
Standar untuk Pelatih Tempat Kerja 
di Negara-negara ASEAN 
Sebagaimana disahkan oleh SOM-ED dan SLOM-WG



Diterbitkan oleh:
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Kantor GIZ Thailand
193/63 Lake Rajada Office Complex (Lantai 16)
New Ratchadapisek Road, Klongtoey
Bangkok 10110

Telp.: +66 2 661 9273
Faks: +66 2 661 9281
E-Mail: giz-thailand@giz.de

Tanggal penerbitan: 
Maret 2019 (diterbitkan pertama kali pada bulan Februari 2015)

Pemberitahuan sebelumnya:  
Buklet ini berisi “Standar untuk Pelatih Tempat Kerja di Negara-negara ASEAN" yang 
dikembangkan bersama oleh 60 ahli dari enam negara anggota ASEAN dengan dukungan 
dari Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan selanjutnya 
disahkan melalui Pertemuan Para Pejabat Tinggi bidang Pendidikan (SOMED) ASEAN dan 
Kelompok Kerja Pertemuan Para Pejabat Tinggi ASEAN bidang Ketenagakerjaan tentang 
Praktik Ketenagakerjaan yang Progresif untuk Peningkatan Daya Saing ASEAN (SLOM-WG).

Buklet ini bukan milik organisasi tertentu namun dimaksudkan untuk mempromosikan 
pelatihan tempat kerja di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pencetakan 
ulang buklet ini diperbolehkan dengan izin dari Regional Cooperation Programme to 
Improve the Quality and Labour Market Orientation of Technical and Vocational Education 
and Training (RECOTVET). Bagaimanapun juga, modifikasi standar ini tidak diperbolehkan 
tanpa adanya kesepakatan dengan panitia pengarah Standar untuk Pelatih Tempat Kerja 
di Negara-negara ASEAN.  

Sejak tahun 2018, panitia pengarah terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah dan 
swasta sebagai berikut: Asosiasi Pengusaha Muda Kamboja, Kementerian Ketenagaker-
jaan dan Pelatihan Vokasi (Kamboja); APINDO, Kementerian Perindustrian (Indonesia); 
Asosiasi Garmen Laos, Lembaga Pengembangan Pendidikan vokasi (Laos); German-Ma-
laysian Institute, Kementerian Sumber Daya Manusia (Malaysia); Perserikatan Federasi 
Kamar Dagang dan Industri Myanmar, Kementerian Ketenagakerjaan, Imigrasi dan 
Kependudukan (Myanmar); Kamar Dagang dan Industri Filipina, Otoritas Pendidikan 
Teknis dan Pengembangan (Filipina); Federasi Industri Thailand, Komisi Pendidikan 
vokasi (Thailand); Kamar Dagang dan Industri Vietnam, Kementerian Ketenagakerjaan, 
Penyandang Disabilitas dan Sosial (Vietnam).
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Kata Pengantar

Pelatihan tempat kerja (In-company Training) merupakan instrumen kunci dalam 
meningkatkan kompetensi praktis karyawan di tempat kerja. Untuk ASEAN, selain usaha 
perbaikan pada sektor pendidikan, termasuk pendidikan dan pelatihan teknis dan 
kejuruan (TVET), kontribusi aktif perusahaan melalui penyediaan pelatihan di perusahaan 
sama pentingnya dalam upaya menghasilkan sumber daya manusia dengan keterampilan 
yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam hal ini, penting untuk meningkatkan 
kompetensi pelatih tempat kerja yang bersertifikat agar sejalan dengan standar yang diakui.

Selain tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pelatihan tempat kerja juga merupakan 
aspek investasi terpenting bagi perusahaan manapun dalam proses produksinya, yaitu 
sumber daya manusianya. Memang, bukan hanya siswa TVET yang memperoleh manfaat 
dari pelatihan tempat kerja yang berkualitas tinggi, tetapi juga semua karyawan, sesuai 
dengan komitmen ASEAN untuk mempromosikan pembelajaran seumur hidup.

