskan siapa yang di beri
penawaran Pelatihan Dan Pengembangan Analisis kebutuhan pelatihan Desain
program pelatihan keseluruhan Mengembangkan program Implementasi
pelatihan Evaluasi efektifitas Kompensasi Upah Gaji Insentif Komisi Bonus
Hiburan Pemberian fasilitas Integrasi Motivasi Kepuasan kerja Manajemen konflik
Partisipasi karyawan Pemeliharaan Keselamatan dan kesehatan kerja Jaminan
sosial Kesejahteraan karyawan Hubungan Ketenagakerjaan Meninggal dunia
Kecelakaan Lanjut usia Mengajukan pengunduran diri Pemecatan Kontrak kerja
berakhir Keinginan perusahaan Pergantian posisi Berikut merupakan
langkah-langkah analisis data yang dilakukan peneliti : Reduksi Data Data yang
diperoleh akan ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan
akan disusun berdasarkan dengan data yang telah dirangkum, dipilah hal-hal
yang pokok, difokuskan dengan hal-hal yang penting serta akan di reduksi.
Dalam penelitian ini data yang telah direduksi diperoleh dari lembaga sertifikasi
profesi Garmindo Plus yaitu mengenai pengeolaan asesor kompetensi.
Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data dalam penelitian
ini sebagai berikut : Peneliti mendapatkan beberapa sumber data dari pihak
lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus. Selanjutnya dari beberapa data yang
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telah diperoleh peneliti memilih data yang terkait dengan topik penelitian.
Langkah yang terakhir ialah peneliti memilih pengelolaan asesor kompetensi
sebagai hal yang penting untuk direduksi. Penyajian Data Data yang telah
didapat akan dikategorikan menurut dengan pokok permasalahan serta akan
dibuat kedalam bentuk uraian singkat sehingga akan memudahkan peneliti untuk
melihat pola- pola hubungan satu dengan data yang lainnya.Data yang nanti
akan disajikan dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara berupa bentuk uraian
singkat yang terdiri dari berbagai paragraf yang menjelaskan mengenai fungsi
operasional yang terdapat di dalam Lembaga Sertifikasi Profesi Garmindo Plus.
Langkah-langkah dalam penyajian data yang dilakukan oleh peneliti sebagai
berikut : Setelah direduksi peneliti akan menyajikan data yang telah dipilih yaitu
terkait dengan fungsi operasional. Peneliti menyajikan data dengan membuat
uraian singkat yang menjelaskan mengenai fungsi operasional yang telah
dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Garmindo Plus. Peneliti juga
menyajikan tanggapan dari informan. Penyimpulan Data yang sudah direduksi
dan disajikan dalam bentuk uraian singkat selanjutnya akan disimpulkan serta
akan dilakukan vertifikasi dengan mengunakan tehnik triangulasi sumber data
supaya data yang telah dikumpulkan benar-benar valid. BAB IV ANALISIS DAN
PEMBAHASAN Gambaran Umum Lembaga Sertifikasi Profesi Garmindo Plus
Lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus terbentuk karena adanya inisiatif dari
beberapa pelaku yang bergerak di dalam industri tekstil yang mempunyai
keinginan untuk mendirikan sebuah lembaga sertifikasi yang berletak di
Semarang, asosiasi industri di bidang tekstil dan produk tekstil (API) komda
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Semarang memiliki inisiatif untuk mendirikan sebuah lembaga sertifikasi profesi.
Ikatan penata busana Indonesia (IPBI) sebagai asosiasi profesi bidang tata busana
Jawa Tengah, Dinas Pendidikan kota Semarang dan provinsi Jawa Tengah serta
beberapa pemangku kepentingan dibidang Garmen juga memiliki inisiatif dan
bersama telah sepakat membentuk sebuah lembaga yang mampu untuk
mensertifikasi sebuah profesi. Lembaga sertifkasi profesi Garmindo Plus
merupakan lembaga sertifikasi yang terdapat di dalam PT. Apac Inti Corpora
yang berlokasikan di Harjosari Bawen Semarang Jawa Tengah, memiliki letak
yang strategis berada di dalam jalur lalu lintas antar kota serta terletak di tepi
jalan akses untuk menuju kesana dapat dikategorikan baik karena mampu
ditempuh menggunakan kendaraan roda dua maupun kendaraan beroda empat.
Garmindo Plus merupakan sebuah lembaga sertifikasi yang memiliki tugas untuk
menjalankan serangkaian proses kegiatan sertifikasi profesi dan merupakan
lembaga yang resmi dibuktikan dengan adanya pemberian lisensi dari Badan
Nasional Sertifikasi Profesi pada tanggal 28 Januari 2013 yang tercantum didalam
No. BNSP-LSP-095 ID. Dengan adanya pemberian lisensi ini maka lembaga
sertifikasi profesi Garmindo Plus diperbolehkan untuk memberikan sertifikat
kompetensi kepada para tenaga kerja yang telah lulus uji dalam proses kegiatan
sertifikasi profesi. Lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus telah menguji
ribuan tenaga kerja dan telah mengeluarkan banyak sertifikat kompetensi,
kemampuan tenaga kerja yang di uji dalam lembaga sertifikasi profesi ini lebih
difokuskan kepada bidang garmen serta tata busana. Tenaga kerja yang di uji
dapat diperoleh dari tenaga kerja yang bekerja di dalam PT. Apac Inti Corpora,
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siswa – siswi sekolah menengah kejuruan yang memiliki jurusan garmen sert
a siswa-siswi yang sedang dalam proses pelatihan lembaga kursus dan pelatihan
(LPK). Visi Misi LSP Garmindo Plus Visi Menjadi lembaga sertifikasi profesi
yang kredibel dalam menjamin kompetensi tenaga kerja bidang Garmen dan Tata
Busana untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja baik didalam maupun di luar
negeri. Misi Menetapkan kebijakan dan menerapkan pedoman Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 201/ISO 17024 dan 202 secara menyeluruh
tanpa adanya pengecualian. Tenaga profesional lembaga sertifikasi profesi
Garmindo Plus adalah tenaga yang kompenten dalam mengoperasikan lembaga
sertifikasi profesi. Memberikan pelayanan uji kompetensi yang
mengutamakan mutu dan kepuasan pelanggan serta menjamin bahwa pekerjaan
pengujian dilaksanakan dengan kejujuran tehnik, teliti, cepat, efisien, dalam
menggunakan sumber daya. Menetapkan kebijakan, prosedur, dan
administrasi lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus yang selalu terkait dengan
kriteria sertifikasi harus jujur dan wajar terhadap seluruh calon dan harus
memenuhi semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3874770112776000Struktur Organisasi LSP Garmindo Plus
3180715186690Dewan Pengarah 00Dewan Pengarah 873760169545Manager
Administrasi Umum Manager Humas Manager Sertifikasi Manager Manajemen
Mutu Koordinator Komite Skema Direktur 00Manager Administrasi Umum
Manager Humas Manager Sertifikasi Manager Manajemen Mutu Koordinator
Komite Skema Direktur 880110227965Auditor Manajemen Mutu 00Auditor
Manajemen Mutu 2506980227965Asesor Manager Sertifikasi 00Asesor Manager

