
Mengembangkan TOOLS ASESMEN 

sesuai KEBUTUHAN Perusahaan 



Apa TUJUAN Asesmen Anda?



DEVELOPMENT

ASSESSMENT

Development center

● Tidak ada target / tujuan operasional apapun dari organisasi dalam menggunakan metode ini

● 100% lebih ditujukan untuk program pengembangan

● Penekanan pada pengembangan skill / competencies

● Memerlukan suatu elemen pembelajaran lebih lanjut

● Feedback perlu diberikan selama proses pembelajaran, bukan diberikan setelah program tsb dilakukan

● Pendekatan coaching dan counselling

Career Development and Assessment Center

● Memiliki target dalam hal tingkatan (level) dan terarah

● Pengukuran yang menghasilkan kelemahan (development need) maupun kekuatan (strengths) vs target yang

sudah ditentukan.

● Tujuannya (75%) untuk kepentingan pengembangan

● Feedback dan counseling proses diberikan

Potential Assessment Center

● Mempunyai target “higher levels”

● merupakan proses kalibrasi daripada sekedar ‘pass /fail’

● 50% memiliki tujuan assessment / 50% bertujuan development

● Feedback diberikan secara menyeluruh

Internal Recruitment / Promotion Assessment

● Mengukur secara spesifik target Job yang akan dinilai

● Yes or No.

● Hanya beberapa aspek yang di feedback’kan

● 75% ditujukan untuk proses penilaian

Eksternal Recruitment

● Seringkali proses yang dilakukan hanya 1 hari

● Kandidat yang terlibat berasal dari luar

● Yes / No decision

● Feedback tidak harus diberikan

Interviews/ Ability Testing

● Lebih merupakan proses assessment yang dilakukan dengan metode interview saja

● Tidak ada feedback yang diberikan / hasilnya yes or No



Apa yang bisa Anda dapatkan dari
TUJUAN asesment Anda tadi?



Assessment center atau
Development center

merupakan proses penilaian yang
sudah terstandarisasi dan
didasarkan pada acuan-acuan
perilaku dengan menggunakan
beberapa metode agar
menghasilkan penilaian yang
obyektif.



Multiple input
• Assessment dilakukan berdasar dimensi, kriteria

ataupun kompetensi.

• Assessment menggunakan teknik meliputi test, 
interview, kuesioner, simulasi perilaku, dsb.



Tersedia sejumlah
Assesor/Observer (spesialis / 

profesional / psikolog
terlatih), dan juga kandidat

yang akan di asses.

Multiple Assesor



5 Manfaat A / D Center
1. Rekruitmen & Promosi

2. Identifikasi Potensi

3. Diagnosa Kebutuhan
Pengembangan

4. Diagnosa Kebutuhan
Pembelajaran

5. Perencanaan Organisasi



BAGAIMANA PROSES ASESMEN 
PERUSAHAAN ANDA?

Belum pernah
melakukan proses 
asesmen dengan

pengetesan
psikologi

Menghubungi
Konsultan untuk
membantu Anda

Melakukan
Asesmen Internal



Asesmen Internal Perusahaan
Syarat utama tools:

• Akurat

• Signifikan

• Dapat dipertanggungjawabkan

Pastikan Anda memilih alat tes yang telah
diteliti oleh golongan akademisi atau telah
dipatenkan melalui brand tertentu.



STANDARDISASI

• Dirancang untuk kelompok atau personal?

…....................................................

• Apa yang diukur? (Cek Kamus Kompetensi)

…....................................................

• Standar skor (sinergiaconsultant.com/seminarform)

….....................................................



Core Competency sebagai implementasi dari

Corporate Values

Generic Competency sebagai kualitas manusia

yang diperlukan untuk mengerjakan suatu
pekerjaan.

Specific Competency sebagai karakteristik
mendasar seseorang yang membuatnya menjadi
pelaku suatu pekerjaan dengan kinerja yang 
terbaik.



Mengapa Kompetensi sangat penting
bagi program Assessment & 

Development Center?



1. Menentukan alat ukur

2. Acuan bagi Asesor
dalam melakukan
observasi dan evaluasi

3. Identifikasi
pengembangan Asese

4. Review dan validasi



Komponen Model Kompetensi

1. Judul
2. Deskripsi
3. Indikator Perilaku



JUDUL
Adalah rangkuman dari
kumpulan berbagai indikator
perilaku yang memiliki kesamaan
tertentu, (secara statistik dapat
dilakukan analisa faktorial,
ataupun korelasi untuk melihat
saling keterkaitan satu sama lain
atau sebaliknya).

Judul memiliki kontribusi yang
signifikan terhadap keberhasilan
pelaksanaan job target.



DEFINISI/ DESKRIPSI

Adalah uraian singkat
mengenai karakteristik
orang yang dibutuhkan
untuk mengerjakan
tugasnya dalam rangka
menghasilkan prestasi
kerja yang efektif.



INDIKATOR PERILAKU

Adalah daftar perilaku yang
perlu diekspresikan, untuk
menentukan apakah
seseorang telah menunjukkan
kompetensi tertentu atau
tidak, dalam mengemban
tugas dan tanggungjawab
pekerjaannya.



Faktor utama dalam validasi kompetensi: 

• Kualias hasil pekerjaan

• Relevansi dengan pekerjaan

• Relevansi dengan proses bisnis



CONTOH





MENGAPA KITA BUTUH INSTRUMEN 
TES YANG TEPAT?



Metode-metode Assessment

• Psychological Test

• Interview

• In-tray Exercise

• Group Exercise

• Presentation

• Documentation & Social 
Media

• PICTures & Words

• etc



Multiple Assessment Program
• Disebut sebagai Assessment Center pertama kali saat PD II

untuk seleksi calon tentara

• Ciri-ciri :

– Terdapat lebih dari 1 Assessee untuk dievaluasi

– Menggunakan lebih dari 1 teknik

– Melibatkan beberapa Assessor & Kompetensi/dimensi

– Dapat digunakan untuk berbagai tujuan

• Prosesnya kompleks karena mengombinasikan berbagai
teknik.



Merancang Asesmen Sesuai
Kebutuhan Perusahaan



Yang Perlu Asesor Persiapkan:

• Alat tes/ alat ukur

• Penjadwalan

• Asesor dan kesiapannya

• Administrasi asesmen

• Pendokumentasian

• Pembuatan laporan oleh Asesor

• Jadwal dan skema sosialisasi hasil asesmen



Sumber yang dapat Asesor Gunakan:

• Kamus kompetensi

• Referensi alat ukur dari lembaga asesmen

• Kasus-kasus yang terjadi di lapangan

• Data dari para leader/ SDM secara
keseluruhan



Assessment Matrix Worksheet

Kemampuan
berpikir

Perencanaan Komunikasi Leadership Persuasi Pemecahan
Masalah

Motivasi

Tes
Psikologis

Interview

In Tray 
Exercise

Focus Group 
Discussion

Group 
Exercise

Presentation

PICTures & 
Words



CONTOH: Role Play



NEXT SESSION


