
 

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: Menerapkan prinsip-prinsip praktik professional dalam bekerja 

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

1. Elemen: Mengidentifikasi luas sektor dan tanggung jawab 
industri 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
1.1. Mengidentifikasi Aspek – aspek eksternal yang 

mempengaruhi profesi teknisi akuntansi dalam 
menjalankan pekerjaan?  

1.2. Mengidentifikasi peran dan tanggungjawab berbagai 
pihak yang terlibat dalam profesi teknisi akuntansi 
dalam menjalankan pekerjaan? 

   

2. Elemen: Menerapkan pedoman, prosedur dan aturan 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
2.1 Mengumpulkan dan menganalisa informasi yang 

berhubungan dengan hukum, peraturan dan kode etik  
? 

2.2 Menentukan informasi yang berhubungan dengan 
hukum, peraturan dan kode etik dalam kaitannya 
dengan pihak yang bersangkutan ditempat kerja? 

2.3 Menggunakan ketentuan tentang praktik kerja yang 
relevan sebagai dasar untuk menjalankan pekerjaan 
dan pengambilan keputusan secara beretika? 

   

3. Elemen: Mengelola informasi 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
3.1 Menganalisis Dokumen, laporan, data dan kalkulasi 

serta mengorganisir suatu kebutuhan konsumen 
dan/atau organisasi? 

3.2 menyajikan informasi dalam format yang sesuai 
dengan kebutuhan pengguna informasi? 

 

   

4. Elemen: Merencanakan penyelesaian pekerjaan dengan 
mempertimbangkan keterbatasan waktu dan sumber daya 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
4.1 menyelesaikan tugas dan menentukan kondisi yang 

relevan? 
4.2 Merencanakan pekerjaan secara mendiri maupun 

secara tim untuk periode tertentu dengan 
mempertimbangkan sumberdaya, waktu dan skala 
preoritas.? 

4.3  Mengadaptasi perubahan teknologi dan organisasi 
kerja? 

 

   

5. Elemen : Merancang dan mengelola kompetensi personal 

 Keriteria unjuk kerja : 

   



 

5.1 mengidentifikasi kebutuhan pengembangan 
kompetensi dan sasaran pengembangan dan 
mengkaji ulang secara periodik.? 

5.2 Mengidentifikasi kebutuhan kompetensi, otorisasi dan 
lisensi.? 

5.3 Menyelesaikan kesempatan pengembangan yang 
menggambarkan kebutuhan dan sasaran dalam 
jangka waktu tertentu.? 

 
Unit Kompetensi: Menerapkan praktik kesehatan dan keselamatan di tempat kerja 

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

1. Elemen: Mengikuti prosedur kerja untuk mengidentifikasi 
bahaya dan pengendalian risiko 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
1.1. Mengenali bahaya ditempat kerja dan melaporkan 

kepada yang berwenang sesuai dengan prosedur 
tempat kerja?  

1.2. Mengikuti secara akurat prosedur tempat kerja dan 
untruksi kerja untuk mengendalikan risiko? 

1.3. Mengikuti prosedur tempat kerja yang berkaitan 
dengan kecelakaan, api dan darurat dimana 
diperlukan dalam lingkup penyebab dan kompetensi 
karyawan ? 

1.4  Menjaga seluruh area kerja tetap bersih dan bebas 
dari gangguan? 

1.5  Mengenali seluruh pintu darurat dan bebas setiap 
waktu 

   

2. Elemen: Berkontribusi untuk berpartisipasi dalam pengaturan 
manajemen kesehatan dan keselamatan kerja 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
2.1 Menginformasikan isu isu kesehatan dan keselamatan 

kerja kepada aparat yang berwenang sesuai dengan 
prosedur tempat kerja yang relevan? 

2.2 Membuat kontribusi kepada manajemen kesehatan 
ditempat kerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur 
organisasi dan dalam lingkup tanggungjawab dan 
kompetensi karyawan ? 

2.3 Mengidentifikasi dokumen kesehatan dan 
keselamatan kerja yang relevan, memeriksa secara 
periodeik dan menindaklanjuti rekomendasinya? 