1 2 3

26 44

26 41
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Sertifikasi 4110990227965Staff Manager Humas 00Staff Manager Humas
5685790227965Staff Administrasi umum 00Staff Administrasi umum Sumber:
internal dari lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus. 1490980-192087500317
1190-1918335004774565-1918335006394450-191833500Diskripsi Jabatan Di
Lembaga Sertifikasi Profesi Garmindo Plus Jabatan merupakan proses untuk
memperoleh informasi sedetail mungkin terhadap fakta yang sedang terjadi
yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang terdapat di dalam jabatan
(Tanumihardjo & Hakim, 2013). Analisis jabatan memiliki tujuan untuk
mengumpulkan data secara sistematis serta mampu membuat pertimbangan
terhadap informasi yang didapat yang berhubungan dengan suatu pekerjaan
tertentu. Dewan Pengarah Dewan pengarah memiliki wewenang untuk
menetapkan visi, misi, dan tujuan dari lembaga sertifikasi profesi, selain itu juga
dapat menetapkan rencana yang strategis. Dewan pengarah akan menetapkan
program kerja serta anggaran yang akan digunakan oleh lembaga sertifikasi
profesi, serta memiliki pengetahuan mengenai sertifikasi dan juga ruang
lingkupnya. Seseorang yang menjabat menjadi dewan pengarah memiliki
kemampuan untuk melaksanakan fungsi controlling, monitoring, dan evaluating
dengan baik. Dalam pengambilan keputusan dewan pengarah mampu secara
cepat dan tepat, berani untuk mengambil setiap resiko yang ada serta tidak takut
terhadap tantangan. selama menjalankan tugas dewan pengarah bersikap jujur,
disiplin, komunikatif, bertanggung jawab, dan dapat bekerja sama secara
teamwork. Direktur Tugas dari direktur yaitu merancang program kerja yang
terdapat didalam lembaga sertifikasi profesi, selain itu tugas lainnya yaitu
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menyiapkan rencana program beserta dengan anggarannya. Direktur
bertanggung jawab kepada dewan pengarah dan akan memberikan laporan
kegiatan yang telah dijalankan, memberhentikan dan mengangkat karyawan juga
termasuk kedalam tanggung jawab dari direktur. Direktur diwajibkan memiliki
pengetahuan yang mendalam mengenai sertifikasi serta ruang lingkupnya,
mampu untuk melaksanakan fungsi controlling, monitoring, dan evaluasi dengan
baik. Selain itu direktur juga harus mempunyai leadership dan pengelolaan
manajemen yang baik, memiliki kepribadian dan keteladanan yang baik. Seorang
yang menjabat menjadi direktur lembaga sertifikasi profesi harus cepat dan tepat
dalam mengambil keputusan berani mengambil resiko serta tantangan, memiliki
sifat jujur, disiplin, komunikatif, bertanggung jawab, dan mampu bekerjasama
dalam tim. Koordinator Komite Skema Memberikan fasilitas kepada penyusun
skema sertifikasi, selain itu juga menyiapakan perangkat assesmen beserta
dengan materi ujinya. Koordinator komite skema ikut serta dalam melaksanakan
kegiatan sertifikasi termasuk pemeliharaan kompetensi dan juga sertifikasi. Tugas
lainnya ialah menetapkan tempat uji, melaksanakan verifikasi penetapan tempat
uji kompetensi serta melakukan serangkaian proses rekrutmen asesor
kompetensi dan memelihara kompetensinya. Manajer Hubungan Masyarakat
Memiliki kemampuan untuk bekerja secara mandiri dan juga dengan tim.
Seorang manajer hubungan masyarakat juga harus memiliki pengetahuan
mengenai sertifikasi serta ruang lingkup yang terdapat di dalam lembaga
sertifikasi profesi Garmindo Plus, mampu berkomunikasi dengan baik, kreatif
serta inisiatif. Dalam menjalankan tugasnya mampu untuk mengoperasikan
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microsoft office serta memiliki sifat jujur, disiplin, bertanggung jawab terhadap
tugas yang telah diberikan. Manajer Administrasi Umum Memberikan fasilitas
kepada lembaga sertifikasi profesi supaya program sertifikasi profesi dapat
terselenggarakan, selain itu menyelesaikan tugas-tugas administrasi yang ada.
Manajer administrasi umum bertanggung jawab kepada direktrur lembaga
sertifikasi profesi, selain itu akan memberikan laporan kegiatan yang telah
dilakukan. Tugas lainnya ialah mampu untuk memelihara informasi mengenai
sertifikasi kompetensi, seorang yang menjabat menjadi manajer administrasi
umum harus mampu untuk bekerja secara mandiri dan juga mampu bekerja
secara tim, memiliki kepribadian yang baik dan memiliki sikap kerja yang jujur,
disiplin, komunikatif, bertanggung jawab. Memahami mengenai sertifikasi serta
ruang lingkup yang terdapat di dalam lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus.
Manajer Sertifikasi Manajer sertifikasi akan memberikan fasilitas dalam
penyusunan skema sertifikasi, menyiapkan perangkat assesmen dan materi uji
kompetensi dari setiap skema sertifikasi kompetensi. Tugas dari manajer
sertifikasi yaitu melaksanakan kegiatan sertifikasi termasuk pemeliharaan
kompetensi dan sertifikasi ulang, selain itu menetapkan persyaratan tempat uji
serta melaksanakan verifikasi tempat uji merupakan tugas dari manajer
sertifikasi. Menjadi manajer sertifikasi harus memiliki sertifikat asesor, memiliki
pengetahuan terhadap sertifikasi serta ruang lingkup yang ada. Selain itu
seorang yang menjabat menjadi manajer sertifikasi harus memiliki kemampuan
interpersonal yang baik, komunikatif, kreatif serta inisiatif, dapat bekerja sama
secara tim dan dapat mengoperasikan microsoft office. Manajer Manajemen
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Mutu Memiliki tugas untuk mengembangkan dan menerapkan sistem yang
berada didalam lembaga sertifikasi, memelihara berlangsungnya sistem yang ada
agar selalu sesuai dengan standar dan pedoman yang diacu. Tugas lainnya ialah
melakukan audit internal dan memberikan kajian ulang terhadap manajemen,
memberikan laporan kepada direktur lembaga sertifikasi profesi mengenai
kinerja sistem pengelolaan dan kebutuhan untuk peningkatan. Manajer
manajemen mutu memiliki sertifikat asesor yang digunakan mengetahui tentang
sertifikasi dan ruang lingkup yang ada, selain itu memiliki kemampuan
interpersonal yang baik. Bertanggung jawab kepada direktur lembaga sertifikasi
mengenai kegiatan sertifikasi yang telah dijalankan. Asesor Kompetensi
Pengujian kompentensi dilakukan oleh asesor kompetensi yang mempunyai
sertifikat sebagai seorang asesor kompetensi dan sertifikat teknis, selama proses
pengujian asesor kompetensi bertanggung jawab terhadapat hasil pengujian
yang akan direkomendasikan kepada lembaga sertifikasi profesi. Asesor
kompetensi memiliki tugas untuk merancang, melaksanakan, serta mengkaji
ulang terhadap uji kompetensi, dengan demikian selama proses pengujian asesor
kompetensi menilai secara obyektif tanpa ada berpihakan kepada pihak tertentu.
Untuk menjadi seorang asesor kompetensi harus memiliki pengalaman dibidang
garmen dan tata busana minimal 1 tahun, selain itu juga memiliki pengetahuan
yanag baik terhadap sertifikasi. Saat melakukan proses pengujian kompetensi
harus bersikap jujur, disiplin, komunikati, bertanggung jawab serta mampu unutk
bekerja sama dalam tim. Lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus memiliki
asesor kompetensi sebanyak 43 orang dan menguji kemampuan di bidang
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garmen serta tata busana. Skema Sertifikasi Okupasi Operator Jahit Muda Skema
sertifikasi Okupasi Operator Jahit Muda adalah skema sertifikasi kompetensi
okupasi yang akan digunakan untuk memastikan kompetensi tenaga kerja di
bidang garmen. Skema ini merujuk pada Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia bidang garmen No 305 Tahun 2015 dengan empat kode unit
kompetensi yaitu C.141110.026.02 unit kompetensinya menjahit proses
sederhana, C.141110.039.02 dengan unit kompetensi memastikan kualitas
pakaian jadi sesuai standar, C.141110.033.01 unit kompetensinya ialah
membersihkan sisa-sisa benang pada pakaian dan yang terakkhir
C.141110.044.02 dengan unit kompetensinya mengikuti prosedur kesehatan dan
keselamatan kerja di tempat kerja. Biaya sertifikasi dalam okupasi jahit muda
yaitu sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) serta yang diujikan meliputi :
menjahit saku segi 5 dengan jumlah 10 Pcs hasil jahitan sesuai dengan standar
dan sampel yang telah disediakan diselesaikan dalam waktu 60 menit (1 jam)
diyatakan kompeten apabila dari 10 pcs saku yang cacat minor 2 saku, dan
