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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.

1.
2.
3.

UNIT KOMPETENSI: MENGIDENTIFIKASI ASPEK KEAMANAN INFORMASI PENGGUNA

Dapatkah Saya? K BK Bukti

Elemen 1 Mengidentifikasi Ancaman Keamanan Informasi 
Pengguna

KUK Mengklasifikasi ancaman-ancaman keamanan 
informasi sesuai dengan sumber ancaman 
keamanan informasi (berasal dari orang, 
organisasi, mekanisme atau peristiwa yang 
berpotensi) bagi pengguna

Mengklasifikasi ancaman-ancaman keamanan 
informasi sesuai dengan target ancaman 
keamanan informasi (kriminilitas di dunia maya 
(cyber crime)

1.1.

1.2.

Elemen 2 Mengidentifikasi aspek confidentiality

KUK Menyimpan data dan dokumen sesuai dengan 
tingkat keterbukaan informasinya

Menggunakan informasi pribadi sesuai dengan 
kebutuhan personal organisasi

Melaksanakan proses autentikasi secara benar 
sesuai dengan sistem pada organisasi tersebut

2.1.

2.2.

2.3.

Elemen 3 Mengidentifikasi aspek integrity

KUK Megikuti akses kontrol sesuai dengan keperluan 
sistem

Memeriksa informasi yang bertentangan dan 
menetapkan kebutuhan yang tepat

3.1.

3.2.

Elemen 4 Mengidentifikasi aspek availability

KUK Mengidentifikasi data dan software yang perlu 
di backup sesuai dengan tingkat kekritisan data 
dan software bagi pengguna

Mengkalkulasi kapasitas dan media backup 
sesuai dengan kebutuhan pengguna

Melakukan prosedur backup ke media backup 
sesuai dengan schedule 

Melakukan prosedur restorasi dari media backup 
sesuai dengan kebutuhan 

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
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UNIT KOMPETENSI: MEMASTIKAN KEAMANAN INFORMASI PENGGUNA

Dapatkah Saya? K BK Bukti

Elemen 1 Mengidentifikasi Perangkat Lunak Bantu untuk 
Memastikan Keamanan Informasi

KUK Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak 
untuk keamanan informasi sesuai fungsi 
perlindungannya

Mengidentifikasi tingkat keamanan informasi 
sesuai dengan kebijakan keamanan informasi 
organisasi tersebut

1.1.

1.2.

Elemen 2 Melakukan Tindakan Perlindungan terhadap Ancaman

KUK Mengidentifikasi data dan software yang perlu 
di backup sesuai dengan tingkat kekritisan data 
dan software bagi pengguna

Mengkalkulasi kapasitas dan media backup 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 

Melakukan prosedur backup ke media backup 
sesuai dengan schedule 

Melakukan prosedur restorasi dari media backup 
sesuai dengan kebutuhan 

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Elemen 3 Melakukan Tindakan Penanganan dan Pemulihan 
Keamanan Informasi

KUK Mencatat anomali penggunaan komputer dan 
jaringan secara lengkap sesuai dengan panduan 
pada organisasi

Memulihkan sistem dari backup sesuai dengan 
ketersediaan backup

Memastikan sistem setelah restore sama dengan 
sistem sebelum insiden

3.1.

3.2.

3.3

UNIT KOMPETENSI: MENGGUNAKAN SISTEM OPERASI

Dapatkah Saya? K BK Bukti

Elemen 1 Mengenali Perintah dan GUI Windows/Menu/Ikon
(icon)/Kursor yang Berasosiasi Dengannya

KUK Mengidentifikasi perintah-perintah sederhana 
berupa menyalakan komputer, menyalin dan 
melihat berkas, menjalankan program, dan 
sebagainya  sesuai dengan petunjuk penggunaan 
sistem operasi

Mengenali obyek pengacu misalnya windows, 
menu, ikon, kursor, kombinasi tombol dan 
sebagainya sesuai dengan perintah-perintah 
sistem sesuai dengan petunjuk penggunaan 
sistem operasi

1.1.

1.2.
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Dapatkah Saya? K BK Bukti

Elemen 1 

KUK

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 

1.3.

