
 

FR. APL-02. ASESMEN MANDIRI  

PANDUAN ASESMEN MANDIRI 

Instruksi: 
 Baca setiap pertanyaan di kolom sebelah kiri 

 Beri tanda centang () pada kotak jika Anda yakin dapat melakukan tugas yang dijelaskan. 
 Isi kolom di sebelah kanan dengan mendaftar bukti yang Anda miliki untuk menunjukkan bahwa Anda 

melakukan tugas-tugas ini. 

 
Unit Kompetensi: Mengidentifikasi Elemen Pemasaran Perusahaan 

Dapatkah Saya ................? K BK Bukti 

1. Elemen: Mengidentifikasi elemen strategi pemasaran 
perusahaan 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

1.1 Menjelaskan definisi tentang segmentasi, targeting, 
positioning. 

1.2 Menguraikan segmentasi perusahaan. 

1.3 Mengidentifikasi target segmen pasar  

1.4 Menjabarkan positioning yang telah ditetapkan  

   

2. Elemen: Mengidentifikasi elemen taktik pemasaran 
perusahaan. 

 Kriteria Unjuk Kerja: 

2.1 Menjelaskan identifikasi diferensiasi, bauran pemasaran 
dan penjualan (selling) dijelaskan 

2.2 Mengidentifikasi kerangka diferensiasi secara 
infrastructure, content, context, dan content  

2.3 Menjabarkan elemen-elemen dalam bauran pemasaran. 

2.4 Mengidentifikasi tipe-tipe pendekatan penjualan (selling)  

   

3. Elemen: Mengidentifikasi elemen value pemasaran 
perusahaan. 

 Kriteria Unjuk Kerja: 

3.1 Menjelaskan definisi merek (brand), layanan (service), 
proses (process)  

3.2 Menjelaskan ekuitas merek (Brand equity) dan 
elemen pembentuknya.  

3.3 Menjabarkan dimensi kualitas pelayanan (service 
quality) 

3.4 Menguraikan konsep quality, cost, delivery dan 
kaitannya dengan proses pemasaran 

 

 

 

 

  



 

Unit Kompetensi: Melakukan Survey Atas Pedagang Eceran Suatu Produk 

Dapatkah Saya ................? K BK Bukti 

1. Elemen: Menyiapkan pelaksanaan survey atas pedagang 
eceran suatu produk. 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

1.1. Menjelaskan tentang pengetahuan dasar tentang 
riset pasar. 

1.2. Menentukan jenis produk dan masalah yang akan 
diteliti. 

1.3. Menentukan tujuan survey sebagai dasar  
pelaksanaan survey. 

   

2. Elemen: Menyusun rencana survey 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

2.1 Menentukan lokasi dan sumber data sesuai rencana 
pemasaran produk.  

2.2 Menentukan metoda survey, jumlah responden dan 
jumlah surveyor. 

2.3 Menghitung biaya pelaksanaan survey berdasarkan 
rencana kegiatan. 

2.4 Menyiapkan alat untuk pengumpulan data dalam 
pelaksanaan survey. 

    

3. Elemen: Melaksanakan survey atas pedagang eceran 
suatu produk 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

3.1 Mengidentifikasi pengecer yang akan disurvey. 

3.2 Mengumpulkan harga produk dan volume produk 
yang laku pada periode waktu tertentu pada setiap 
pengecer sesuai prosedur. 

3.3 Mengidentifikasi spesifikasi produk dan produsen 
dari produk yang paling laku pada setiap pengecer. 

   

4. Elemen: Melakukan analisis data hasil survey atas 
pedagang eceran suatu produk. 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

4.1 Mengkompilasi data hasil survey sesuai dengan 
tujuan survey. 

4.2 Menganalisis data hasil  survey sesuai prosedur. 

4.3 Mengevaluasi hasil analisis data   sesuai prosedur. 

4.4 Melaporkan hasil akhir survey kepada pihak yang 
berkepentingan. 

   

 



 

Unit Kompetensi: Melakukan Pemasaran Produk 

Dapatkah Saya ................? K BK Bukti 

1. Elemen: Menyiapkan pelaksanaan pemasaran produk  
 Kriteria Unjuk Kerja: 

1.1. Menjelaskan pengetahuan tentang pemasaran. 

1.2. Mengidentifikasi spesifikasi produk, volume, dan 
harganya. 

1.3. Menentukan target penjualan sesuai rencana 
produksi. 

1.4. Menentukan wilayah dan lokasi pemasaran sesuai 
rencana pemasaran produk. 

1.5. Menghitung biaya pengiriman barang dari lokasi 
produksi ke setiap lokasi pemasaran. 

   

2. Elemen: Melakukan pemasaran produk 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

2. 1   Mengidentifikasi calon distributor dan pengecer 
sesuai prosedur.  