apabila ada cacat mayor (lubang/sobek karena mesin atau gunting) walaupun
hasil jahitan sempurna direkomendasi belum kompeten. Okupasi Operator Jahit
Madya Okupasi operator jahit madya merupakan skema sertifikasi yang
digunakan untuk memastikan kompetensi tenaga kerja dibidang garmen, dalam
okupasi ini terdapat biaya sertifikasi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
Terdapat empat kode unit kompetensi yaitu C.141110.027.02 dengan unit
kompetensinya menjahit komponen pakaian, C.141110.039.02 unit
kompetensinya memastikan kualitas pakaian jadi sesuai, C.141110.033.01
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dengan unit kompetensinya membersihkan sisa-sisa benang pada pakaian, serta
kode unit kompetensi yang terakhir adalah C.141110.044.02 dengan unti
kompetensi mengikuti prosedur kesehatan dan keselamatan kerja di tempat
kerja. Di dalam okupasi ini mesin yang digunakan adalah mesin jahit single
needle standar industri atau double needle, dan mesin obras. Terdapat beberapa
kategori yang diujikan yaitu : menjahit kemeja lengan pendek hasil jahitan sesuai
dengan sampel yang telah disediakan diselesaikan dalam waktu 120 menit (2
jam) dinyatakan kompeten apabila maksimal cacat minor 4 poin, dan apabila ada
cacat mayor (sobek, kepotong gunting, kena obras) walaupun hasil sesuai sampel
belum direkomendasikan kompeten. Okupasi Operator Jahit Mahir Skema
sertifikasi okupasi operator jahit mahir merujuk pada standar kompetensi kerja
nasional Indonesia dalam bidang garmen no 305 tahun 2015 sebesar Rp 550.000
(lima ratus puluh ribu rupiah), mesin yang digunakan menggunakan mesin jahit
single needle atau double needle, mesin obras, mesin lubang atau pasang
kancing. Terdapat enam kode unit kompetesi yaitu C.141110.028.02 dengan unit
kompetensi menjahit pakaian sesuai, C.141110.031.02 unit kompetensinya
lubang kancing, C.141110.032.01 unit kompetensinya memasang kancing,
C.141110.039.02 dengan unit kompetensi memastikan kualitas pakaian jadi
sesuai, C.141110.033.01 unit kompetensinya membersihkan sisa-sisa benang
pada pakaian dan C.141110.044.02 dengan unit kompetensi mengikuti prosedur
kesehatan dan keselamatan kerja di tempat. Yang diujikan didalam okupasi jahit
mahir adalah : menjahit kemeja lengan pendek sekaligus lubang dan pasang
kancing hasil jahitan sesuai dengan standar dan sampel yang telah disediakan
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diselesaikan dalam waktu 135 menit (2,15 jam) dinyatakan kompeten apabila
maksimal cacat minor 4 poin, dan apabila ada cacat mayor/cacat yang tidak bisa
diperbaiki walaupun hasilnya sempurna direkomendasikan belum kompeten.
Asisten Supervisor Sewing Merupakan skema sertifikasi kompetensi okupasi yang
akan digunakan untuk memastikan kompetensi tenaga kerja dibidang garmen
khususnya asisten super visor sewing. Skema ini merujuk pada Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang GARMEN No 305 Tahun 2015.
Skema ini memiliki tujuh kode unit kompetensi yaitu C.141110.023.02 unit
kompetensinya melakukanpekerjaan dalam lingkungan tim, C.141110.026.02 unit
kompetensinya menjahit proses sederhana, C.141110.027.02 unit
kompetensinya menjahit komponen pakaian, C.141110.028.02 unit
kompetensinya menjahit pakaian sesuai style, C.141110.019.01 unit
kompetensinya mengelola kelompok kerja jahit untuk mencapai target yang
direncanakan, C.141110.039.02 dengan unit kompetensi memastikan kualitas
pakaian jadi sesuai standar serta C.141110.044.02 unit kompetensinya mengikuti
prosedur kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja. dalam skema okupasi
asisten asisten supervisor sewing, proses uji kompetensi dilakukan di industri
pada saat peserta uji melakukan aktifitas bekerja. pengawasan dilakukan dalam
line produksi, untuk teori dilakukan di dalam ruangan. Supervisor Sewing
Merupakan skema sertifikasi kompetensi okupasi yang akan digunakan untuk
memastikan kompetensi tenaga kerja di bidang garmen khususnya super visor
sewing. Skema ini merujuk pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
bidang GARMEN No 305 Tahun 2015. Di dalam skema ini terdapat delapan kode
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unit kompetensi yaitu C.141110.018.02 unit kompetensinya melakukan
persiapan produksi melakukan persiapan produksi, C.141110.023.02 unit
kompetensinya melakukan pekerjaan dalam lingkungan tim,C.141110.026.02 unit
kompetensinya menjahit proses sederhana, C.141110.027.02 dengan unit
kompetensi menjahit komponen pakaian, C.141110.028.02 dengan unit
kompetensi menjahit pakaian sesuai style, C.141110.019.01 unit kompetensinya
mengelola kelompok kerja jahit untuk mencapai target yang direncanakan,
C.141110.039.02 unit kompetensinya memastikan kualitas pakaian jadi sesuai
standar dan yang terakhir ialah C.141110.044.02 dengan unit kompetensinya
mengikuti prosedur kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja. Mesin
yang digunakan mengkoordinir proses produksi dalam line operator jahit,
komponen yang akan diproses produksi, lembar kerja, sampel garmen yang di
proses produksi serta target produksi untuk setiap jamnya. Biaya yang
dibutuhkan dalam skema sertifikasi ini sebesar Rp 700.000. Pemeriksaan Mutu
Garmen Skema sertifikasi pemeriksaan mutu garmen adalah skema sertifikasi
kompetensi klaster yang akan digunakan untuk memastikan kompetensi tenaga
kerja di bidang garmen. Skema ini merujuk pada Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia bidang GARMEN No 305 Tahun 2015. Proses uji kompetensi
dilakukan di industri pada saat peserta uji melakukan aktifitas bekerja
berdasarkan size spec/worksheet, untuk pengawasan dilakukan di tempat kerja,
untuk teori dilakukan di dalam ruangan. Terdapat tiga kode unit kompetensi
dalam skema sertifikasi kompetensi ini yaitu C.141110.038.01 dengan unit
kompetensinya melakukan pemeriksaan mutu dalam proses produksi secara
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teratur, C.141110.039.02 dengan unit kompetensinya memastikan kualitas
pakaian jadi sesuai standar serta C.141110.044.02 dengan unit kompetensi
mengikuti prosedur kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja. Biaya
sertifikasi pemeriksaan mutu garmen sebesar Rp 400.000 (Empat ratus ribu
rupiah). Pemotongan Kain Biaya yang dibutuhkan jika mengikuti skema sertifikasi
pemotonga kain ialah sebesar Rp 450.000 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah),
skema ini akan digunakan untuk memastikan kompetensi tenaga kerja dibidang
garmen. Terdapat dua kode unit kompetensi yang ada dalam skema ini yaitu
C.141110.003.02 dengan unit kompetensi memotong kain untuk pembuatan
contoh produk serta C.141110.044.02 dengan unit kompetensi mengikuti
prosedur kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja. Untuk skema
pemotongan kain, proses uji kompetensi dilakukan di industri pada saat peserta
uji melakukan aktifitas bekerja berdasarkan size spec/worksheet. Pengawasan
dilakukan di tempat kerja, untuk teori dilakukan di dalam ruangan. Gambaran
Umum Responden Atau Informan Kunci Responden yang dipilih didalam
penelitian ini merupakan tenaga kerja didalam lembaga sertifikasi profesi
Garmindo Plus yang sudah berkerja cukup lama dan telah berpengalaman.
Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak dua
orang responden dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, responden
yang yang pertama bernama bapak Agus Subagyo menempati jabatan sebagai
direktur di dalam lembaga sertifikasi profesi memiliki jenis kelamin laki-laki dan
berusia 47 tahun. Bapak Agus Subagyo sudah 9 tahun berada di dalam lembaga
sertifikasi profesi Garmindo Plus dari awal pembentukan hingga saat ini,
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pendidikan terakhir yang diampu ialah S1. Responden yang kedua adalah ibu
Susi Kartika yang menempati jabatan sebagai manajer bidang administrasi umum
memiliki jenis kelamin perempuan dan berusia 47 tahun. Ibu Susi Kartika sudah
bekerja di dalam lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus selama 6 tahun dan
memiliki tingkat pendidikan terakhir yang diampu adalah S1. TANGGAPAN
RESPONDEN TENTANG PROGRAM DALAM LSP GARMINDO PLUS Program
merupakan rencana dalam kegiatan yang telah dirancang dan disepakati secara
bersama dan akan dijalankan dalam jangka waktu tertentu. Program ini harus
