Pelatihan Asesor
Kompetensi

(Humas PNC) : Kamis, tanggal 30
November 2017, bertempat di Aula
Politeknik Negeri Cilacap telah
dilakasanakan kegiatan Pelatihan
dan Sertifikasi Asesor Kompetensi
BNSP. Kegiatan ini dilaksanakan
selama lima hari mulai dari tanggal
30 November 2017 sampai dengan
tanggal
4
Desember
2017.
Sebanyak 20 (duapuluh) peserta
/Dosen
dari
seluruh
Jurusan/Program Studi yang ada di Politeknik Negeri Cilacap mengikuti
kegiatan pelatihan dan sertifikasi asesor kompetensi BNSP ini.
Salah satu tantangan perguruan tinggi adalah memastikan bahwa
lulusannya memiliki kompetensi yang unggul sehingga mampu bersaing
pada suatu profesi tertentu dalam dunia kerja. Untuk memastikan bahwa
lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi dan cakap dalam suatu
profesi tertentu, sudah selayaknya setiap lulusan mengikuti Uji Kompetensi
yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang mempunyai lisensi
secara resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Kegiatan ini dilatarbelakangi dengan rencana Pendirian Lembaga Sertifikasi
(LSP) P1 Politeknik Negeri Cilacap yang mensyaratkan tersedianya Assesor
Kompetensi yang tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP). Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) merupakan badan yang
ditugaskan untuk menjaga dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan
Standar Kompetensi Kerja Nasinal Indonesia (SKKNI) dan standard Mutual
Recognice Agreement (M.R.A) yang telah digunakan di Negara-negara
ASEAN. Bukti bahwasanya seseorang sudah kompeten adalah adanya
sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP) yang merupakan perpanjangan tangan dari BNSP, setelah melalui
proses verifikasi oleh BNSP.
Lembaga Sertifikasi Profesi Secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian
yaitu LSP P1 yang dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan
menjaga kompetensi lulusannya dan pelatihan dan LSP P3 yang didirikan
oleh Asosiasi Profesi tertentu untuk menjaga kompetensi pekerja pada
bidang tertentu. Pelaksanaaan Uji Kompetensi dilakukan di Tempat Uji
Kompetensi (TUK) yang merupakan tempat kerja atau lembaga yang dapat
memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi yang telah diverifikasi
oleh LSP-P1.

Sebagai Narasumber pada kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Asesor
Kompetensi BNSP adalah dari BNSP Pusat. Dalam pelatihan dan sertifikasi
asesor ini dibagi menjadi dua sesi, yaitu:
 Tanggal 30 November – 3 Desember 2017 : Pelatihan
Pemateri pada sesi pelatihan ini adalah Masruri dan Deviyanus
 Tanggal 4 Desember 2017 : Real Assesment
Pemateri pada sesi real assesment adalah Agus Sutasna dan Lasiya
Chambali.