Standar untuk Pelatih Tempat Kerja (In-Company Trainers) di negara-negara ASEAN ini 
adalah produk kerja sama ASEAN yang sangat patut dihargai, yang melibatkan para 
pakar TVET publik dan swasta dari seluruh kawasan. Beberapa Negara Anggota ASEAN 
(AMS) yang telah mengadopsi standar ini sebagai dasar untuk mengatur pelatihan 
tempat kerja di tingkat nasional dari sejak awal telah membuktikan manfaatnya. Di 
ASEAN, Pertemuan Pejabat Tinggi bidang Pendidikan (SOM-ED) dan Pertemuan Kelompok 
Kerja Pejabat Tinggi ASEAN tentang Praktik Ketenagakerjaan yang Progresif untuk 
Peningkatan Daya Saing ASEAN (SLOM-WG) telah mengesahkan standar ini pada bulan 
Desember 2017 dan 2018.

Pelatihan-pelatihan berdasarkan Standar ini telah dimulai di beberapa AMS dan telah 
mampu meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di ASEAN. Harmonisasi 
kompetensi pelatih tempat kerja di kawasan ini juga sekaligus mempromosikan integrasi 
ASEAN dan berkontribusi pada agenda peningkatan keterampilan dan mobilitas tenaga 
kerja terampil sebagaimana dinyatakan dalam Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya 
ASEAN 2025 dan Rencana Induk ASEAN Connectivity 2025 .

Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pakar ASEAN yang telah membantu 
dalam pengembangan Standar ini dan kepada semua pembuat keputusan di sektor 
swasta dan pemerintah yang mendukung dalam pemanfaatan dan penerapannya. Saya 
juga berterima kasih kepada kerjasama pembangunan Jerman untuk kontribusinya yang 
berharga bagi harmonisasi TVET dan pengembangan keterampilan di kawasan ASEAN.
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1. Pendahuluan
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1.1. Latar Belakang

ASEAN merupakan salah satu zona ekonomi terbesar di dunia  dengan pertumbuhan 
yang cepat dan relatif stabil sejak tahun 2000. Untuk mempertahankan tren ini, 
kawasan ini harus mengembangkan sumber daya manusia dan tenaga kerja terampilnya. 
Kurangnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknis merupakan hambatan yang 
krusial untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dari ekonomi yang dinamis di kawasan ini.

Pendidikan dan pelatihan teknis dan vokasi (TVET) saat ini diakui sebagai unsur 
penting dalam strategi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing dari negara- 
negara anggota ASEAN (AMS – Asean Member Staates) dan kawasan tersebut secara 
keseluruhan. Selain sebagai alat untuk mengintegrasikan anak muda ke dalam 
pasar tenaga kerja, TVET juga dilihat sebagai kunci untuk mengurangi tenaga kerja 
tidak terampil dan pengangguran anak muda. Sejalan dengan itu, TVET menjadi 
prioritas utama sebagaian besar AMS. Namun dalam praktiknya, lulusan TVET 
maupun lulusan universitas sering gagal dalam memenuhi tuntutan dunia usaha dan 
dunia industri terkait dengan keahlian teknis dan kompetensi praktis. Konsekuensinya 
adalah pengangguran dan adanya biaya pelatihan tambahan bagi perusahaan. 

Salah satu solusi untuk lebih menyelaraskan penawaran dan permintaan pasar tenaga 
kerja adalah dengan lebih melibatkan perusahaan dalam pengembangan tenaga kerja 
terampil. Melalui pelatihan di pabrik-pabrik dan kantor-kantor serta kerja sama yang 
lebih erat dengan lembaga-lembaga pelatihan dan pendidikan vokasi, perusahaan-pe-
rusahaan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil mereka 
sendiri namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap kualitas dan orientasi 
TVET ke pasar tenaga kerja di kawasan ASEAN secara keseluruhan.

1.2. Proses Pengembangan

Keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam TVET dan pengembangan sumber 
daya manusia sudah lama diakui sebagai faktor yang penting bagi kesuksesan 
pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda di Jerman dan di negara-negara lain. 
Oleh karena itu, pemerintah Jerman melalui program TVET di kawasan ASEAN 
mempromosikan peluasan dan perbaikan pelatihan tempat kerja di perusahaan dan telah 
mendukung upaya bersama dari para perwakilan AMS untuk mengembangkan 
sebuah standar bagi pelatih tempat kerja di negara-negara ASEAN. 
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Standar tersebut dikembangkan dalam proses partisipatif oleh 60 ahli dari enam negara 
AMS (Kamboja, Laos, Myanmar, Pilipina, Thailand dan Vietnam) dalam empat lokakarya 
yang masing-masing berlangsung tiga hari antara September 2014 dan Februari 2015. 
Kelompok tersebut terdiri dari para ahli yang berasal dari pemerintah, Kamar Dagang 
dan Industri, perusahaan swasta, univeristas dan lembaga pendidikan dan pelatihan 
lainnya. Proses pengembangan standar dibangun berdasarkan pengetahuan dan keahlian 
regional dari kelompok ahli yang dikombinasikan dengan saran teknis dari Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Institut Federal untuk Pendidikan 
dan Pelatihan Vokasi (BiBB) dan Institut Teknologi Karlsruhe (KIT).