dibuat secara benar supaya tidak ada kesalahan dalam menjalankannya, selain itu
program merupakan pegangan yang dilakukan perusahaan untuk mencapai
tujuan. Tolak ukur dalam pencapaian perusahaan yang telah ditargetkan dapat
dilakukan menggunakan program yang telah dibuat sebelumya, setelah itu hasil
dari pencapaian target akan dilakukan evaluasi. Agus Subagyo, AT, MM Lembaga
sertifikasi profesi Garmindo Plus memiliki berbagai program yang dijalankan
supaya tercipta tenaga kerja yang berkompeten dibidangnya, program utama
dari lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus yaitu melakukan serangkaian
proses pengujian kompetensi, selain itu program yang lainnya mengembangkan
asesor kompentensi serta membantu pemerintah dalam menyusun standar
kompetensi kerja nasional. Program yang telah terbentuk dibentuk melalui rapat
bersama dengan pengurus serta beberapa pihak yang memiliki keterkaitan
dengan agenda yang akan dirapatkan, rapat ini diadakan sebulan sekali
terkadang bisa dua hingga tiga kali tergantung dengan situasi dan kondisi yang
sedang dialami. Sertifikasi terbagi menjadi dua yaitu sertifikasi yang wajib dan
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tidak wajib namun saat ini masih banyak yang tidak wajib, pemerintah
mendorong lembaga sertifikasi profesi yang tidak wajib dan memberikan fasilitas
dalam melakukanproses sertifikasi. Oleh sebab itu lembaga sertifikasi profesi
Garmindo Plus tidak dapat menjalankan program secara mandiri, hal ini
disebabkan perlu adanya fasilitas dan juga dorongan dari pemerintah melalui
kementrian yang bergerak dibidang garmen supaya program dapat dijalankan.
Selain itu faktor yang menyebabkan tidak bisa menjalankan program secara
mandiri dikarenakan adanya perencanaan waktu yang sebelumnya telah dibuat
sehingga harus mengikuti dari perencanaan waktu tersebut. Dalam menjalankan
program perlu adanya pengawasan supaya program yang telah terbentuk dapat
berjalan sesuai dengan tujuan awal yang telah disepakati bersama. Saat ini
program yang telah berjalan akan dievaluasi bersamaan dengan rapat tahunan
yang diadakan selama satu tahun sekali, dalam penyampaian evaluasi dilakukan
secara mendalam. Tempat untuk melaksanakan evaluasi dan rapat kerja tahunan
bertempat di kota di sekitar kabupaten Semarang. Susi Kartika, SM Program dari
lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus memiliki program utama yaitu
melakukan proses pengujian mengenai kompetensi serta melakukan
pengembangan terhadapat asesor kompetensi. Program yang telah ada
terbentuk melalui rapat yang diadakan bersama dengan pengurus lembaga
sertifikasi profesi selama sebulan sekali bahkan juga bisa sebulan dua kali,
program-program dari lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus dijalankan
bersama dengan kementrian dibidang garmen setelah mendapatkan fasilitas dari
pemerintah. Pengawasan merupakan salah satu cara untuk mempertarhankan
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program yang telah berjalan, dengan terus mengawasi program memiliki tujuan
supaya tidak keluar dari tujuan lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus.
Evaluasi diadakan supaya program yang telah dijalankan menjadi lebih baik lagi,
evaluasi ini diadakan selama setahun sekali bersamaan dengan rapat tahunan.
Program yang telah berjalan akan dilihat kekurangan serta kelebihannya
sehingga dapat diketahui apa saja yang perlu diperbaiki supaya program yang
ada mencapai tujuan. TANGGAPANRESPONDENTENTANGPENGELOLAAN
LEMBGAGA SERTIFIKASI PROFESI GARMINDO PLUS Aktivitas yang terdapat
didalam manajemen sumber daya manusia secara umum yaitu analisis jabatan,
perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, orientasi, pelatihan dan
pengembangan, pemeliharaan kinerja, kompensasi, serta hubungan
ketenagakerjaan, didalam bagian ini akan dibahas mengenai tanggapan dari
responden mengenai pengelolaan yang terdapat didalam lembaga sertifikasi
profesi Garmindo Plus. PERENCANAAN Pengertian perencanaan sumber daya
manusia menurut Robbins dan Coulter yang dimuat dalam buku Widyaningrum
dan Siswati (2017:34) mengatakan bahwa perencanaan organisasi memiliki
jumlah serta jenis orang yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat. Dengan
adanya perencanaan,
perusahaanbisamenghindarkandiridarikekuranganindividuyang mendadak. Agus
Subagyo, AT, MM Lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus terdapat
perencanaan yang dilakukan dengan melihat kebutuhan yang telah disesuaikan
dengan target serta melihat asesor kompetensi yang dimiliki apakah sudah
mencukupi atau masih perlu untuk melakukan penambahan. Menentukan asesor
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kompetensi dilakukan dengan melihat latar belakang dari asesor itu sendiri,
melihat latar belakang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah asesor yang
melamar telah berkompeten dibidangnya. Susi Kartika, SM Setiap lembaga
sertifikasi profesi memiliki perencanaan begitu pula dengan lembaga sertifikasi
profesi Garmindo Plus. Ketika terdapat permintaan untuk memberikan assesmen
secara berlebih maka lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus akan melihat
asesor kompetensi yang dimiliki, ketika masih kurang maka akan dilakukan
perencanaan supaya kebutuhan akan assesmen dapat terpenuhi. Dalam
menentukan perencanaan asesor kompetensi lembaga sertifikasi profesi
Garmindo Plus akan melihat dari latar belakang yang telah dilalui oleh calon
asesor kompetensi yang mendaftar, dengan demikian maka dapat diketahui
bahwa asesor yang dicari sesuai dengan kebutuhan lembaga sertifikasi profesi
Garmindo Plus. PEREKRUTAN Menurut Robbins dan Coulter dalam buku
Widyaningrum dan Siswati (2017:48) pengertian terhadap perekrutan yang
memiliki arti melokasikan, mengindentifikasikan, dan menarik pelamar yang
berkompeten. Agus Subagyo, AT, MM Seorang asesor kompetensi harus memiliki
kemampuan serta dapat dikatakan berkompeten dibidangnya dibuktikan dengan
mempunyai sertifikat metodologi serta mempunyai sertifikat kompetensi teknis,
hal inilah yang menjadi persyaratan utama jika ingin melamar menjadi asesor
kompetensi didalam lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus. Sumber didalam
perekrutan asesor kompetensi berasal dari eksternal sehingga tidak berasal dari
dalam lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus, calon asesor kompetensi yang
mengetahui adanya penambahan asesor akan mengajukan lamaran kepada
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lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus dan akan menunggu pemberitahuan
selanjutnya. Dalam proses perekrutan terdapat biaya akan tetapi biasa ini tidak
dibebankan kepada calon asesor kompetensi melainkan menggunakan anggaran
yang telah diajukan kepada pemerintah sehingga tidak membebankan calon
asesor kompetensi. Susi Kartika, SM Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon
asesor kompetensi yaitu calon asesor kompetensi sudah berkompeten
dibidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat metodologi dan juga sertifikat
kompetensi teknis. Sumber dari perekrutan yang selama ini telah berjalan
berdasarkan dari eksternal sehingga calon asesor kompetensi yang berminat
dapat langsung melamar kedalam lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus.
Dalam proses perekrutan terdapat biaya yang dikeluarkan, biaya ini sebesar Rp
550.000,00 rupiah per calon asesor kompetensi. SELEKSI Seleksi merupakan
penyaring para pelamar kerja untuk menentukan siapa yang memenuhi kriteria
atas suatu pekerjaan. Seorang manajer harus memimilih diantara para calon
dengan cermat karena kesalahan penerimaan dapat menimbulkan masalah
secara signifikan (Widyaningrum & Siswati 2017:59). Agus Subagyo, AT, MM
Seleksi merupakan tahapan untuk memilah calon asesor kompetensi yang telah
melamar di lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus, didalam proses seleksi ini
lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus melihat kelengkapan berkas
administrasi yang telah diajukan oleh calon asesor kompetensi. Dalam
menyeleksi cara yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus
dengan melihat latar belakang dari setiap calon asesor kompetensi apakah telah
sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak, dengan melihat latar belakang dari

