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FR-APL-01. FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI KOMPETENSI 
 

Bagian 1: Rincian Data Pemohon Sertifikasi 
Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan anda pada saat ini. 
 

a.  Data Pribadi 

Nama lengkap :  

Tempat, tanggal lahir :  

Jenis kelamin : Laki-laki/Wanita* 

Kebangsaan :  

Alamat rumah :  

   

      Kode pos:  

No. telepon/e-mail : Rumah:    Kantor: 

  HP:     E-mail:  

Pendidikan Terakhir :  

 
b.  Data Pekerjaan Sekarang 

Nama Lembaga/ 
Perusahaan   

 

: 

 

Jabatan :  

Alamat :  

   

      Kode pos:  

No. Telp/Fax/E-mail : Telp:    Fax:  

  E-mail: 

 

c.  Data Permohonan Sertifikasi 
Tujuan asesmen :  RPL  Pencapaian proses 

pembelajaran 

 RCC  Sertifikasi  Lainnya: 
……………… 

Skema sertifikasi : Klaster/Okupasi/KKNI*: 
MANAJER DISTRIBUSI BANTUAN 

 
*) Coret yang tidak sesuai 
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FR-APL-01. FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI KOMPETENSI 
 

Bagian 2: Daftar Unit Kompetensi 
Pada bagian 2 ini berisikan Unit Kompetensi yang anda ajukan untuk dinilai/diuji kompetensi dalam rangka 
mendapatkan pengakuan sesuai dengan latar belakang pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja yang 
anda miliki. Unit kompetensi yang diajukan sesuai dengan Skema Sertifikasi  
 
Judul Skema Sertifikasi  :  MANAJER DISTRIBUSI BANTUAN 

Nomor : SS. MDB.7/LSPPB-006/02/2017 

 

No. Kode Unit Judul Unit 
Jenis Standar (Standar 

Khusus/Standar 
Internasional/SKKNI) 

1. 
O.842340.001.01 Melakukan kerja efektif pada sektor 

penanggulangan bencana 

 

2. O.842340.002.01 Memelihara kesehatan di lingkungan kerja 

3. O.842340.021.01 Mengelola operasi tanggap darurat bencana 

4. O.842340.032.01 Menyusun perencanaan operasi tanggap darurat 

5. O.842340.034.01 Memberikan pengarahan 

6. O.842340.035.01 Mengelola tim gabungan 

7. O.842340.037.01 Memimpin anggota tim gabungan 

 
Bagian 3: Bukti Kelengkapan Pemohon 
Pada bagian ini, asesi diminta untuk memenuhi persyaratan skema sertifikasi. Tuliskan bukti-bukti paling 
relevan dari rincian pendidikan/pengalaman kerja sesuai dengan judul unit kompetensi yang diajukan pada 
kolom bukti* pada tabel di bawah ini dan lampirkan data-data/dokumen. 

Untuk selanjutnya bagian sertifikasi LSP atau asesor kompetensi akan menilai kesesuian bukti-bukti yang 
diajukan oleh pemohon sebelum mengikuti asesmen kompetensi dengan bukti-bukti yang tertuang dalam 
persyaratan skema sertifikasi. 
 

No. Unit/Elemen Kompetensi 

Bukti (paling relevan): 

Rincian Pendidikan/Pelatihan, Pengalaman 

Kerja, Pengalaman Hidup 

1. 
Melakukan kerja efektif pada sektor 

penanggulangan bencana 

 

2. Memelihara kesehatan di lingkungan kerja  

3. Mengelola operasi tanggap darurat bencana  

4. Menyusun perencanaan operasi tanggap darurat  

5. Memberikan pengarahan  

6. Mengelola tim gabungan  

7. Memimpin anggota tim gabungan  
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Rekomendasi: 

 

      Pemohon diterima sebagai peserta sertifikasi 

      Pemohon belum diterima sebagai peserta 
sertifikasi 

 

Pemohon: 

Nama   

Tanggal Tanda Tangan 

Catatan: 
 
Pemohon (telah atau belum)* memenuhi persyaratan 
sesuai skema sertifikasi: .............. 

Jika belum memenuhi tuliskan kekurangan 
persyaratannya: ........... 

Asesor: 

Nama   

No. Reg.  

Tanggal Tanda tangan 
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FR-APL-02 ASESMEN MANDIRI  
 

Nama Asesi :  _______________________ Tanggal/Waktu : ____________________________ 

Nama Asesor : 1. ______________________ Tempat : (Sewaktu/Tempat Kerja/Mandiri*) 

   2. ______________________     *) coret yang tidak sesuai 

Pada bagian ini, anda diminta untuk menilai diri sendiri terhadap unit (unit-unit) kompetensi yang akan diases.  
 

1. Pelajari seluruh standar Kriteria Unjuk Kerja (KUK), batasan variabel, panduan penilaian dan aspek kritis serta 
yakinkan bahwa anda sudah benar-benar memahami seluruh isinya. 

2. Laksanakan penilaian mandiri dengan mempelajari dan menilai kemampuan yang anda miliki secara obyektif 
terhadap seluruh daftar pertanyaan yang ada, serta tentukan apakah Anda kompeten (K) atau belum kompeten 

(BK) dengan memberi tanda (). 

3. Tuliskan bukti-bukti pendukung yang anda anggap relevan terhadap setiap elemen/KUK sesuai unit kompetensi 
pada skema sertifikasi yang dipilih. 