2. 2.  Menentukan distributor dan pengecer berdasarkan 
hasil survey. 

2. 3. Menentukan cara pengiriman barang dan 
pembayaran sesuai kesepakatan. 

2. 4.  Melakukan distribusi produk kepada distributor dan 
pengecer sesuai prosedur. 

2. 5.  Melakukan pemasaran produk langsung ke 

pelanggan sesuai prosedur. 

   

 
 
 
Unit Kompetensi: Melakukan Pengurusan Perijinan Usaha Industri 

Dapatkah Saya ................? K BK Bukti 

1. Elemen: Menyiapkan pengurusan perijinan usaha industri 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

1.1. Mengidentifikasi instansi pemerintah yang terkait 
dengan pengurusan perijinan usaha industri. 

1.2. Menjelaskan prosedur dan persyaratan pengurusan 
perijinan usaha industri. 

 

 

   



 

2. Elemen: Melakukan pengurusan perijinan usaha industri 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

2. 1  Menyiapkan persyaratan pengurusan perijinan usaha 
industri.  

2. 2. Melakukan pengurusan perijinan usaha industri 
sesuai prosedur. 

 

   

 
Unit Kompetensi: Melakukan Studi Proses Produksi Suatu Produk 

Dapatkah Saya ................? K BK Bukti 

1. Elemen: Menyiapkan pelaksanaan studi proses produksi 
suatu produk 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

1.1. Menjelaskan metoda pengumpulan informasi tentang 
proses produksi suatu produk tertentu. 

1.2. Menjelaskan teknik berkomunikasi dengan sumber 
data.  

1.3. Menyiapkan alat untuk pengumpulan data dan 

informasi. 

   

2. Elemen: Melaksanakan studi bahan baku, bahan 
pembantu, produk antara, produk jadi, dan limbah B3 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

2.1 Mengidentifikasi bahan baku dan bahan pembantu 
untuk proses produksi produk tertentu.  

2.2 Mengidentifikasi ketersediaan (dan kesinambungan) 
bahan baku dan bahan pembantu berdasarkan 
informasi dari produsen/ supplier bahan baku dan 
bahan pembantu.  

2.3 Menjelaskan tata cara penanganan bahan baku dan 
bahan pembantu. 

2.4 Menjelaskan tata cara penanganan produk antara 
dan produk akhir. 

2.5 Menjelaskan tata cara penanganan limbah B3. 

   

3. Elemen: Melaksanakan studi proses produksi suatu 
produk 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

3.1 Menjelaskan mesin dan peralatan yang digunakan 
dan tahapan proses produksi.  

3.2 Mendemonstrasikan tata cara pengoperasian mesin 
dan peralatan didemonstrasikan. 

3.3 Mendemonstrasikan tata cara perawatan mesin dan 
peralatan. 

3.4 Menjelaskan efisiensi waktu proses produksi. 

   



 

4. Elemen: Menganalisa hasil studi 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

4.1 Membuat urutan jenis produk berdasarkan 
ketersediaan bahan baku dan bahan pembantu. 

4.2 Membuat urutan jenis produk dibuat berdasarkan 
kemudahan penanganan bahan baku, produk antara, 
dan produk akhir. 

4.3 Membuat urutan jenis produk berdasarkan tingkat 
kesulitan proses produksinya. 

   

 
Unit Kompetensi: Melaksanakan Komunikasi Efektif 

Dapatkah Saya ................? K BK Bukti 

1. Elemen: Mengidentifikasi model gaya komunikasi seorang 
pelanggan 

Kriteria Unjuk Kerja: 

1.1. Mengidentifikasi gaya komunikasi pelanggan 

1.2. Melakukan teknik/strategi dalam menghadapi pelanggan 

dengan gaya komunikasi yang berbeda- beda  

   

2. Elemen: Melaksanakan komunikasi langsung menggunakan 
bahasa verbal dan non verbal  

Kriteria Unjuk Kerja: 

2.1 Mempertimbangkan memilihan kata-kata saat 
berkomunikasi  

2.2 Mengendalikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah 

2.3 Melaksanakan tata penampilan profesional  

2.4 Melaksanakan komunikasi antara pelanggan dan staff  

   

 
Unit Kompetensi: Mengembangkan  Kematangan  Emosi  dan  Motivasi  Kerja 

Dapatkah Saya ................? K BK Bukti 

1. Elemen: Mengetahui kelemahan dan kelebihan diri sendiri 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

1.1. Kelemahan dan kelebihan diri diidentifikasi  

1.2 Kelemahan dan kelebihan diri diidentifikasi 

1.3 Fisik, mental dan kemampuan diri dipersiapkan untuk 

bekerja. 