REPORT
#10123750

CHECKED
7 APR 2020, 12:35 AM

AUTHOR
ANDRE KURNIAWAN

PAGE
46 OF 67

https://plagiarismcheck.org


calon asesor kompetensi maka dapat diketahui dalam kenyataanya benar-benar
kompeten atau belum. Susi Kartika, SM Dalam menyeleksi calon asesor lembaga
sertifikasi profesi Garmindo Plus menyiapkan waktu untuk mencermati dan
melihat persyaratan yang telah diajukan oleh calon asesor kompetensi dengan
demikian pada tahap ini telah dilakukan seleksi dibidang administrasi. Cara yang
dilakukan lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus untuk menyeleksi calon
asesor kompetensi adalah melihat rekam jejak dari calon asesor kompetensi
supaya tidak salah memilih dan menyeleksi calon asesor kompetensi. ORIENTASI
Orientasi karyawan adalah prosedur yang dijalankan untuk memberikan
karyawan baru informasi yang mereka butuhkan, selain itu orientasi juga
membantu karyawan baru mempunyai ikatatan secara emosional
(Widyaningrum & Siswati (2017:70). Agus Subagyo, AT, MM Orientasi
merupakan bagian awal dalam memberikan informasi kepada asesor kompetensi
mengenai latar belakang lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus, informasi
yang telah diberikan digunakan oleh asesor kompetensi untuk melakukan suatu
pekerjaan. Saat ini masa orientasi yang dilaksanakan didalam lembaga sertifikasi
profesi Garmindo Plus menjadi satu bagian dari pelatihan dan pengembangan
sehingga tidak ada masa orientasi secara khusus yang didapat oleh calon asesor
kompetensi. Susi Kartika, SM Terdapat masa orientasi didalam lembaga sertifikasi
profesi Garmindo Plus, setiap asesor kompetensi memiliki waktu untuk
berorientasi yang berbeda-beda tergantung dari calon asesor kompetensi yang
melamar dan juga dari pihak lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus. Selama
ini proses orientasi yang dijalankan menjadi satu dengan proses pelatihan dan
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pengembangan sehingga tidak ada masa orientasi secara khusus yang diberikan
kepada calon asesor kompetensi. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN Pelatihan
merupakan proses untuk memberikan pengajaran kepada tenaga kerja baik
tenaga kerja baru maupun tenaga kerja yang lama mengenai keterampilan yang
mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan di perusahaan (Dessler,
2015:284). Pengembangan memiliki arti merakit isi dan materi pelatihan dari
program tersebut, memilih isi aktual yang akan diberikan didalam program
tersebut. Dalam proses pengembangan tenaga kerja akan mendapatkan
pendidikan yang membantu mereka bekerja dan melaksanakan pekerjaan yang
akan dilakukan di kemudian hari (Dessler, 2015:293). Agus Subagyo, AT, MM
Pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi
Garmindo Plus dilakukan dengan cara on the job training, calon asesor
kompetensi akan mendapatkan pendampingan dari asesor kompetensi yang telah
memiliki pengalaman dan proses ini dilakukan dalam periode waktu tertentu
tergantung dari situasi dan juga kondisi yang sedang dialami. Focus dalam proses
ini adalah melihat kemampuan dari calon asesor kompetensi apakah sudah
mampu untuk memberikan assessmen secara mandiri tanpa perlu adanya
pendampingan lebih lanjut. Jika didalam proses pelatihan dan pengembangan
ditemukan adanya asesor kompetensi yang belum memenuhi standar dari
lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus maka akan diadakan pengulangan
pelatihan dan pengembangan sampai calon asesor kompetensi mampu
memberikan assesmen. Tempat dalam menjalankan proses pelatihan dan
pengembangan dilakukan dalam tempat uji kompetensi sewaktu serta pada
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tempat kerja. Waktu yang dibutuhkan dalam proses pelatihan dan
pengembangan setiap calon asesor kompetensi berbeda biasanya hanya
membutuhkan beberapa bulan saja. Susi Kartika, SM Proses dalam melatih dan
mengembangkan ini dilakukan supaya kemampuan yang dimiliki oleh calon
asesor kompetensi bertambah, calon asesor kompetensi akan mendapatkan
pelatihan dan pengembangan dengan menggunakan metode on the job training
yaitu berada langsung ditempat kerja dan didampingi oleh asesor kompetensi
yang telah memiliki pengalaman. Kemampuan yang menjadi focus dalam proses
melatih dan mengembangkan ialah mampu untuk melakukan proses assesmen
secara mandiri kepada tenaga kerja dan tidak membutuhkan pendampingan lagi
dari asesor kompetensi yang telah berpengalaman. Jika ditemukan masih ada
calon asesor kompetensi yang belum memenuhi kriteria yang diinginkan dari
lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus langkah yang selama ini dilakukan
adalah mengadakan proses pengulangan pelatihan dan pengembangan kepada
calon asesor kompetensi sampai calo asesor kompetensi benar-benar mampu
untuk memberikan assesmen kepada tenaga kerja. Lama waktu yang dibutuhkan
dalam proses pelatihan dan pengembangan tergantung dari calon asesor
kompetensi untuk mempraktekan assesmen semakin mampu untuk memberikan
assesmen kepada tenaga kerja maka akan semakin cepat proses pelatihan dan
pengembangan akan selesai, selain itu juga bergantung kepada jadwal kegiatan
yang dimiliki oleh lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus jika terdapat jadwal
kegiatan yang padat maka proses pelatihan dan pengembangan akan
berlangsung lama. KOMPENSASI Kompensasi tenaga kerja terdapat dua
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komponen yaitu pembayaran finansial secara langsung yang berupa upah, gaji,
insentif, komisi, dan bonus sedangkan pembayaran finansial tidak langsung dapat
berupa tunjangan, asuransi, dan hiburan yang dibayarkan oleh pemberi kerja
(Dessler, 2015:417). Agus Subagyo, AT, MM Asesor kompetensi akan
mendapatkan kompensasi berdasarkan dengan hasil kerjanya, ketika asesor
kompetensi telah selesai memberikan assesmen kepada para tenaga kerja maka
akan mendapatkan kompensasi sesuai dengan jumlah tenaga yang di assesmen.
Pemberian kompensasi diberikan secara langsung kepada asesor kompetensi
tanpa melalui perantara, selain mendapatkan gaji bentuk lain dari pemberian
kompensasi dari lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus yaitu berupa
fasilitas-fasilitas yang didapat ketika menghadiri rapat kerja tahunan berupa
atribut selama kegiatan rapat berlangsung. Susi Kartika, SM Kriteria yang ada
dalam memberikan kompensasi kepada asesor kompetensi tidak ada secara
khusus, asesor kompetensi diminta untuk memberikan assesmen secara obyektif
tidak secara subyektif supaya hasil yang diperoleh sesuai dengan kenyataan.
Kompensasi diberikan kepada setiap asesor kompetensi jika proses assesmen
telah selesai, pemberian kompensasi akan diberikan secara langsung kepada
asesor kompetensi tanpa melalui perantara. Kompensasi yang diberikan berupa
gaji bentuk lain dari kompensasi yang diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi
Garmindo Plus kepada asesor kompetensi adalaha adanya pemberian fasilitas
penunjang yang digunakan supaya proses assesmen berjalan semakin baik.
INTEGRASI Di dalam proses integrasi ini memiliki tujuan untuk mencapai sinergi
antara tenaga kerja dan perusahaan supaya tujuan dari masing-masing pihak
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dapat tercapai. (Dessler, 2015). Agus Subagyo, AT, MM Lembaga sertifikasi
profesi Garmindo Plus memberikan kewajiban dan juga hak kepada setiap asesor
kompetensi sedangkan asesor kompetensi akan memberikan kinerja yang
optimal sesuai dengan beban kerja yang diberikan oleh lembaga sertifikasi
profesi Garmindo Plus. Dalam proses mengintegrasikan asesor kompetensi dan
lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus belum mengalami kendala dan berjalan
dengan baik, keinginan antara asesor kompetensi dan lembaga sertifikasi profesi
Garmindo Plus disampaikan melalui grup online atau melalui rapat sehingga akan
mendapatkan titik temu antara kedua belah pihak sehingga tujuan dapat tercapai
secara efektif. Susi Kartika, SM Langkah yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi
profesi Garmindo Plus untuk mengintegrasikan asesor kompetensi dengan
memberikan hak dan kewajibannya kepada asesor kompetensi sehingga asesor
kompetensi tidak merasa dirugikan, selain itu asesor kompetensi akan
memberikan kinerja yang baik dan menyelesaikan beban kerja yang diberikan
sesuai dengan prosedurnya dengan demikian kedua belah pihak dapat
memahami kemauan dan keinginan supaya tercipta integrasi. Dalam
mengintegrasikan antara asesor kompetensi dan lembaga sertifikasi profesi
Garmindo Plus saat ini belum mengalami kendala berjalan dengan baik. Integrasi
dilakukan dengan cara terus berkomunikasi antara asesor kompetensi dan juga
lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus hal ini dilakukan untuk meminimalkan
kesalahpahaman. PEMELIHARAAN Perusahaan memelihara kemampuan dan juga
sikap yang dimiliki oleh tenaga kerja melalui berbagai kebijakan yang diterapkan.
Di dalam fungsi ini perusahaan berusaha memberikan kenyamanan serta