4. Bagian Sertifikasi LSP atau Asesor bersama Peserta (Asesi) menandatangi form Asesmen Mandiri. 

Nomor Skema Sertifikasi  SS. MPB.7/LSPPB-006/01/2018 

Judul Skema Sertifikasi Manajer Distribusi Bantuan 

 

Kode Unit Kompetensi  O.842340.001.01 

Judul Unit Kompetensi Melakukan Kerja Efektif pada Sektor Penanggulangan Bencana 

Elemen Kompetensi 1. Memperhatikan isu kesehatan yang khas di tempat kerja 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 
(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

1.1 
Apakah Anda dapat mengidentifikasi kondisi 

buruk di tempat kerja? 

       

1.2 

Apakah Anda dapat melakukan 

penyesuaianterhadap kondisi buruk di tempat 

kerja? 

       

1.3 

Apakah Anda dapat mengidentifikasi pencegahan 

atau minimalisasi risiko umum kesehatan yang 

ada di tempat kerja? 

       

1.4 

Apakah Anda dapat menanggani pencegahan 

atau minimalisasi risiko penyalahgunaan obat 

terlarang (narkotika psikotropika dan zat 

adiktif/NAPZA)dan alkohol? 

       

1.5 
Apakah Anda dapat mengidentifikasi pencegahan 

atau minimalisasi risiko penyalahgunaan seks? 
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1.6 

Apakah Anda dapat melakukan pemeriksaan 

kesehatan dan imunisasi sesuai dengan 

persyaratan organisasi dan/atau program? 

       

1.7 
Apakah Anda dapat mempromosikan penerapan 

pola makanan sehat? 

       

1.8 
Apakah Anda dapat melakukan olahraga dalam 

batas yang sesuai dengan lingkungan? 

       

1.9 

Apakah Anda dapat mempromosikan penerapan 

praktik-praktik kesehatan dan kebersihan diri 

dalam batas yang sesuai dengan lingkungan? 

       

 

Elemen Kompetensi 2. Menjaga kesehatan jiwa di tempat kerja 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 
(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

2.1 
Apakah Anda dapat mengidentifikasi manfaat 
pemeliharaan kesehatan jiwa? 

       

2.2 
Apakah Anda dapat memenuhi kebutuhan 
terhadap kesehatan jiwa? 

       

2.3 

Apakah Anda dapat mengenali motivasi pribadi 
dalam melakukan pekerjaan penanggulangan 
bencana? 

       

2.4 
Apakah Anda dapat melakukan langkah 
pengelolaan kekecewaan dengan tepat? 

       

2.5 

Apakah Anda dapat mengidentifikasi dampak 

kehilangan, kesedihan dan trauma akibat 

bencana? 

       

2.6 
Apakah Anda dapat menanggapi ekspresi 

kekecewaan? 

       

 

Elemen Kompetensi 3. Memperhatikan risiko keselamatan pribadi di tempat kerja 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 
(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

3.1 
Apakah Anda dapat mengidentifikasi risiko 

keselamatan pribadi? 

       

3.2 
Apakah Anda dapat mengambil aksi yang tepat 

untuk menangani risiko pribadi? 
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3.3 
Apakah Anda dapat merespon tanda stres dengan 

tepat? 

       

3.4 
Apakah Anda dapat menangani tanda stres akibat 

trauma dan gangguan stres pascatrauma? 

       

3.5 

Apakah Anda dapat melakukan tindakan yang 

tepat untuk mencegah dan mengurangi bahaya 

stres? 

       

3.6 
Apakah Anda dapat menggunakan sistem 

dukungan organisasi dan personal secara tepat? 

       

3.7 

Apakah Anda dapat melakukan pengarahan 

mengenai semua penempatan orang melalui 

sistem dukungan organisasi dan/atau eksternal? 

       

 

Elemen Kompetensi 4. Mengelola keselamatan diri di tempat kerja 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 
(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

4.1 
Apakah Anda dapat meningkatkan pengetahuan 

tentang pengkajian risiko? 

       

4.2 
Apakah Anda dapat menjalankan prosedur 

pengurangan risiko pekerjaan? 

       

4.3 

Apakah Anda dapat menjelaskan persyaratan 

organisasi bagi pekerja dalam mencapai tujuan 

organisasi sebagai dasar untuk menjaga batas-

batas pribadi? 

       

4.4 
Apakah Anda dapat mematuhi aturan 

keselamatan? 

       

4.5 

Apakah Anda dapat menerapkanpengetahuan 

tentang prosedur organisasi dan respon terhadap 

insiden dan rencana evakuasi? 

       

4.6 
Apakah Anda dapat menggunakan mekanisme 

dukungan yang tersedia? 

       

4.7 
Apakah Anda dapat memelihara hubungan 

dengan sekitarnya? 
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Elemen Kompetensi 5. Mengenali dan menangani beragam trauma 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 
(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

5.1 
Apakah Anda dapat mengenali beragam trauma 

dalam diri? 

       

5.2 

1. Apakah Anda dapat menghubungi 

ketersediaan dukungan untuk membantu 

menghadapi beragam trauma? 

       

5.3 
Apakah Anda dapat menangani beragam trauma 

pada orang lain? 

       

5.4 

Apakah Anda dapat menangani tanda trauma 

yang tersembunyi maupun terlihat pada orang 

lain dan pendukung yang ada? 

       

 

Elemen Kompetensi 
6. Memberikan kontribusi untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan 

orang lain 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 
(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

6.1 
Apakah Anda dapat menunjukkan kemampuan 

mendengar aktif dan penuh perhatian? 

       

6.2 

Apakah Anda dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan dan pemeliharaan 

sistem dukungan? 

       

6.3 

Apakah Anda dapat mengidentifikasi kesadaran 

yang tinggi terhadap isu kesehatan dan 

kesejahteraan? 