Dalam lokakarya terakhir, kelompok ahli regional mencapai kesepakatan bulat terkait 
produknya dan mengesahkan standar untuk ditampilkan kepada publik dan diimplementasikan 
dalam tataran praktis. Sejak saat itu, Standar untuk Pelatih Tempat Kerja di negara-negara 
ASEAN telah disahkan dalam Pertemuan Para Pejabat Tinggi bidang Pendidikan (SOMED) sesi 
ke-12 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2017 maupun pada Pertemuan Kelompok 
Kerja Pejabat Senior bidang Ketenagakerjaan tentang Praktik Kerja untuk Peningkatan Daya Saing 
ASEAN (SLOM-WG) dalam bulan Desember 2018. Sebuah panitia pengarah (Steering 
Committee) yang didirikan pada bulan November 2015, terdiri dari masing-masing satu 
perwakilan dari sektor publik dan sektor swasta dari negara-negara AMS bertugas mengawasi 
promosi dan implementasi standar pada tingkat regional dan nasional.

1.3. Pelatihan Tempat Kerja

Pelatihan tempat kerja mencakup semua pelatihan yang dilaksanakan di perusahaan: pelatihan 
ulang untuk karyawan lama, pelatihan untuk karyawan baru, praktik kerja lapangan atau 
pelatihan untuk pemagang, mahasiswa dan siswa. Pelatihan tempat kerja dapat diintegrasikan 
ke dalam sistem TVET dalam bentuk pendekatan pelatihan kooperatif yang mengkombinasikan 
pelatihan di perusahaan dengan pendidikan berbasis sekolah. Pelatihan tempat kerja juga 
dapat berupa inisiatif sendiri dari perusahaan-perusahaan yang telah melihat manfaatnya 
dan mengintegrasikan pelatihan di perusahaan sebagai bagian dari strategi pengembangan 
sumber daya manusia mereka. 

Kualitas dan hasil pelatihan tempat kerja sangat tergantung dari kapasitas pihak-pihak yang 
bertanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan yaitu para pelatih, 
teknisi yang terampil dan karyawan lain yang bertugas untuk melatih, mengajar atau 
membimbing personel perusahaan lainnya. Pelatih tempat kerja dalam buklet ini mencakup 
semua pihak yang disebutkan di atas. 

Profil pekerjaan utama dari seorang pelatih tempat kerja dimulai dari menganalisis pekerjaan 
dalam rangka menyesuaikan pelatihan dengan perubahan persyaratan kerja, sampai dengan 
menilai kompetensi dalam rangka menjamin kualitas pelatihan yang baik. Inti dari aktivitas pelatih 
tempat kerja adalah merencanakan dan melaksanakan pelatihan secara kompeten dan efektif.  



2.1 Ikhtisar Standar

Standar untuk Pelatih Tempat Kerja di Negara-negara ASEAN dikembangkan sebagai 
tolok ukur regional untuk memastikan bahwa para pelatih memiliki keterampilan, 
pengetahuan dan kompetensi yang diperlukan untuk dapat melaksanakan pelatihan 
tempat kerja secara efektif. Ini merupakan standar yang dapat diterapkan oleh 
semua negara AMS. Oleh karena itu, standarnya singkat, sederhana dan tidak terlalu 
rinci agar fleksibel dan dapat diadaptasi dengan berbagai sistem ekonomi dan 
pendidikan di kawasan tersebut serta untuk memastikan agar standar ini dapat 
diterima oleh dunia usaha dan dunia industri.