   



 

2. Elemen: Memotivasi diri. 

 Kriteria Unjuk Kerja: 

2.1 Tujuan bekerja ditentukan sesuai dengan tuntutan 

perbaikan kesejahteraan atau aktulisasi diri. 

2.2 Kesejahteraan diikuti peningkatan status sosial. 

2.3 Masa depan setelah selesai kontrak kerja 

direncanakan. 

   

3. Elemen: Mengelola emosi 

 Kriteria Unjuk Kerja: 

3.1 Penyesuaikan diri dilakukan  dengan adat istiadat, 

budaya termasuk karakter pengguna jasa dilingkungan 

tempat bekerja. 

3.2 Empati dan humanisasi diterapkan dengan benar. 

3.3 Pekerjaan di lingkungan tempat kerja di- lakukan 

dengan rasa senang. 

3.4 Sikap kerja disiplin, mandiri, kejujuran, dan kesetiaan 

terhadap pekerjaannya ditingkatkan. 

3.5 Konsekuen dan tanggung jawab diterapkan. 

3.6 Pengendalian diri terhadap hal-hal yang negatif 

ditingkatkan. 

   

 
Unit Kompetensi: Menggunakan Perangkat Komputer 

Dapatkah Saya ................? K BK Bukti 

1. Elemen: Menyalakan perangkat komputer dan 
mengamati proses aktifasi sistem (booting)hingga 
selesai 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

3.1. Indikator penyalaan perangkat komputer dapat 
dilihat sesuai dengan petunjuk penggunaan  

3.2. Menjalankan Proses proses aktivasi sistem 
operasi dapat dijalankan sesuai dengan petunjuk 
penggunaan. 

 

   



 

2. Elemen: Menjalankan perangkat komputer 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

2.1 Menjalankan Antar muka pengguna yang tersedia 
dapat dijalankan dengan peripheral yangtersedia 
sesuai dengan petunjuk penggunaan komputer. 

2.2 Menjalankan Program aplikasi dijalankan sesuai 
dengan petunjuk penggunaan komputer. 
 

   

3. Elemen: Mematikan perangkat komputer 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

3.1 Menutup Semua program aplikasi ditutup sesuai 
dengan petunjuk penggunaan komputer. 

3.2 Memastikan Antrian data dari atau menuju 
peripheral dipastikan sudah tidak ada lagi sesuai 
dengan petunjuk penggunaan komputer. 

3.3 MengidentifikasiTampilan yang muncul pada 
layar monitor diidentifikasi merupakan tampilan 
yang menandakan proses penghentian secara 
normal sesuai dengan petunjuk penggunaan 
komputer. 

   

 
Unit Kompetensi: Menggunakan SIstem Operasi 

Dapatkah Saya ................? K BK Bukti 

1. Elemen: Mengenali perintah dari GUI windows/ menu /ikon 
(icon) / kursor yang berasosiasi denganya 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

1.1. Mengidentifikasi Perintah-perintah sederhana 
sesuai dengan pertunjukan Penggunaan sistem 
operasi  

1.2. Mengenali Obyek pengacu yang bersesuaian 
dengan perintah-perintah sistem sesuai dengan 
petunjuk pengunaan sistem operasi 

1.3. menggunakan Fungsi-fungsi tombol-tombol 
minimize, maximize, restore dan close, pada 
perangkat komputer untuk mengelola aplikasi yang 
sedang berjalan sesuai dengan petunjuk 
penggunaan sistem operasi  

   

2. Elemen: Mengelola folder, file dan control panel 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

2.1. Mengelola Folder dan file sesuai dengan petunjuk 

   



 

penggunaan sistem operasi 

2.2. Menampilkan informasi dan atribut tentang folder 
seperti nama, ukuran, hak akses, sesuai dengan 
petunjuk penggunaan sistem operasi. 

2.3 . Mengubah Atribut suatu folder / file sesuai dengan 
petunjuk pengunaan sistem operasi 

2.4. melakukan Pengaturan sederhana sesuai dengan 
petunjuk penggunaan sistem operasi. 