2.4. Meninjau kembali klarifikasi kewajiban, prosedur dan 
praktik-praktik kesehatan dan keselamatan bila 
diperlukan? 

   

3. Elemen: Menerapkan praktik-praktik kesehatan dan 
keselamatan kerja. 
 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
3.1 Menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan 

kerja setiap waktu dalam pekerjaan sehari-hari ? 
3.2 mengenali dan mengobservasi peringatan bahaya 

dan tanda-tanda keselamatan? 
3.3 menerapkan teknik-teknik penanganan keselamatan 

secara manual dan teknik keselamatan operasi 
peralatan setiap waktu? 

3.4 Mengikuti prosedur pertolongan pertama secara 

   



 

darurat? 
3.5 Mengidentifikasi situasi yang secara potensial 

berbahaya dan melaporkan kegagalan dan peralatan 
berbahaya secara langsung 

 
Unit Kompetensi: Memproses Entri Jurnal 

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

1. Elemen: Memeriksa dokumen sumber dan dokumen 
pendukung 
2. Kriteria Unjuk Kerja: 

1.1. Memeriksa dokumen sumber dan pendukung? 

1.2. Memeriksa otorisasi oleh pihak yang berwenang 

dalam dokumen sumber? 

   

2. Elemen: Mencatat dokumen sumber ke dalam jurnal 
3. Kriteria Unjuk Kerja: 

2.1 Mengotorisasi jurnal sesuai dengan kebijakan dan 

prosedur perusahaan? 

2.2 Mencatat dokumen sumber dicatat ke dalam jurnal 

secara akurat dan sesuai dengan standar yang 

ditetapkan perusahaan? 

2.3 Mengalokasikan transaksi secara tepat ke dalam 

sistem dan akun? 

   

3. Elemen: Mengarsipkan dokumen sumber dan pendukung. 
4. Kriteria Unjuk Kerja: 

3.1 Menyimpan dokumen sumber dan pendukung disimpan 

secara tepat waktu dan sesuai dengan prosedur dan 

kebijakan perusahaan? 

3.2 Mengakses dan menelusuri arsip dokumen sesuai 

kebijakan perusahaan? 

   

 
 
 
Unit Kompetensi: Memproses Buku Besar 

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

1. Elemen: Mempersiapkan pengelolaan buku besar 
5. Kriteria Unjuk Kerja: 

1.1. Menyediakan eralatan dan perlengkapan yang 

dibutuhkan untuk pengelolaan buku besar? 

1.2 Menyediakan buku besar yang diperlukan? 

1.3 Menyajikan ekapitulasi jurnal? 

   

2. Elemen: Membukukan jumlah angka dari jurnal ke buku besar 
6. Kriteria Unjuk Kerja: 

2.1 Mengidentikasi akun-akun dalam buku besar yang 

dilakukan? 

2.2 Membukukan jumlah yang ada dalam rekapitulasi 

   



 

jurnal? 

3. Elemen: Menyusun daftar saldo akun dalam buku besar 
7. Kriteria Unjuk Kerja: 

3.1 Menetapkan daftar saldo akun dalam buku besar 

disajikan sesuai dengan format yang telah? 

3.2 Memastikan  kebenaran saldo akun dalam buku besar? 

   

 
Unit Kompetensi: Menyusun Laporan Keuangan 

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

1. Elemen: Mencatat jurnal penyesuaian 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
1.1. Menyediakan Dokumen sumber penyesuaian?  
1.2. Mengidentifikasi Akun-akun yang memerlukan 

penyesuaian? 
1.3. Mencatat Jurnal penyesuaian yang diperlukan ? 
 

   

2. Elemen: Menyajikan laporan 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
2.1 Menyiapkan Neraca lajur sesuai dengan ketentuan 

SOP? 
2.2 Menyajikan Laporan laba rugi sesuai dengan 

ketentuan SOP/SAK/SAK ETAP? 
2.3 Menyajikan Laporan neraca/laporan posisi keuangan 

sesuai ketentuan SOP/SAK./SAK ETAP? 
2.4. Menyajikan Laporan Perubahan ekuitas sesuai 

ketentuan SOP/SAK/SAK ETAP? 
2.5. Menyajikan Laporan arus kas sesuai ketentuan 

SOP/SAK/SAK ETAP? 
 

   

3. Elemen: Mencatat Jurnal Penutup. 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
3.1 Mengidentifikasi Akun yang didebit dan dikredit ? 
3.2 Mencatat Jurnal penutup? 