Elemen 2 Mengelola Folder, File, dan Control Panel

KUK Mengelola folder dan file sesuai dengan 
petunjuk penggunaan sistem operasi 

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

Mengubah atribut suatu folder/file sesuai 
dengan petunjuk penggunaan sistem operasi 

Melakukan pengaturan fitur dari sistem
operasi yang memungkinkan pengguna untuk 
mengubah pengaturan sistem dan kontrol 
sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem 
operasi 

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

UNIT KOMPETENSI: MENGGUNAKAN PERANGKAT PERIPHERAL

Dapatkah Saya? K BK Bukti

Elemen 1 Mempersiapkan Peralatan Peripheral

KUK Menyambungkan peralatan ke perangkat 
komputer menggunakan jenis koneksi 
(kabel atau tanpa kabel/wireless) yang tersedia 

Menyalakan peralatan peripheral seperti alat 
cetak (printer) dan alat pindai (scanner) sesuai 
petunjuk penggunaan

Mengaktifkan/instalasi peralatan melalui 
perangkat lunak (peripheral driver) yang 
digunakan 

1.1.

1.2.

1.3.

Elemen 2 Menggunakan Printer

KUK Memasang media cetak berupa kertas, kertas 
foto, kwitansi, dan lain-lain pada printer

Memilih fitur dasar meliputi page setup 
(pemilihan format, orientasi), bagian dokumen 
yang akan dicetak, jumlah cetakan, dan lain-lain 
pencetakan melalui aplikasi yang digunakan

Melakukan proses pencetakan/print dengan 
melalui aplikasi yang sesuai 

2.1.

2.2.

2.3.
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Elemen 3 Menggunakan Scanner

KUK Meletakkan dokumen di scanner sesuai dengan 
petunjuk penggunaan 

Memilih fitur dasar meliputi resolusi, pilihan 
bidang scan, pengaturan OCR pemindaian 
sesuai dengan kebutuhan

Melakukan proses pemindaian/scan dengan 
melalui aplikasi yang sesuai

Menyimpan hasil pemindaian sesuai dengan 
kebutuhan 

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

UNIT KOMPETENSI: MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK PENGOLAH KATA TINGKAT DASAR

Dapatkah Saya? K BK Bukti

Elemen 1 Membuat Dokumen

KUK Membuka aplikasi pengolah kata

Membuat dokumen baru sesuai dengan 
kebutuhan pengguna

Menyimpan dokumen ke direktori

Membuka dokumen yang tersimpan 

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Elemen 2 Menyesuaikan Pengaturan Dasar untuk Memenuhi Tata Letak Dokumen

KUK Apakah Anda dapat mengatur tata letak 
halaman untuk memenuhi kebutuhan 

Apakah Anda dapat menyesuaikan format 

font/huruf dengan tujuan dokumen

Apakah Anda dapat mengubah keselarasan 
dan line spacing/spasi baris sesuai persyaratan 
informasi dokumen

Apakah anda dapat menyesuaikan margin 

dengan tujuan dokumen

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Elemen 4 Mematikan Peralatan

KUK Apakah Anda dapat mengembalikan semua 
kondisi/setting peralatan ke pengaturan awal 
(default) sesuai dengan petunjuk penggunaan

Apakah anda dapat mematikan peralatan 
dengan mengikuti petunjuk penggunaan

4.1.

4.2.
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Elemen 3 Mengatur Dokumen

KUK Menggunakan fitur pemformatan dan gaya 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 

Menyalin teks dari area lain ke dalam dokumen 
atau dari dokumen lain yang aktif

Menyisipkan halaman dokumen sesuai dengan 
kebutuhan pengguna

Membuat header dan footer sesuai kebutuhan 
dokumen

Menyimpan dokumen dalam berbagai tipe 
berkas

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Elemen 5 Menambahkan Gambar

KUK Memasukkan gambar yang sesuai ke dalam 
dokumen 

Mengubah ukuran dan posisi gambar untuk 
memenuhi kebutuhan pengguna 

5.1.

5.2.

Elemen 6 Mencetak Dokumen

KUK Menampilkan dokumen dalam modus pratinjau 
cetak/print preview

Memilih pengaturan cetak dasar 

Mencetak dokumen atau bagian dokumen 
dengan printer 

6.1.

6.2.

6.3.

Elemen 4 Membuat Tabel

KUK Menyisipkan tabel standar ke dalam dokumen

Mengubah cells/sel untuk memenuhi 
persyaratan informasi

Memodifikasi kolom dan baris 

Menggunakan menu pemformatan tabel sesuai 
dengan persyaratan kebutuhan pengguna

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

UNIT KOMPETENSI: MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK LEMBAR SEBAR (SPREADSHEET) 
                                     TINGKAT DASAR

Dapatkah Saya? K BK Bukti

Elemen 1 Membuat Dokumen

KUK Membuat aplikasi spreadsheet

Membuat dokumen sesuai dengan kebutuhan
pengguna

1.1.