Pada prinsipnya, standar ini mengikuti ruang lingkup yang sama dengan standar-stan-
dar di kawasan ASEAN, yaitu deskripsi persyaratan umum, kompetensi dan tugas 
yang membentuk kerangka kurikulum. Standar ini juga dipengaruhi oleh standar 
pelatih tempat kerja Jerman (Peraturan Kelayakan Pelatih Tempat Kerja AEVO). 
Standar ini menargetkan semua sektor ekonomi dan profesi serta dapat digunakan 
untuk semua bidang TVET.

Standar ini dikembangkan dengan menggunakan pendekatan bottom-up yang 
terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan aktual pelatihan dan pelatih dalam 
proses kerja secara nyata. Empat bidang tindakan utama dari pelatih tempat kerja 
diidentifikasi oleh kelompok ahli. Bidang-bidang tersebut disusun ke dalam empat 
modul. Setiap modul mengandung tiga sampai dengan lima kompetensi. Modul dan 
kompetensi saling berhubungan satu sama lain dan mengikuti urutan logis. Konsep 
standar ini menyiratkan bahwa ada kemungkinan untuk memperluas durasi atau isi 
dari modul tertentu sesuai dengan kebutuhan. 

Modul-modul tersebut adalah:
 1. Menganalisis tugas kerja dan menetapkan persyaratan pembelajaran
 2. Merencanakan dan mempersiapkan pelatihan 
 3. Melaksanakan pelatihan
 4. Mengevaluasi dan dan mengembangkan pelatihan lebih lanjut 

Keterampilan, pengetahuan dan topik pelatihan yang diperlukan disusun menggu-
nakan konsep kompetensi. Setiap modul mencakup tindakan perencanaan, pelaksa-
naan dan evaluasi yang terkait dengan proses belajar peserta dan dirangkum dalam 
berbagai kompetensi yang relevan dengan proses kerja.

2. Standar
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2.2.1 Modul 1: Menganalisis tugas kerja dan menetapkan persyaratan 
pembelajaran
Durasi modul yang disarankan: 8 jam 

Seorang pelatih tempat kerja mampu:
 • Melakukan analisis tempat kerja untuk pembelajaran profesi 
 • Mengidentifikasi tugas-tugas kerja yang relevan dan menganalisis lingkungan tempat  
  kerja untuk menggali proses-proses kerja yang penting dan relevan dengan pelatihan
 • Menetapkan persyaratan pembelajaran

2.2 Modul-modul Standar Pelatih Tempat Kerja

Pada bagian berikut ini, bidang-bidang tindakan (fungsi pekerjaan terpenting) dari 
seorang pelatih tempat kerja dijabarkan sebagai modul-modul dalam program 
pelatihan tempat kerja. Bidang-bidang tindakan tersebut telah ditransformasikan 
menjadi bidang-bidang pembelajaran yang menyiratkan bahwa fungsi pekerjaan 
terpenting dari pelatih tempat kerja adalah penyampai pembelajaran. Dengan 
demikian, para peserta pelatihan dapat mengidentifikasi elemen-elemen teoretis 
apa yang merujuk pada praktik pelatihan mana.  

Setiap modul berisi proses kerja yang lengkap (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi). 
Dengan demikian, pelatih diharapkan mampu menarik kesimpulan untuk memperbaiki 
perencanaan dan pelaksanaan pelatihan mereka.

Standar ini mendorong terjadinya perkembangan. Artinya, tugas kerja dan tugas 
belajar harus sesuai dengan tingkat wawasan peserta pelatihan yang senantiasa 
berkembang. 

Modul-modul ini berhubungan dengan tugas; disusun berdasarkan kompetensi, 
keterampilan/pengetahuan dan isi/topik yang perlu dilatih. Definisi dari istilah-istilah 
ini disertakan dalam lampiran. Kompetensi dan keterampilan/pengetahuan di bawah 
masing-masing kompetensi tidak mengikuti taksonomi Bloom yang mengklasifikasikan 
tujuan pembelajaran ke dalam kompleksitas dan spesifikasi tetapi diatur sesuai 
urutan penerapan.

Kerangka standar kerja memungkinkan penambahan lebih banyak topik pelatihan 
yang sesuai dengan kebutuhan spesifik negara, industri atau profesi.