 

   

4. Elemen: Memposting jurnal penyesuaian dan jurnal penutup 
ke buku besar 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
4.1 Memposting jurnal penyesuaian dan jurnal penutup? 
4.2 Menyajikan saldo dalam buku besar setelah tutup 

buku sesuai dengan ketentuan SOP? 
 

   

 
Unit Kompetensi: Mengoperasikan paket program pengolah data/Spreadsheet 

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

1. Elemen: Mempersiapkan komputer dan paket program 
pengolah angka 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
1.1. Menyediakan komputer yang diperlukan untuk 

mengoperasikan paket program pengolah angka?  
1.2. Mengoperasikan paket program pengolah angka? 
1.3. Menyiapkan sumber data yang akan diolah dengan 

program pengolah angaka ? 

   



 

2. Elemen: Mengentry data 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
2.1 Mengidentifikasi karakter sel 
2.2 Mengidentifikasi karakter data? 
2.3 Mengentry data sesuai dengan karakter sel? 
2.4.Menyesuaikan hasil entry dengan sumber data? 

   

3. Elemen: Mengolah data dengan menggunakan fungsi-fungsi 
program pengolah angka. 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
3.1 Mengolah data dengan rumus matematika ? 
3.2 Mengolah data dengan rumus statistik? 
3.3 Mengolah data menggunakan rumus semi absolute, 

absolute dan fungsi logika ? 
3.4 Mengolah data menggunakan fungsi financial? 
3.5 Mengolah data menggunakan fungsi data-time? 
3.6 Mengolah data menggunakan fungsi grafik? 

   

4. Elemen: Membuat laporan 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
4.1 Membuat laporan dalam bentuk table? 
4.2 Membuat laporan dalam bentuk grafik? 

   

 
 



 

 
Unit Kompetensi: Mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi 

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

1. Elemen: Menyiapkan data awal perusahaan 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
1.1. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang 

dibutuhkan?  
1.2. Membuat data perusahaan? 

   

2. Elemen: Menyusun data setup awal dan saldo awal 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
2.1 Menyusun daftar akun dan mengentry saldo awal 

akun? 
2.2 Menyiapkan kode pajak? 
2.3 Membuat kartu piutang dan pelanggan dan 

mengentry saldo awal piutang? 
2.4. Membuat kartu hutang dan pemasok dan mengentry 

saldo awal hutang? 
2.5. Membuat kartu persediaan dan mengentry saldo 

awal persediaan? 
 

   

3. Elemen: Melakukan entry transaksi. 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
3.1 Menganalisis transaksi yang akan dientry ? 
3.2 Mengentry transaksi dengan menggunakan menu 

yang tepat? 
3.3 Mengentry penyesuaian dengan tepat? 
3.4 Melakukan proses tutup buku secara tepat? 

   

4. Elemen: Mencetak laporan keuangan dan laporan lainnya 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
4.1 Membuat laporan laba rugi sesuai dengan ketentuan 

SOP? 
4.2 Membuat laporan neraca sesuai dengan ketentuan 

SOP? 
4.3 Membuat laporan ekuitas sesuai dengan ketentuan 

SOP? 
4.4 Membuat laporan arus kas sesuai dengan ketentuan 

SOP? 
4.5 Membuat laporan piutang sesuai dengan ketentuan 

SOP? 
4.6 Membuat laporan hutang sesuai dengan ketentuan 

SOP? 
4.7 Membuat laporan persediaan sesuai dengan 

ketentuan SOP? 

   

5. Elemen: Membuat Backup file 

 Keriteria unjuk kerja: 
5.1 Membuat Backup file data sesuai dengan ketentuan 

SOP? 
5.3 Menyimpan Backup file data dalam media 

penyimpanan data? 

   

 
  
Nama Asesi: Tanggal: 

 

Tanda Tangan Asesi: 



 

 

 

Ditinjau oleh Pelatih dan / atau Asesor 

1. Nama Pelatih dan 
/ atau Asesor:  

 

Rekomendasi:  

Dapat / Tidak dapat dilanjutkan asesmen uji kompetensi 

Tanda Tangan dan 

Tanggal: 

 

 

 

 

 

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

 
 

 
 

 
 