REPORT
#10123750

CHECKED
7 APR 2020, 12:35 AM

AUTHOR
ANDRE KURNIAWAN

PAGE
51 OF 67

https://plagiarismcheck.org


menciptakan lingkungan kerja yang baik sehingga tenaga kerja dapat bertahan
dan terus bekerja, pemeliharaan yang baik akan memberikan dampak yang baik
pula. (Dessler, 2015). Agus Subagyo, AT, MM Pemeliharaan terhadap asesor
kompetensi dilakukan supaya asesor kompetensi tidak keluar dari lembaga
sertifikasi profesi Garmindo Plus. Setiap asesor kompetensi akan diberikan hak
dan kewajibannya sehingga tidak ada kesenjangan sosial diantara asesor
kompetensi, selain itu lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus akan
memberikan kebebasan kepada asesor kompetensi mengenai peraturan yang
akan diterapkan dalam proses assesmen. Asesor kompetensi akan dievaluasi
kinerjanya supaya semakin baik dalam memberikan assesmen kepada para
tenaga kerja. Susi Kartika, SM Lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus tidak
memberikan tekanan yang berlebih kepada asesor kompetensi selain itu selalu
memberikan hak dan kewajiban yang sesuai dengan waktunya supaya asesor
kompetensi tidak merasa diragukan, hal ini merupakan salah satu cara untuk
mempertahankan asesor kompetensi. lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus
juga memberikan kebebasan kepada asesor kompetensinya untuk mendaftar
kepada lembaga sertifikasi profesi yang lain, semakin sering melakukan proses
pengujian maka asesor kompetensi semakin berpengalaman sehingga akan
menambah kemampuan dari asesor kompetensinya. HUBUNGAN
KETENAGAKERJAAN Hubungan Ketenagakerjaan merupakan aktivitas yang
dilakukan untuk membentuk serta memelihara hubungan kerja antara
perusahaan serta tenaga kerja yang positif yang digunakan dalam kontribusi pada
produktivitas, moral, motivasi serta pendisiplinan yang memuaskan serta
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memelihara lingkungan kerja yang kohesif (Widyaningrum & Siswati (2017:70).
Agus Subagyo, AT, MM Pemutusan hubungan kerja merupakan proses paling
akhir dimana asesor kompetensi sudah tidak bekerja lagi didalam lembaga
sertifikasi profesi Garmindo Plus, namun saat ini belum ada asesor kompetensi
yang diputus hubungan kerjanya. Jika ada yang di putus hubungan kerjanya
disebabkan oleh faktor dari internal asesor kompetensi, faktor yang paling utama
adalah asesor kompetensi sibuk dengan kegiatan yang lain sehingga tidak focus
untuk memberikan assesmen kepada tenaga kerja. Proses yang akan dilakukan
jika ada asesor yang diputus hubungan kerjanya yaitu akan di putus kontrak yang
telah disepakati sebelumnya. Susi Kartika, SM Didalam lembaga sertifikasi profesi
Garmindo Plus belum ada asesor kompetensi yang diputus hubungan kerjanya,
jika ada maka faktor yang menyebabkan berasal dari internal asesor kompetensi
yang tidak focus memberikan assesmen kepada tenaga kerja karena adanya
kegiatan lain selain itu pemutusan hubungan kerja disebabkan asesor kompetensi
melanggar dari peraturan dari lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus. Proses
yang dilakukan ketika terdapat asesor kompetensi diputus hubungan kerjanya
yaitu secara langsung akan diberhentikan dan tidak lagi menjadi asesor
kompetensi di lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus. PEMBAHASAN
Perencanaan Perencanaan dilakukan dengan menetapkan sasaran serta standar
yang telah ditentukan, dengan melakukan perencanaan perusahaan juga
mengembangkan aturan dan prosedur yang berlaku. Selain itu perencanaan
dilakukan untuk mengembangkan rencana dan peramalan ke depan mengenai
langkah yang akan dilakukan suatu perusahaan (Dessler, 2015:4). Lembaga
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sertifikasi profesi Garmindo Plus menerapkan perencanaan sesuai dengan teori
dari Garry Dessler, perencanaan yang dilakukan ialah dengan menetapkan
sasaran sesuai dengan standar dari lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus.
Selain itu perencanaan dilakukan dengan cara melihat kebutuhan yang telah
disesuaikan dengan permintaan untuk memberikan assesmen kepada para
tenaga kerja, saat melihat kebutuhan didapati kekurangan terdapat asesor
kompetensi maka akan dilakukan penambahan terhadap asesor kompetensi.
Perencanaan asesor kompetensi yang ada tidak dilakukan dalam jangka waktu
yang telah ditetapkan akan tetapi melihat dari situasi yang sedang dialami oleh
oleh lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus jika perlu diadakan perencanaan
dan dibutuhkan maka dengan segera akan dilakukan perencanaan terhadap
asesor kompetensi. Dalam menentukan asesor kompetensi cara yang dilakukan
lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus yaitu melihat latar belakang teknis dari
calon asesor kompetensi yang melamar, garmen memiliki berbagai sub
sektornya sehingga perlu untuk diketahui kemampuan yang dimiliki sehingga
mampu dipastikan bahwa asesor kompetensi yang dicari telah memenuhi
kebutuhan dari lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus. Perencanaan dilakukan
dalam periode waktu tertentu, pada awal melakukan perencanaan akan diadakan
rapat bersama dengan pengurus lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan didalam lembaga
sertifikasi profesi Garmindo Plus sudah baik hal ini di buktikan dengan adanya
komunikasi yang baik dalam melakukan perencanaan, selain itu adanya
koordinasi didalam pengurus dan juga dewan pengarah dalam melakukan
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perencanaan sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam proses
perencanaan asesor kompetensi. Perekrutan Perekrutan memiliki arti
menemukan dan menarik pelamar untuk mengisi posisi dari pemberi kerja.
Perusahaan akan meramalkan permintaan terhadap permintaan angkatan kerja
yang dimulai dengan memperkirakan permintaan terhadap barang atau jasa
(Dessler, 2015:160). Rekrutmen tenaga kerja adalah proses yang digunakan
untuk menentukan serta menarik pelamar-pemalar yang mempunyai keahlian
suatu profesi tertentu untuk bekerja dalam suatu perusahaan (Widyaningrum &
Siswati, 2017). Dalam proses rekrtumen memiliki tujuan untuk mengumpul para
pelamar dan setelah itu akan diadakan pemilihan yang terbaik dari pelamar yang
sudah mengajukan lamaran, pelamar dapat berdasarkan dari dalam organisasi
atau juga bisa berasal dari luar organisasi. Saat melakukan proses rekrutmen
lembaga sertifikasi profesi Garmindo plus telah memutuskan posisi apa saja yang
akan diisi dan juga menyuruh kandidat untuk melengkapi persyaratan, langkah
selanjutnya memutuskan siapa saja yang akan diberi penawaran untuk menjadi
asesor kompetensi. Di dalam lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus
perekrutan dilakukan dari pihak luar dimana para asesor kompetensi
mendapatkan informasi mengenai penambahan asesor kompetensi selanjutnya
calon asesor kompetensi akan melamar dan mengajukan persyaratan untuk
dilakukan proses seleksi administrasi. Seorang calon asesor kompetensi harus
memiliki kemampuan serta berkompeten dibidangnya yang dapat di buktikan
dengan mempunyai sertifikat metodologi dan juga sertifikat kompetensi teknis.
Dalam proses perekrutan asesor kompetensi terdapat biaya yang digunakan
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selama proses ini berlangsung, biaya yang dikeluarkan ialah Rp 550.000,00
rupiah untuk setiap calon asesor kompetensi. Seleksi terhadap tenaga kerja
dilakukan untuk mencapai kesesuaian antara orang dan juga suatu perusahaan,
penyesuaian ini dilakukan supaya pengetahuan (knowledge), keterampilan
(skills), kemampuan (abilities), serta kompetensi (competencies) yang miliki
dapat digunakan untuk melakukan dan menyelesaikan suatu pekerjaan yang ada
(Dessler, 2015:201-202). Menyeleksi tenaga kerja yang benar merupakan
tindakan yang penting karena selama proses seleksi berlangsung harus ada
waktu khusus dalam proses ini dan terdapat biaya yang dikeluarkan, sehingga
harus memilih orang yang tepat. Lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus
menyeleksi calon asesor kompetensi dengan melihat kelengkapan persyaratan
administrasi yang diajukan. Selain itu cara yang dilakukan lembaga sertifikasi
profesi Garmindo Plus adalah dengan melihat latar belakang dari calon asesor
kompetensi yang melamar apakah telah sesuai dengan yang dibutuhkan atau