 
Unit Kompetensi: Menggunakan Peralatan Peripheral 

Dapatkah Saya ................? K BK Bukti 

1. Elemen: Mempersiapkan peralatan peripheral 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

1.1 Peralatan sudah disambung ke perangkat 
komputer menggunakan jenis koneksi yang 
tersedia. 

1.2 Peralatan peripheral dinyalakan sesuai petunjuk 
penggunaan. 

1.3 Pengaturan peralatan dilakukan sesuai dengan 
petunjuk penggunaan. 

1.4 Peralatan diaktifkan melalui perangkat lunak 
(peripheral driver) yang digunakan. 

   

2. Elemen: Menggunakan Printer 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

2.1 Media cetak dipasang pada printer. 
2.2 Fitur dasar pencetakan dipilih melalui aplikasi yang 

digunakan. 
2.3 Proses pencetakan dilakukan dengan melalui 

aplikasi yang sesuai. 

   

3. Elemen: Menggunakan scanner 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

3.1 Dokumen diletakan di scanner sesuai dengan 
petunjuk penggunaan. 

3.2 Fitur dasar pemindaian dipilih sesuai dengan 
kebutuhan. 

3.3 Proses pemindaian dilakukan dengan melalui 
aplikasi yang sesuai. 

3.4 Hasil pemindaian disimpan sesuai dengan 
kebutuhan. 

   



 

4. Elemen: Mematikan peralatan 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

4.1 Semua kondisi/setting peralatan sudah dikembalikan 
ke pengaturan awal (default) sesuai dengan 
petunjuk penggunaan. 

4.2 Peralatan dimatikan dengan mengikuti petunjuk 
penggunaan.. 

   

 
Unit Kompetensi: Menghitung Biaya Investasi 

Dapatkah Saya ................? K BK Bukti 

1. Elemen: Menyiapkan penghitungan biaya investasi 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

1.1. Lokasi produksi serta harga tanah dan atau 

bangunannya diidentifikasi. 

1.2. Produsen/supplier mesin dan peralatan, serta 

harga setiap mesin dan peralatan diidentifikasi 

1.3. Kemudahan pengadaan mesin dan peralatan dari 

setiap produsen/supplier diidentifikasi 

   

2. Elemen: Menghitung biaya investasi untuk setiap jenis 
produk 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

2.1 Lokasi produksi ditentukan berdasarkan Aturan 

Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang berlaku 

2.2 Harga tanah dan bangunan dihitung berdasarkan 

harga pasar. 

2.3 Mesin dan peralatan yang akan digunakan untuk 

setiap produk diidentifikasi 

2.4 Harga mesin dan peralatan dihitung berdasarkan 

informasi dari distributor. 

2.5 Biaya instalasi mesin dan peralatan dihitung 

berdasarkan informasi dari distributor 

 

 

   



 

3. Elemen: Melakukan analisis biaya investasi 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

3.1 Urutan biaya investasi dibuat dari yang nilainya 

terendah 

3.2 Urutan biaya investasi dibuat berdasarkan tingkat 

kemudahan pengadaannya 

 

 

   

 
Unit Kompetensi: Melakukan Pembukuan Keuangan untuk Setiap Transaksi 

Dapatkah Saya ..........................................? K BK Bukti 

1. Elemen: Menyiapkan pembukuan keuangan 

 Kriteria Unjuk Kerja: 

1.1. Pengetahuan dasar tentang pengelolaan pembukuan 

(administrasi keuangan) dijelaskan. 

1.2 Jenis-jenis pengeluaran dan pemasukan uang 

diidentifikasi sesuai prosedur. 

1.3 Buku kas disediakan sesuai tujuan penggunaannya. 

   

2. Elemen: Melakukan pembukuan keuangan untuk setiap 
transaksi 

 Kriteria Unjuk Kerja: 

2.1 Setiap transaksi pengeluaran dan pemasukan uang 

dibukukan sesuai prosedur. 

2.2 Evaluasi buku kas setiap periode (bulanan atau 

triwulan) dilakukan sesuai rencana. 

2.3 Penutupan buku kas dilakukan di akhir perioda sesuai 

prosedur. 

   

 
 
 
 
 



 

Nama Asesi: Tanggal: 

 

 

 

Tanda Tangan Asesi: 

Ditinjau oleh Pelatih dan / atau Asesor 

 Nama Pelatih dan 
/ atau Asesor: 

 

Rekomendasi: 

 

Tanda Tangan dan 

Tanggal:  

 

 

 

 

Diadaptasi dari template yang disediakan di Departemen Pendidikan dan Pelatihan, Australia. Merancang instrumen asesmen 
dalam VET. 2008 

 
 