       

6.4 

Apakah Anda dapat memenuhi kebutuhan khusus 

mengenai kesehatan para pemangku kepentingan 

yang berkebutuhan khusus dan kekurangan, 

seperti pengungsi, orang yang kehilangan tempat 

tinggal, anak-anak, manula, janda dan cacat? 
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Elemen Kompetensi 7. Merefleksikan pekerjaan yang dilakukan di lapangan 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 
(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

7.1 

Apakah anda dapat mengarahkan tujuan kerja 

pribadi sesuai dengan persayaratan organisasi 

dan/atau program, serta kemampuan pribadi? 

       

7.2 

Apakah anda dapat melakukan evaluasi diri 

bersama penyelia/orang yang berwenang 

dan/atau rekan sejawat? 

       

7.3 

Apakah anda dapat meningkatkan kesadaran akan 

nilai, motivasi, dan emosi diri menjadi lebih baik, 

terutama yang berkaitan dengan dampak kerja 

yang dilakukan? 

       

7.4 

Apakah anda dapat memberikan umpan balik 

yang bersifat terbuka dan membangun kepada 

mitra kerja? 

       

7.5 

Apakah anda dapat mengidentifikasi umpan balik 

dari mitra kerja yang bersifat terbuka dan 

membangun? 

       

7.6 

Apakah anda dapat mengevaluasi tindakan kerja 

pribadi dan disesuaikan secara tepat untuk 

mencerminkan adanya upaya peningkatan yang 

terus-menerus? 

       

7.7 

Apakah anda dapat meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan secara aktif dan terus-menerus 

demi mengoptimalkan kinerja? 

       

7.8 

Apakah anda dapat menangani perilaku pribadi 

yang dapat membahayakan keamanan anggota 

tim atau menggagalkan misi/program secara 

aktif? 
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Kode Unit Kompetensi  0.842340.002.01 

Judul Unit Kompetensi Memelihara Kesehatan di Lingkungan Kerja 

Elemen Kompetensi 1. Memperhatikan isu kesehatan yang khas di tempat kerja 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 
(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

1.1 
Apakah Anda dapat mengidentifikasi kondisi 

buruk di tempat kerja? 

       

1.2 
Apakah Anda dapat melakukan penyesuaian 

terhadap kondisi buruk di tempat kerja? 

       

1.3 

Apakah Anda dapat mengidentifikasi pencegahan 

atau minimalisasi risiko umum kesehatan yang 

ada di tempat kerja? 

       

1.4 

Apakah Anda dapat menangani pencegahan atau 

minimalisasi risiko penyalahgunaan obat 

terlarang (narkotika psikotropika dan zat 

adiktif/NAPZA)dan alkohol? 

       

1.5 
Apakah Anda dapat mengidentifikasi pencegahan 

atau minimalisasi risiko penyalahgunaan seks? 

       

1.6 

Apakah Anda dapat melakukan pemeriksaan 

kesehatan dan imunisasi sesuai dengan 

persyaratan organisasi dan /atau program? 

       

1.7 
Apakah Anda dapat mempromosikan penerapan 

pola makanan sehat? 

       

1.8 
Apakah Anda dapat melakukan olahraga dalam 

batas yang sesuai dengan lingkungan? 

       

1.9 

Apakah Anda dapat mempromosikan penerapan 

praktik-praktik kesehatan dan kebersihan diri 

dalam batas yang sesuai dengan lingkungan? 
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Elemen Kompetensi 2. Menjaga kesehatan jiwa di tempat kerja 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 
(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

2.1 

Apakah Anda dapat mengidentifikasi manfaat 

pemeliharaan kesehatan jiwa? 

       

2.2 

Apakah Anda dapat memenuhi kebutuhan 

terhadap kesehatan jiwa? 

       

2.3 

Apakah Anda dapat mengenali motivasi pribadi 

dalam melakukan pekerjaan penanggulangan 

bencana? 

       

2.4 

Apakah Anda dapat melakukan langkah 

pengelolaan kekecewaan dengan tepat? 

       

2.5 

Apakah Anda dapat mengidentifikasi dampak 

kehilangan, kesedihan dan trauma akibat 

bencana? 

       

2.6 

Apakah Anda dapat menanggapi ekspresi 

kekecewaan? 

       

 

Elemen Kompetensi 3. Memperhatikan risiko keselamatan pribadi di tempat kerja 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 
(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

3.1 
Apakah Anda dapat mengidentifikasi risiko 

keselamatan pribadi? 

       

3.2 
Apakah Anda dapat mengambil aksi yang tepat 

untuk menangani risiko pribadi? 

       

3.3 
Apakah Anda dapat merespon tanda stresdengan 

tepat? 

       

3.4 
Apakah Anda dapat menangani tandastres akibat 

trauma dan gangguan stres pascatrauma? 

       

3.5 

Apakah Anda dapat melakukan Tindakan yang 

tepat untuk mencegah dan mengurangi bahaya 

stres? 

       

3.6 
Apakah Anda dapat menggunakan sistem 

dukungan organisasi dan personal secara tepat? 
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3.7 

Apakah Anda dapat melakukan pengarahan 

mengenai semua penempatan orang melalui 

sistem dukungan organisasi dan/atau eksternal? 

       

 

Elemen Kompetensi 4. Mengelola keselamatan diri di tempat kerja 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 
(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

4.1 
Apakah Anda dapat meningkatkan pengetahuan 

tentang pengkajian risiko? 

       

4.2 
Apakah Anda dapat menjalankan prosedur 

pengurangan risiko pekerjaan? 