tidak, dengan melihat latar belakang calon asesor kompetensi maka dapat
diketahui dalam kenyataannya sudah benar- benar kompeten atau belum supaya
tidak salah dalam memilih calon asesor kompetensi. Menyeleksi merupakan
proses untuk memilih dan memutuskan seseorang yang dianggap memiliki
kualifikasi yang dibutuhkan dalam mengisi suatu lowongan pekerjaan dalam
perusahaan, sebelum diputuskan dan memilih terdapat beberapa tes yang harus
dijalani setiap calon pelamarnya. Tes yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi
profesi Garmindo Plus yaitu tes kerja (employment test) yaitu cara yang
digunakan untuk menilai sejauh mana kecocokan antara calon asesor kompetensi
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dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam memilih seorang asesor
kompetensi, selain itu tes lain yang digunakan yaitu tes pencapaian
(achievement test) yaitu tes yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana
calon asesor kompetensi mempelajari ilmu yang sesuai dengan bidangnya dan
juga melihat keahlian serta kemampuan yang dimiliki. Proses seleksi didalam
lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus tidak menggunakan wawancara akan
tetapi akan langsung dilihat dalam tes-tes yang telah dilakukan, langkah yang
dilakukan sudah baik karena dengan cara ini lembaga sertifikasi profesi Garmindo
Plus dapat langsung melihat gambaran dari kinerja calon asesor kompetensi yang
melamar. Pemberian tes ini akan dilakukan kepada setiap calon asesor
kompetensi yang melamar dan hasilnya nanti bersifat obyektif berdasarkan yang
terjadi dalam kenyataanya. Pelatihan Dan Pengembangan Menyeleksi tenaga
kerja secara hati-hati tidak menjamin calon tenaga kerja yang dipilih akan
bekerja secara efektif, tenaga kerja yang memiliki potensi tinggi belum tentu
dapat bekerja denga baik jika belum mengetahui apa saja yang harus dilakukan.
Hal ini dikarenakan ketidaktahuan tenaga kerja baru mengenai apa saja yang
harus dilakukan serta bagaimana cara melakukannya, untuk itu perlu diadakan
orientasi serta pelatihan dan pengembangan terhadap tenaga kerja. Orientasi
tenaga kerja (employee orientation) adalah langkah-langkah yang dilakukan
untuk memberikan informasi kepada tenaga kerja baru yang akan dibutuhkan
saat mereka bekerja, selain itu orientasi juga dapat membantu tenaga kerja baru
untuk mendapatkan ikatan secara emosional terhadapa perusahaan (Dessler,
2015:282). Dengan kata lain orientasi adalah program yang bertujuan untuk
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memperkenalkan kepada tenaga kerja baru mengenai informasi-informasi yang
nantinya akan digunakan saat berada dalam dunia kerja. Lembaga sertifikasi
profesi Garmindo Plus telah menganalisis kebutuhan tentang pelatihan yang akan
diterapkan serta kebutuhan akan asesor kompetensi, selain itu juga medesain
program pelatihan supaya lebih efektif. Program pelatihan juga mengalami
pengembangan dimana saat ini telah menggunakan metode on the job training
untuk calon asesor kompetensi yang baru. Di dalam lembaga sertifikasi profesi
Garmindo Plus terdapat masa orientasi yang diberikan kepada asesor
kompetensi, masa orientasi yang dialami setiap asesor kompetensi berbeda-beda
tergantung dari calon asesor kompetensi yang melamar serta dari jadwal
kegiatan yang sedang dijalankan oleh lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus.
Selama ini masa orientasi yang ada menjadi satu dengan proses pelatihan dan
pengembangan sehingga tidak ada masa orientasi secara khusus yang didapat
oleh calon asesor kompetensi. Pelatihan merupakan proses untuk memberikan
pengajaran kepada tenaga kerja baik tenaga kerja baru maupun tenaga kerja
yang lama mengenai keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjalankan
pekerjaan di perusahaan (Dessler, 2015:284). Pengembangan memiliki arti
merakit isi dan materi pelatihan dari program tersebut, memilih isi aktual yang
akan diberikan didalam program tersebut. Dalam proses pengembangan tenaga
kerja akan mendapatkan pendidikan yang membantu mereka bekerja dan
melaksanakan pekerjaan yang akan dilakukan di kemudian hari (Dessler,
2015:293). Beberapa manfaat yang dapat diperoleh ketika menerapkan pelatihan
dan pengembangan (Widyaningrum & Siswati, 2017) : Bagi perusahaan adalah :
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Meningkatkan profitabilitas Meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja
Meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja Meningkatkan pengembangan
organisai Meningkatkanefisiensisertamengurangibiaya operasional yang
diakibatkan dari kesalahan operasional Manfaat bagi tenaga kerja adalah :
Membantu untuk menyelesaikan kerja Meningkatkan motivasi supaya semakin
percaya diri Mengembangkan kemampuan untuk menjadi pemimpin Membantu
untuk membuat keputusan yang lebih baik, cepat dan efisien Pelatihan dan
pengembangan yang dilakukan didalam lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus
yaitu menggunakan metode on the job training, calon asesor kompetensi akan
mendapatkan pelatihan dan pengembangan di tempat kerja serta mendapatkan
pendampingan oleh asesor kompetensi yang sudah memiliki pengalaman.
Kemampuan yang menjadi focus didalam proses ini, kemampuan yang tuntut
ialah mampu untuk memberikan assesmen kepada tenaga kerja secara mandiri
dan tidak membutuhkan pendampingan dari asesor kompetensi yang telah
berpengalaman. Di dalam proses ini tidak ada standar yang terpenting calon
asesor kompetensi mampu unutk memberikan assesmen kepada tenaga kerja
sesuai dengan prosedurnya, selaini itu untuk calon asesor kompetensi akan
mendapatakan asesi dalam jumlah yang tidak banyak. Asesor kompetensi yang
belum memenuhi kriteria dari lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus akan
mendapatkan pengulangan pelatihan dan pengembangan sampai benar-benar
mampu untuk melakukan proses assesmen kepada tenaga kerja. Lama waktu
yang dibutuhkan di dalam proses ini tergantung dari asesor kompetensi seberapa
cepat menerapkan ilmunya untuk mempraktekan assesmen semakin mampu
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memberikan assesmen kepada tenaga kerja maka akan semakin cepat proses
pelatihan dan pengembangan, faktor lain yaitu berasal dari kegiatan dari
lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus. Pelatihan dan pengembangan
menggunakan metode on the job training baru saja diterapkan, sebelumnya
menggunakan metode lain yang dirasa perlu ada peningkatkan dalam proses ini
sehingga metodi on the job training lah yang digunakan. Dengan menggunakan
metode ini akan membantu calon asesor kompetensi untuk beradaptasi serta
melihat secara langsung sehingga ketika memberikan penilaian sudah memiliki
gambaran secara umum. Kompensasi Kompensasi tenaga kerja mencangkup
semua bayaran yang diberikan kepada tenaga kerja dari perusahaan dan
berlandaskan dari hubungan kerja yang dialami. Kompensasi tenaga kerja
terdapat dua komponen yaitu pembayaran finansial secara langsung yang berupa
upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus sedangkan pembayaran finansial tidak
langsung dapat berupa tunjangan, asuransi, dan hiburan yang dibayarkan oleh
pemberi kerja (Dessler, 2015:417). Kompensasi diberikan ketika tenaga kerja
telah menyelesaikan pekerjaannya dan akan diberikan dalam jangka waktu
tertentu atau sesuai dengan perjanjian yang tercantuk dalam kontrak kerjanya.
Dalam merancang dan mengelola sistem kompensasi tidaklah mudah, perlu
penanganan yang benar serta serius supaya mampu untuk mengelola sistem
kompensasi secara efetif. Mengelola kompensasi dipengaruhi oleh beberapa
faktor yaitu (Widyaningrum & Siswati, 2017) : a.Faktor pasar tenaga kerja
b.Kompetisi c.Kesepakatan kerja d.Peraturan dari pemerintah e.Masalah sektor
lainnya Tidak ada kriteria secara khusus yang ada dalam memberikan kompesasi
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kepada asesor kompetensi, setiap asesor kompetensi akan diminta untuk
memberikan penilaian kepada tenaga kerja secara obyektif tidak subyektif
supaya hasil yang diperoleh benar-benar sesuai dengan yang terjadi, kompensasi
akan diberikan secara langsung kepada asesor kompetensi tanpa melalui
perantara. Kompesasi yang diberikan secara langsung berupa gaji sedangkan
yang tidak langsung berupa fasilitas dan juga hiburan yang dapat digunakan