1.2.
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KUK Menambahkan data pada dokumen sesuai 
dengan kebutuhan informasi

Menggunakan menu-menu yang disediakan 
beserta shortcut-nya sesuai dengan formatnya 

Menggunakan fitur-fitur pengelolaan file/ 
spreadsheet (formula dan fungsi) sesuai 
dengan kriteria 

1.3.

1.4.

1.5.

Elemen 3 Mencetak Dokumen

KUK Menentukan bagian yang ingin dicetak 

Mengimplementasikan berbagai parameter 
pencetakan (seluruh dokumen, area tertentu 
saja, area yang sedang di edit, atau urutan 
pencetakan) sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Mengimplementasikan fitur-fitur pencetakan 
seperti page setup, printer setup, header dan 
footer, print preview berdasarkan kebutuhan 
pengguna 

3.1.

3.2.

3.3.

Elemen 1 Membuat File Presentasi

KUK Menjalankan perangkat lunak presentasi

Mengenali menu-menu yang tersedia beserta 
shortcut-nya 

Menggunakan fitur-fitur pengelolaan file 
presentasi seperti create/new, save, open, 

save as, insert, edit, dan delete 

Menyimpan file presentasi dengan berbagai 
format 

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Elemen 2 Melakukan Editing Sederhana Atas Kolom dan Baris

KUK Mengidentifikasi fitur-fitur pengubahan (editing) 
sederhana sesuai dengan fungsi yang ada 

Mengaplikasikan fitur-fitur kolom dan baris 
sesuai dengan kebutuhan pengguna

Mengaplikasikan fitur-fitur copy, cut, dan paste 
dengan berbagai pilihan sesuai dengan 
kebutuhan pengguna 

Mengimplementasikan formula sederhana 
(+, -, *, /, sum, avg) sesuai dengan kebutuhan

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

UNIT KOMPETENSI: MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK PRESENTASI - TINGKAT DASAR

Dapatkah Saya? K BK Bukti
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Elemen 3 Menggunakan Template Presentasi

KUK Memilih template yang sudah tersedia sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Menggunakan paragraph styles sesuai dengan 
kebutuhan pengguna 

Memilih font style sesuai dengan kebutuhan 
pengguna 

Memodifikasi styles sesuai dengan kebutuhan 
pengguna 

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Elemen 4 Menggunakan Gambar Untuk Presentasi

KUK Membuat obyek gambar pada dokumen 
berdasarkan kebutuhan pengguna

Memilih obyek gambar sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Mengatur obyek gambar sesuai dengan 
kebutuhan pengguna 

Menghapus obyek gambar sesuai dengan 
kebutuhan pengguna 

Memasukkan gambar dari file sesuai dengan 
kebutuhan pengguna 

Memindahkan posisi obyek gambar dalam 
dokumen sesuai dengan kebutuhan pengguna 

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Elemen 2 Melakukan Editing Sederhana 

KUK Menggunakan fitur-fitur editing sederhana 
seperti: mengetik huruf/kata/kalimat, 
memformat huruf/font, penjajaran teks (text 

alignment), penomoran (numbering), dan 
bullet untuk mengolah file presentasi

Mengaplikasikan fitur-fitur lay-out (tata letak 
judul dan isi dengan berbagai variasi yang 
tersedia terhadap setiap slide, pemilihan disain 
warna dan gambar latar belakang yang telah 
disediakan dan efek transisi antar slide) 

Membuat new slide (baru), duplikat slide, delete 

(hapus) slide dan memindahkan posisi slide

Menggunakan fitur-fitur animasi untuk 
mendapatkan tampilan file presentasi sesuai 
dengan kebutuhan 

Mengatur fitur-fitur isian berulang seperti header, 

footer, page numbering

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
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Elemen 5 Menjalankan Presentasi

KUK Menjalankan file presentasi secara slide show 

Melakukan navigasi dari satu slide ke slide lain 

5.1.

5.2.

Nama Asesi Tanggal Tanda Tangan Asesi

Ditinjau oleh Pelatih dan/atau Asesor

Nama Pelatih dan/atau
Asesor Rekomendasi Tanggal dan 

Tanda Tangan Asesor

Berdasarkan aturan bukti yang
memadai calon asesi dinyatakan

LANJUT / TIDAK LANJUT
ke proses asesmen selanjutnya

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