       

4.3 

Apakah Anda dapat menjelaskan persyaratan 

organisasi bagi pekerja dalam mencapai tujuan 

organisasi sebagai dasar untuk menjaga batas-

batas pribadi? 

       

4.4 
Apakah Anda dapat mematuhi aturan 

keselamatan? 

       

4.5 

Apakah Anda dapat menerapkan pengetahuan 

tentang prosedur organisasi dan respon terhadap 

insiden dan rencana evakuasi? 

       

4.6 
Apakah Anda dapat menggunakan mekanisme 

dukungan yang tersedia? 

       

4.7 
Apakah Anda dapat memelihara hubungan 

dengan sekitarnya? 

       

 

Elemen Kompetensi 5. Mengenali dan Menangani Beragam Trauma 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 
(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

5.1 
Apakah Anda dapat mengenali beragam trauma 

dalam diri? 

       

5.2 

Apakah Anda dapat menghubungi ketersediaan 

dukungan untuk membantu menghadapi beragam 

trauma? 

       

5.3 
Apakah Anda dapat menangani beragam trauma 

pada orang lain? 
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5.4 

Apakah Anda dapat menangani tanda trauma 

yang tersembunyi maupun terlihat pada orang 

lain dan pendukung yang ada? 

       

 

Elemen Kompetensi 
6. Memberikan kontribusi untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan 

orang lain 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 
(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

6.1 

Apakah Anda dapat menunjukkan kemampuan 

mendengar aktif dan penuh perhatian? 

       

6.2 

Apakah Anda dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan dan pemeliharaan 

sistem dukungan? 

       

6.3 

Apakah Anda dapat mengidentifikasi kesadaran 

yang tinggi terhadap isu kesehatan dan 

kesejahteraan? 

       

6.4 

Apakah Anda dapat memenuhi kebutuhan khusus 

mengenai kesehatan para pemangku kepentingan 

yang berkebutuhan khusus dan kekurangan, 

seperti pengungsi, orang yang kehilangan tempat 

tinggal, anak-anak, manula, janda dan cacat? 

       

 

Kode Unit Kompetensi  O.842340.021.01 

Judul Unit Kompetensi Mengelola Operasi Tanggap Darurat Bencana 

Elemen Kompetensi 1. Mengatur dan memimpin tim bantuan kemanusiaan 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 
(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi 
Asesor 

K BK V A T M 

1.1 

Apakah Anda dapat menyiapkan taksiran awal 

mengenai kebutuhan akan sumber daya manusia, 

keuangan, dan sumber daya lainnya berdasarkan 

lingkup kemungkinan respon kemanusiaan ? 

       

1.2 

Apakah Anda dapat membina koordinasi unit-

unit pendukung organisasi kunci, termasuk 

sumber daya manusia, teknologi informasi, dan 
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logistik untuk dukungan dan petunjuk, juga 

hubungan kerja yang erat dengan unit-unit ini ? 

1.3 

Apakah Anda dapat mengimplementasikan 

Sistem informasi manajemen yang sesuai 

dengan pedoman  organisasi ? 

       

1.4 

Apakah Anda dapat menyelenggarakan 

bimbingan dan aklimat untuk tim yang 

bersangkutan sesuai dengan konsep dan prinsip-

prinsip efektivitas tanggap darurat bencana ? 

       

 

Elemen Kompetensi 2. Merencanakan Operasi 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 

(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

2.1 

Apakah Anda dapat mengembangkan rencana 

operasional dan rencana bisnis yang sejajar 

dengan strategi program dengan menggunakan 

peralatan yang sesuai? 

       

2.2 

Apakah Anda dapat menentukan kegiatan kunci 

yang tepat untuk tingkat respon dan menurut 

persyaratan panduan, rancang program, donatur, 

dan hibah organisasional? 

       

2.3. 

Apakah Anda dapat merumuskan langkah-

langkah segera untuk mengikutsertakan para 

pemangku kepentingan? 

       

2.4 

Apakah Anda dapat mengumpulkan data untuk 

menentukan rancangan dan tanggapan, target 

geografis, target populasi, dan  batasan 

keputusan-keputusan penting lainnya yang 

dipersyaratkan bagi efektivitas program? 

       

2.5 

Apakah Anda dapat memastikan perencanaan, 

termasuk masalah-masalah pemangku 

kepentingan dengan kebutuhan khusus? 
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2.6 

Apakah Anda dapat menyiapkan jadwal untuk 

memastikan sumber daya disampaikan pada 

waktu yang tepat? 

       

 

Elemen Kompetensi 3. Menerapkan dan mengelola proyek tanggap darurat bencana 

Nomor 
UK 

Daftar Pertanyaan 

(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

3.1 

Apakah Anda dapat menyelenggarakan penilaian 

tim pada waktu yang tepat? 

     M  

3.2 

Apakah Anda dapat menerapkan proses-proses 

perencanaan dan desain diterapkan sesuai 

dengan panduan organisasi? 

       

3.3 

Apakah Anda dapat memastikan ketersediaan 

dana? 

       

3.4 

Apakah Anda dapat merumuskan peran dan 

tanggung jawab pemangku kepentingan eksternal 

kunci? 

       

3.5 

Apakah Anda dapat mendelegasikan tugas-tugas 

kepada personel yang tepat? 

       

3.6 

Apakah Anda dapat memastikan bahwa 

rancangan dan manajemen tanggap darurat 

sesuai dengan kebijakan organisasional, nasional 

dan standar-standar kemanusiaan internasional? 

       

3.7 

Apakah Anda dapat mengelola proyek untuk 

memaksimalkan efektivitas program dan 

memastikan bahwa proses-proses diikuti? 