untuk menunjang selama proses penilaian berlangsung supaya semakin baik.
Integrasi Merupakan suatu usaha untuk mengarahkan tindakan para tenaga
supaya sesuai dengan tujuan dari perusahaan yang sejak awal telah dibentuk,
dengan demikian langkah yang dijalankan sesuai dengan strategi yang telah di
tetapkan. Di dalam proses integrasi ini memiliki tujuan untuk mencapai sinergi
antara tenaga kerja dan perusahaan supaya tujuan dari masing-masing pihak
dapat tercapai. (Dessler, 2015). Langkah yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi
profesi Garmindo Plus untuk mengintegrasikan asesor kompetensi dengan cara
memberikan hak serta kewajiban milik asesor kompetensi sehingga asesor
kompetensi tidak merasa dirugikan dan merasa nyaman, di sisi lain asesor
kompetensi akan memberikan kinerja yang baik sesuai dengan beban kerja yang
telah diberikan sesuai dengan prosedurnya. Melalui cara ini asesor kompetensi
dan lembaga sertifikasi memahami kemauan dan keinginan sehingga tidak ada
kesalahpahaman, selain itu setiap kegiatan mengikutsertakan asesor kompetensi
dengan cara ini akan meningkatkan partisipasi dari asesor kompetensi. Dalam
mengintergrasikan lembaga sertifikasi profesi dan juga asesor kompetensi tidak
mengalami kendala dan masih lancar saja. Pemeliharaan Perusahaan memelihara
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kemampuan dan juga sikap yang dimiliki oleh tenaga kerja melalui berbagai
kebijakan yang diterapkan. Di dalam fungsi ini perusahaan berusaha memberikan
kenyamanan serta menciptakan lingkungan kerja yang baik sehingga tenaga
kerja dapat bertahan dan terus bekerja, pemeliharaan yang baik akan
memberikan dampak yang baik pula. (Dessler, 2015). Pemeliharaan terhadap
asesor kompetensi dilakukan supaya asesor kompetensi tidak keluar dari lembaga
sertifikasi profesi Garmindo Plus. Setiap asesor kompetensi akan diberikan hak
dan juga kewajibannya tentang kompensasi sehingga tidak ada kesenjangan
sosial diantara asesor kompetensi, selain itu lembaga sertifikasi profesi Garmindo
Plus akan memberikan kebebasan kepada asesor kompetensi mengenai
peraturan yang akan diterapkan selama proses assesmen berlangsung. Asesor
kompetensi juga diberikan kebebasan untuk melamar di lembaga sertifikasi
profesi yang lain, hal ini memiliki tujuan semakin sering memberikan assesmen
kepada tenaga kerja maka akan menambah pengalaman dari asesor kompetensi
itu sendiri. Hubungan Ketenagakerjaan Hubungan Ketenagakerjaan merupakan
aktivitas yang dilakukan untuk membentuk serta memelihara hubungan kerja
antara perusahaan serta tenaga kerja yang positif yang digunakan dalam
kontribusi pada produktivitas, moral, motivasi serta pendisiplinan yang
memuaskan serta memelihara lingkungan kerja yang kohesif. Dalam mengelola
hubungan ketenagakerjaan merupakan tugas dari sumber daya manusia, tugas
ini diantaranya adalah (Dessler, 2015): Memperbaiki serta menilai hubungan
ketenagakerjaan melalui komunikasi yang baik Mengembangkan program
pengakuan dan penghargaan Menciptakan strategi keterlibatan tenaga kerja
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Pemutusan hubungan kerja merupakan proses yang paling akhir dimana asesor
kompetensi sudah tidak lagi bekerja dan menjadi asesor lagi di dalam lembaga
sertifikasiprofesi Garmindo Plus, akan tetapi saat ini belum ada asesor
kompetensi yang di putus hubungan kerjanya. Jika terjadi pemutusuan hubungan
kerja maka hal itu disebabkan oleh faktor dari internal asesor kompetensi, faktor
yang paling utama adalah asesor kompetensi sibuk dengan kegiatan yang lain
sehingga tidak focus untuk memberikan penilaian kepada tenaga kerja. Saat ini
jika terdapat asesor kompetensi yang mengajukan pengunduruan diri belum
terdapat prosedur yang secara khusus mengatur tentang hal ini, asesor
kompetensi yang mengundurkan diri secara pribadi akan bertemu dengan
direktur dan menjelaskan tentang alasan mengundurkan diri setelah itu akan
meminta ijin keluar dari grup whatshapp asesor kompetensi. Proses yang
dilakukan jika terdapat asesor kompetensi yang diputus hubungan kerjanya yaitu
langsung diputus kontrak dan diberhentikan menjadi asesor kompetensi, hal ini
terdapat didalam kontrak kerja yang dilampirkan. Dalam lembaga sertifikasi
profesi Garmindo Plus belum ditemukan adanya pemutusan hubungan
ketenagakerjaan hal ini sangat dikatakan baik karena mampu untuk menjaga dan
meminimalkan turn over asesor kompetensi, dengan angka turn over yang
rendah maka dapat dikatakan jika pengelolaan yang terdapat di dalam lembaga
sertifikasi profesi ini dapat dikatakan baik. BAB V PENUTUP Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui program-program yang
terdapat di dalam lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus serta mengetahui
tentang pengelolaan asesor kompetensi mulai dari perekrutan hingga hubungan
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ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan kesimpulan
sebagai berikut : Program-program yang ada telah disusun bersama dengan
kementrian yang bergerak dibidang garmen sehingga lembaga sertifikasi profesi
Garmindo Plus sebagai pihak ketiga tidak dapat menjalankan programnya secara
mandiri. Program utama dalam lembaga sertifikasi profesi adalah melakukan
serangkaian proses pengujian kompetensi kepada tenaga kerja supaya
mendapatkan sertifikat kompetensi. Terdapat tujuh skema sertifikasi kompetensi
yaitu skema operator jahit muda dengan empat unit kompetensi, skema operator
jahit madya dengan empat unit kompetensi, skema operator jahit mahir dengan
enam unit kompetensi, skema asisten supervisor sewing dengan tujuh unit
kompetensi, skema supervisor sewing dengan delapan unit kompetensi, skema
pemeriksaan mutu garmen dengan tiga unit kompetensi, dan skema pemotongan
kain dengan dua unit kompetensi. Secara keseluruhan proses pengelolaan asesor
kompetensi mulai dari perekrutan hingga hubungan ketenagakerjaan yang
terdapat di lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus telah mencangkup
faktor-faktor yang dikemukanan oleh Gary Dessler yaitu : Rekrutmen
Merencanakan kebutuhan akan asesor kompetensi, memutuskan posisi sebagai
asesor kompetensi, menyuruh asesor kompetensi untuk melengkapi persyaratan
serta memutuskan siapa saja yang diberi penawaran. Pelatihan dan
Pengembangan Medesain program untuk pelatihan dan pengembangan,
mengembangkan program yang telah ada, mempraktekannya dan diadakan
evaluasi. Kompensasi Setiap asesor akan mendapatkan gaji serta fasilitas-fasilitas
yang didapat saat proses sertifikasi serta saat rapat kerja tahunan. Integrasi
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Memberikan hak serta kewajiban antara lembaga sertifikasi profesi Garmindo
Plus dan juga asesor kompetensi, selain itu melibatkan asesor kompetensi dalam
kegiatan yang ada sehingga meningkatkan partisipasi dari asesor kompetensi.
Pemeliharaan Setiap asesor kompetensi yang ada diberikan kebebasan untuk
mendaftar di lembaga sertifikasi profesi yang lainnya selain itu kompensasi akan
tetap di berikan sebagai hak dari asesor kompetensi serta tanggung jawab dari
lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus. Hubungan Ketenagakerjaan Selama ini
belum ada asesor kompetensi yang diputus hubungan ketenagakerjaannya akan
tetapi jika terdapat pengajuan pengunduran diri maka asesor kompetensi akan
bertemu dengan direktur dan memberikan alasannya setelah itu meminta izin
untuk meninggalkan grup di whatshapp. Saran
Berdasarkanhasilpenelitiandankesimpulan,maka penelitiakan menyarankan
sebagai berikut : Lembaga sertifikasi profesi Garmindo Plus dapat memberikan
sosialisasi terhadap tenaga kerja mengenai sertifikasi kompetensi, kegiatan
sosialisasi dapat dilakukan berupa seminar selain itu juga dapat menggunakan
media massa youtube untuk memberikan penjelasan mengenai sertifikasi
kompetensi supaya semakin banyak tenaga kerja mengetahui tentang
pentingnya mendapatkan sertfikat kompetensi. Lembaga sertifikasi profesi
Garmindo Plus dapat bekerja sama dengan perusahaan untuk mewajibkan
karyawannya mempunyai sertifikat kompetensi. Dengan cara ini akan
meningkatkan pengetahuan karyawan tentang sertifikasi kompetensi serta
serangkaian proses untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.
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