       

3.8 

Apakah Anda dapat mengamati kebutuhan yang 

berubah dan timbul seiring dengan 

berkembangnya situasi? 

       

3.9 

Apakah Anda dapat mengamati tanggapan awal 

dan dampak jangka panjangnya, dan keputusan 

dibuat berdasarkan pengamatan tersebut? 

       

3.10 

Apakah Anda dapat mencermati pengeluaran 

sesuai dengan pedoman organisasi? 

       



 
                  

                                                                        
 

KOMISI SERTIFIKASI BNSP  FORM APL-02-2018 
12 

 

3.11 

Apakah Anda dapat mendokumentasikan 

aktivitas dan kemajuan proyek serta 

penyelenggaraannya melalui cara dan inovasi 

terbaik ke dalam rencana dan anggaran proyek? 

       

3.12 

Apakah Anda dapat menyiapkan laporan 

pemutakhiran situasi? 

       

 

Elemen Kompetensi 4. Merawat strategi pengamanan lokal 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 
(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi 
Asesor 

K BK V A T M 

4.1 

Apakah Anda dapat melakukan penilaian 

pengamanan berkoordinasi dengan petugas 

keamanan dan petugas kunci terkait? 

       

4.2 

Apakah Anda dapat menetapkan cara melindungi 

dan mengamankan asset dan sumber daya 

organisasi dan proyek? 

       

4.3 

Apakah Anda dapat mengembangkan koordinasi 

dengan petugas keamanan untuk memastikan 

bahwa dokumen-doumen penting seperti 

kebijakan evakuasi dan pengamanan lapangan, 

rencana operasional, dan  rencana darurat dan 

termutakhirkan? 

       

4.4 

Apakah Anda dapat memastikan keamanan 

pegawai sesuai dengan standar dan prosedur 

organisasi? 

       

 

Elemen Kompetensi 5. Membangun aliansi strategis dengan pemangku kepentingan kunci  

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 
(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

5.1 

Apakah Anda dapat membangun hubungan 

positif dengan pemangku kepentingan kunci 

selama bulan-bulan awal tanggapan yang 

bersangkutan? 

       



 
                  

                                                                        
 

KOMISI SERTIFIKASI BNSP  FORM APL-02-2018 
13 

 

5.2 

Apakah Anda dapat melakukan konsultasi rutin 

dilakukan dengan pemangku kepentingan kunci 

serta pemutakhiran yang relevan? 

       

5.3 

Apakah Anda dapat melakukan pendampingan 

sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan 

bahwa para pemangku kepentingan dengan 

kebutuhan khusus dan memerlukan bantuan 

sudah mendapat perhatian khusus? 

       

 

Kode Unit Kompetensi  O.842340.032.01 

Judul Unit Kompetensi Menyusun Perencanaan Operasi Tanggap Darurat 

Elemen Kompetensi 1. Menetapkan konteks dan kerangka perencanaan 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 

(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

1.1 

Apakah anda dapat membentuk komite 

perencanaan berdasarkan perimbangan anggota 

yang terdiri atas keahlian, perwakilan, dan 

otoritas untuk mencapai hasil yang optimal? 

       

1.2 

Apakah anda dapat mengkonfirmasi 

kewenangan merencanakan dengan mengacu 

pada perundang-undangan, arahan pemerintah, 

masyarakat, atau kesepakatan manajerial 

lainnya? 

       

1.3 

Apakah anda dapat mengklarifikasi perencanaan 

berdasarkan analisis pemicu? 
       

1.4 

Apakah anda dapat mengidentifikasi perundang-

undangan, peraturan dan persyaratan 

organisasi, kebijakan, prosedur, rencana dan 

pengaturan yang sedang berlaku? 

       

1.5 

Apakah anda dapat mengidentifikasi pemangku 

kepentingan utama, sesuai dengan potensi 

minat, sensitivitas, serta peran dan tanggung 

jawabnya? 
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1.6 

Apakah anda dapat mengembangkan tujuan dan 

sasaran perencanaan bersama manajemen 

organisasi dan pemangku kepentingan utama 

lainnya? 

       

 

Elemen Kompetensi 
2. Mengembangkan proses dan metodologi perencanaan yang telah 

disepakati 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 

(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

2.1 

Apakah anda dapat mempertimbangkan kendala 

operasional ketika mengembangkan ruang lingkup 

kelayakan proyek? 

       

2.2 

Apakah anda dapat menyusun kerangka kerja 

untuk perencanaan proyek, manajemen, dan 

evaluasi bersama-sama? 

       

2.3 
Apakah anda dapat mengembangkan proses 

perundingan dan pengambilan keputusan? 
       

2.4 
Apakah anda dapat menuyusun konsultasi dan 

strategi pendidikan masyarakat? 
       

2.5 

Apakah anda dapat merumuskan strategi 

pengelolaan informasi, pelaporan dan 

pertanggungjawaban? 

       

2.6 

Apakah anda dapat mengidentifikasi penjabaran 

proyek dalam urutan logis dan terkelola sesuai 

dengan kegiatan dan kebutuhan sumber daya? 

       

2.7 

Apakah anda dapat menguji kemampuan organisasi 

untuk melaksanakan aktivitas perencanaan khusus 

bersama? 

       

2.8 

Apakah anda dapat merundingkan 

pertanggungjawaban tugas yang spesifik atau 

komponen perencanaan dengan individu, 

organisasi, dan penyedia layanan yang tepat? 
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Elemen Kompetensi 3. Melakukan penelitian dan analisis 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 

(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

3.1 

Apakah anda dapat mengkaji ulang ruang lingkup 

proyek secara teratur untuk merespon informasi 

baru atau perubahan pada sumber daya dan 

lingkungan perencanaan? 

       

3.2 

Apakah anda dapat memilih perangkat penelitian 

dan strategi konsultasi? 
       

3.3 

Bagaimana cara anda mendapatkan Informasi 

masyarakat yang menyeluruh, risiko, dan harapan 

keamanan dimutakhirkan dengan menggunakan 

sumber tepercaya? 

       

3.4 

Apakah anda dapat mengkaji efektivitas strategi 

tanggap darurat dan bagaimana cara 

pemulihannya? 

       

3.5 

Apakah anda dapat menganalisis risiko daya 

bangkitnya terhadap kerentanan masyarakat dan 

lingkungan ditentukan? 

       

3.6 

Apakah anda dapat mengkonfirmasi kebutuhan 

memutakhirkan, rencana evakuasi, tanggap 

darurat, dan pemulihan untuk risiko yang 

berpeluang menjadi bencana? 

       

 

Elemen Kompetensi 4. Memperbaiki hasil perencanaan 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 
(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

4.1 

Apakah anda dapat mengidentifikasikan peluang 

perbedaan atau duplikasi peranan dan tanggung 

jawab seluruh organisasi? 

       

4.2 

Apakah anda dapat mengidentifikasikan kategori 

dan tipe sumber daya dan layanan yang penting? 
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4.3 

Apakah anda dapat meninjau ulang manajemen 

tanggap darurat yang terkait dengan pengawasan 

efektif operasi dan pengoordinasian sumber daya? 

       

4.4 

Apakah anda dapat mengembangkan keuangan 

dan perjanjian kontrak untuk memperoleh sumber 

daya dan layanan? 

       

4.5 

Apakah anda dapat menuliskan contoh dalam 

rencana pengaturan komando, pengawasan, dan 

koordinasi tanggap darurat? 

       

4.6 

Apakah anda dapat menuliskan dalam rencana 

apabila terjadi kepanikan dalam proses evakuasi 

dan tahapan evakuasi? 

       

4.7 

 

Apakah anda dapat menuliskan dalam 

perencanaan pengaturan pemulihan struktur 

masyarakat, fasilitas umum dan sosial yang terkena 

dampak? 

       

4.8 

Apakah anda dapat mengidentifikasikan potensi 

kekurangan sumber daya/layanan kritis dan 

komunikasi antarorganisasi? 

       

4.9 

Apakah anda dapat mengkaji kemungkinan 

timbulnya potensi permasalahan bersama dengan 

organisasi terkait? 

       

4.10 

Bagaimana cara anda menganalisis Implikasi revisi 

rencana terhadap perencanaan, perundang-

undangan/kebijakan/prosedur dan kebutuhan 

pelatihan dan program pendidikan masyarakat? 

       

 

Elemen Kompetensi 5. Mendokumentasikan perencanaan 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 
(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

5.1 

Apakah anda dapat menyusun rancangan 

perencanaan bersama? 
       

5.2 

Bagaimana cara anda agar dapat mengakses 

Informasi penting dan keterangan tambahan dalam 
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rancangan struktur perencanaan secara cepat oleh 

semua penggunanya? 

5.3 

Apakah anda dapat menguraikan secara rinci 

rancangan yang akan diajukan, pengaturan 

koordinasi dan semua hal yang berhubungan 

dengan fungsi khusus?  

       

5.4 

Apakah anda dapat menggunakan bahasa yang 

jelas, tepat dan sesuai dengan masyarakat? 
       

5.5 

Apakah anda dapat membuat rencana beserta 

rinciannya secara konsisten? 
       

5.6 

Bagaimana cara anda menyimpan catatan 

perencanaan, dokumen pendukung, dan informasi 

kontak oleh organisasi yang bertanggung jawab 

untuk keperluan perubahan dan versi? 

       

 

Elemen Kompetensi 6. Melaksanakan rencana 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 

(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

6.1 

Apakah anda dapat memperoleh umpan balik 

terhadap rancangan perencanaan dari pemangku 

kepentingan? 

       

6.2 

Apakah anda dapat menguji pengaturan dan sistem 

yang penting keandalan dan keluwesannya dalam 

skenario tanggap darurat? 

       

6.3 

Apakah anda dapat menggunakan hasil uji coba 

yang dilakukan oleh organisasi utama maupun 

pendukung untuk memperbaiki rancangan 

perencanaan? 

       

6.4 

Apakah anda dapat menguji kesesuaian, 

keterkaitan, dan keterhubungan antara rancangan 

perencanaan dan strategi keamanan masyarakat 

lainnya? 

       

6.5 

Apakah anda dapat melakukan perbaikan oleh 

organisasi utama maupun pendukung terhadap 
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rencana sebelum disetujui oleh pihak yang 

berwenang? 

6.6 

Apakah anda dapat mendistribusikan rencana yang 

sudah disetujui kepada semua pihak terkait? 
       

6.7 

Apakah anda dapat menetapkan dukungan atas 

rencana dengan mempromosikan manfaatnya 

kepada pemangku kepentingan? 

       

 

Elemen Kompetensi 7. Mengkaji ulang proses dan hasil perencanaan 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 

(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

7.1 

Apakah anda dapat menetapkan pemeriksaan dan 

jadwal audit sesuai dengan peraturan dan prosedur 
       

7.2 

Apakah anda dapat mengujicoba rencana sesuai 

dengan prioritas pengkajian risiko yang 

diidentifikasi? 

       

7.3 

Apakah anda dapat mengidentifikasikan 

kelemahan dalam sistem operasional dan prosedur 

selama audit, pengaktifan atau uji coba rencana 

dilaporkan kepada pihak yang relevan? 

       

7.4 

Apakah anda dapat mengevaluasi perubahan risiko, 

kerentanan atau ketersediaan sumber daya yang 

nyata? 

       

7.5 

Apakah anda dapat memutahirkan informasi 

kontak personel utama secara teratur? 
       

7.6 

Apakah anda dapat memproses perubahan 

rencana sesuai dengan prosedur pengawasan 

penggantian versi? 

       

7.7 

Apakah anda dapat melaporkan peluang untuk 

peningkatan proses perencanaan tanggap darurat? 
       

7.8 

Apakah anda dapat melengkapi permintaan 

pelaporan dan audit? 
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Kode Unit Kompetensi  0.842340.034.001 

Judul Unit Kompetensi Memberikan Pengarahan 

Elemen Kompetensi 1. Menyiapkan pengarahan 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 
(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

1.1 
Apakah anda dapat merancang pengarahan 

sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi? 

       

1.2 

Apakah anda dapat mengidentifikasi personel 

terkait yang terlibat dan menyampaikan 

kebutuhan pengarahan? 

       

1.3 

Apakah Anda dapat menjadwalkan pertemuan 

pengarahan secepatnya setelahterjadinya suatu 

peristiwa? 

       

1.4 
Apakah Anda dapat memilih lokasi yang sesuai 

untuk pengarahan? 

       

1.5 
Apakah Anda dapat mengumpulkan informasi 

kejadian yang tepat? 

       

 

Elemen Kompetensi 2. Melakukan pengarahan 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 
(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

2.1 

Apakah Anda dapat menjelaskan tujuan dan 

struktur pengarahan kepada orang-orang untuk 

penanganan kejadian? 

       

2.2 
Apakah Anda dapat mendorong diskusi, analisis, 

dan evaluasi personel? 

       

2.3 
Apakah Anda dapat memelihara kontribusi 

personel selama pengarahan? 

       

2.4 

Apakah Anda dapat melakukan pengkajian 

aktivitas atas kesesuaiannya dengan kebijakan, 

pedoman, dan pelatihan? 

       

2.5 
Apakah Anda dapat melaksanakan pengarahan 

sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi? 
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Elemen Kompetensi 3. Menyimpulkan pengarahan 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 
(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

3.1 
Apakah Anda dapat menghargai kontribusi 

personel dengan positif? 

       

3.2 
Apakah Anda dapat melaksanakan tindak lanjut 

pengarahan sesuai dengan waktu? 

       

3.3 

Apakah Anda dapat menindaklanjuti temuan 

pengarahan diinventarisasi, bila dimungkinkan 

sesuai dengan format yang cocok untuk oleh 

personel yang tepat? 

       

3.4 
Apakah Anda dapat memaparkan laporan kepada 

personel yang tepat? 

       

 

Kode Unit Kompetensi  O.842340.035.01 

Judul Unit Kompetensi Mengelola Tim Gabungan 

Elemen Kompetensi 1. Melakukan pengkajian tanggap darurat 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 

(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

1.1 

Apakah anda dapat melakukan pengkajian risiko 

dan dampak terhadap semua faktor yang 

mengakibatkan suatu respon? 

       

1.2 
Apakah anda dapat melakukan pengkajian awal 

mengenai sumber daya yang diperlukan? 
       

1.3 
Apakah anda dapat mengidentifikasikan sumber 

daya yang diperlukan untuk tanggap darurat? 
       

1.4 
Apakah anda dapat mengidentifikasikan hambatan 

tanggap darurat? 
       

1.5 
Apakah anda dapat mempelajari pilihan untuk 

melakukan tindakan awal tanggap darurat? 
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Elemen Kompetensi 2. Menetapkan pengendalian dan komando 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 

(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

2.1 
Apakah anda dapat mengarahkan pengendalian 

sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi? 
       

2.2 

Apakah anda dapat mengaktifkan sistem 

komunikasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur 

organisasi? 

       

2.3 

Apakah anda dapat mengaktifkan proses pelaporan 

sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi 

untuk dapat melakukan pemantauan dan evaluasi? 

       

2.4 
Apakah anda dapat menyiapkan sarana 

pengendalian dan komando? 
       

 

Elemen Kompetensi 3. Menyusun rencana operasional 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 

(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

3.1 
Apakah anda dapat merancang respon yang perlu 

dan pedoman rencana operasional? 
       

3.2 
Apakah anda dapat mengidentifikasi strategi 

respon? 
       

3.3 

Apakah anda dapat mengidentifikasikan strategi 

pengelolaan tanggap darurat secara efektif sesuai 

dengan rencana operasional? 

       

3.4 Apakah anda dapat menyusun prioritas tugas?        

 

Elemen Kompetensi 4. Menerapkan rencana operasional 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 

(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

4.1 

Apakah anda dapat menyampaikan rencana 

operasional kepada tim sesuai dengan kebijakan 

dan prosedur organisasi? 

       

4.2 

Apakah anda dapat mengkerahkan sumberdaya 

untuk memastikan rencana operasional berjalan 

sesuai dengan kebijakan dan prosedur operasi? 
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4.3 
Apakah anda dapat menyelenggarakan operasi 

sesuai dengan rencana operasional? 
       

4.4 

Apakah anda dapat menerbitkan laporan 

operasional sesuai dengan kebijakan dan 

prosedur? 

       

4.5 
Apakah anda dapat memodifikasi operasi sesuai 

dengan kebutuhan situasi? 
       

4.6 
Apakah anda dapat menyediakan sumber daya 

yang diminta? 
       

 

Kode Unit Kompetensi  O.842340.037.01 

Judul Unit Kompetensi Memimpin anggota tim gabungan 

Elemen Kompetensi 1. Menjadi komandan 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 

(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

1.1 
Apakah Anda dapat mengeluarkan perintah sesuai 

dengan wewenang organisasi dan pedoman? 
       

1.2 

Apakah Anda dapat menyampaikan identitas, 

lokasi, dan kontak komandan kepada personel 

internal dan pihak yang berwenang? 

       

 

Elemen Kompetensi 2. Menetapkan sarana komando 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 

(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

2.1 

Apakah Anda dapat menyelenggarakan sarana 

komando yang memadai sesuai dengan pedoman 

organisasi? 

       

2.2 
Apakah Anda dapat menyampaikan rincian sarana 

kepada pihak yang berwenang? 
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Elemen Kompetensi 3. Menetapkan struktur komando 

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 

(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

3.1 

Apakah Anda dapat menetapkan struktur 

komando sesuai dengan keunikan dan kerumitan 

tugas yang diemban oleh organisasi? 

       

3.2 

Apakah Anda dapat memperluas, mengubah, atau 

membuatkan struktur komando perjanjian dalam 

merespon perubahan keadaan darurat yang 

terjadi? 

       

 

Elemen Kompetensi 4. Menetapkan prosedur agar komando dapat dilaksanakan  

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 

(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

4.1 

Apakah Anda dapat menyampaikan struktur 

komando kepada pihak yang berwenang dalam 

keadaan darurat? 

       

4.2 
Apakah Anda dapat menerapkan sistem informasi 

manajemen komando? 
       

4.3 

Apakah Anda dapat merapkan mekanisme 

komunikasi dan prosedur komando pada berbagai 

level sesuai dengan pedoman organisasi? 

       

4.4 

Apakah Anda dapat menetapkan keberadaan 

petugas penghubung untuk memenuhi 

persyaratan pengawasan & pelaksanaan perintah? 

       

4.5 

Apakah Anda dapat menetapkan sistem informasi 

publik sesuai dengan persyaratan dalam rencana 

pengendalian? 

       

 

Elemen Kompetensi 5. Menetapkan rencana operasional komando  

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 

(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

5.1 

Apakah Anda dapat menerima dan/atau 

menetapkan tugas sesuai persyaratan 

pengendalian? 
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5.2 

Rencana operasionalisasi komando dalam 

penerapan strategi dikembangkan seperti 

permintaan sesuai dengan pedoman organisasi. 

       

5.3 

Taktik pengelolaan tanggap darurat yang efektif 

didentifikasi sesuai dengan rencana 

operasionalisasi komando 

       

 

Elemen Kompetensi 6. Mengelola sumber daya dibawah komando organisasi  

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 

(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

6.1 

Apakah Anda dapat menerapkan pengerahan 

sumber daya untuk memastikan rencana 

operasional komando sesuai pedoman organisasi? 

       

6.2 

Apakah Anda dapat mengelola sumber daya fisik 

dan manusia secara efektif untuk mencapai hasil 

sesuai dengan rencana? 

       

 

Elemen Kompetensi 7. Mengelola operasi  

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 

(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

7.1 
Apakah Anda dapat melaksanakan operasi sesuai 

dengan rencana operasionalisasi komando? 
       

7.2 

Apakah Anda dapat melaporkan perubahan status 

dan tindakan yang signifikan secara konsisten 

sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi? 

       

7.3 

Apakah Anda dapat merencanakan operasi 

kembali untuk memenuhi kebutuhan perubahan 

kondisi yang berdampak pada situasi kedaruratan? 

       

 

Elemen Kompetensi 8. Mengakhiri operasi  

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 

(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

8.1 

Apakah Anda dapat menyiapkan sumber daya 

fisik, manusia, dan keuangan sesuai dengan 

pedoman organisasi? 
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8.2 
Apakah Anda dapat melakukan pengarahan sesuai 

dengan prosedur organisasi? 
       

8.3 
Apakah Anda dapat menyelesaikan dokumentasi 

operasional sesuai dengan standar organisasi? 
       

8.4 
Apakah Anda dapat membuat laporan sesuai 

dengan persyaratan? 
       

 

Elemen Kompetensi 9. Mengakhiri operasi  

Nomor 
KUK 

Daftar Pertanyaan 

(Asesmen Mandiri/Self Assessment) 

Penilaian Bukti-bukti 
Pendukung 

Diisi Asesor 

K BK V A T M 

9.1 
Apakah Anda dapat mengevaluasi rencana dan 

pedoman? 
       

9.2 
Apakah Anda dapat mencatat efektivitas komando 

dan interaksi dengan pengendali? 
       

9.3 
Apakah Anda dapat menyampaikan laporan sesuai 

dengan protocol? 
       

 

Rekomendasi Asesor: 

o Asesi (telah atau belum)* menyatakan dirinya 
kompeten.  

o Jika belum kompeten, tuliskan No.KUK yang dinyatakan 
belum kompeten: ……………………… 

o Asesmen (dapat atau tidak dapat)* dilanjutkan  

Peserta: 

Nama   

Tanggal Tanda Tangan 

Catatan: 

 Bukti-bukti pendukung belum terpenuhi, agar 
 dilengkapi sebelum proses asesmen dilanjutkan 

  

 Agar membawa dokumen asli pada saat 
 pelaksanaan asesmen 

Asesor: 

Nama   

No. Reg.  

Tanggal Tanda Tangan 

 

 

 

 