Kompetensi 1.2 
Mengidentifikasi tugas kerja yang relevan dan menganalisis lingkungan tempat kerja

• Mengidentifikasi kualifikasi profesi yang  
 diperlukan dan pengalaman kerja yang relevan  
• Melakukan analisis tugas kerja
• Menjelaskan konsep dan pentingnya  
 kompetensi bertindak profesi 

• Kualifikasi profesi dan pengalaman kerja  
 yang relevan dalam bidang yang akan  
 dilatih 
• Proses dan instrumen tugas kerja  
• Teori kompetensi bertindak profesi

Keterampilan/Pengetahuan

Kompetensi 1.3
Menetapkan persyaratan pembelajaran

• Menjelaskan persyaratan pembelajaran  
 yang relevan dengan kegiatan kerja
• Mengidentifikasi metode yang relevan 
 untuk memotivasi pemagang untuk 
 mengembangkan diri

• Deskripsi teknis tentang proses dan  
 interaksi kerja
• Deskripsi aktivitas kerja
• Bidang pembelajaran dan definisi kebutuhan
  pembelajaran
• Metode untuk motivasi dan mengembangkan diri 
• Psikologi pembelajaran

Keterampilan/Pengetahuan Isi/Topik

Kompentensi 1.1
Melakukan analisis tempat kerja untuk pembelajaran profesi

• Menjelaskan kerangka jabatan dan TVET di  
 negara atau wilayah Anda
• Menganalisis standar vokasi dan profesi  
 nasional
• Menjabarkan sistem kerja dan struktur  
 sebuah perusahaan 
• Mengidentifikasi dan mengevaluasi  
 teknologi baru yang relevan dengan  
 tempat kerja 

• Undang-Undang ketenagakerjaan, peratuan-  
 peraturan TVET dan  isu-isu legislatif lain 
 di negara dan wilayah yang relevan dengan  
 pelatihan 
• Peraturan dan prosedur industri 
• Undang-Undang, peraturan, konvensi internasional  
 tentang kesetaraan gender 
• Kerangka jabatan dan struktur organisasi 
• Klasifikasi sistem dan struktur profesi 
• Deskripsi pekerjaan dan profil profesi
• Metode, proses dan instrumen analisis tempat  
 kerja yang sensitif gender dan sesuai dengan  
 gender, keterampilan dan kompetensi karyawan
• Prosedur standar yang relevan 
• Pembaharuan teknis yang relevan dengan  
 tempat kerja 

Keterampilan/Pengetahuan Isi/Topik

Isi/Topik
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Durasi yang disarankan: 3 jam

Durasi yang disarankan: 3 jam

Durasi yang disarankan: 2 jam



Kompetensi 2.1
Menganalisis kelompok sasaran untuk pelatihan

• Mengidentifikasi siapa saja di perusahaan  
 yang membutuhkan pelatihan 
• Menganalisis latar belakang pemagang  
 termasuk aktivitas pelatihan mereka sebelumnya  
 dan posisi mereka di perusahaan dengan  
 peluang karir yang sama untuk wanitia/pria

• Metode analisis pemagang, situasi dan  
 lingkungan secara partisipatif dan sensitif  
 gender 

Keterampilan/Pengetahuan Isi/Topik

Kompetensi 2.2
Menentukan tugas kerja dan tugas belajar untuk kelompok sasaran tertentu 

• Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan:  
 menilai persyaratan perusahaan dan  
 pemagang (perusahaan, profesi/divisi,  
 individu) untuk mengidentifikasi kompetensi  
 yang harus diperoleh oleh pemagang
• Menyesuaikan isi pelatihan dengan  
 kompetensi yang telah diidentifikasi

• Analisis kesenjangan
• Analisis kebutuhan pelatihan

Keterampilan/Pengetahuan Isi/Topik
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2.2.2 Modul 2: Merencanakan dan mempersiapan pelatihan 
Durasi modul yang direkomendasikan: 16 jam

Seorang pelatih tempat kerja mampu:
 • Menganalisis kelompok sasaran pelatihan 
 • Menentukan tugas kerja dan tugas belajar untuk kelompok sasaran tertentu
 • Memilih isi, metode dan materi yang sesuai dengan pelatihan
 • Memilih dan mengatur fasilitas pelatihan
 • Menjabarkan dan mengatur sebuah situasi belajar dalam sebuah simulasi   
  dan merefleksikan pengalaman mengajar dan melatih 

Durasi yang disarankan: 1 jam

Durasi yang disarankan: 2 jam



• Mengembangkan pelatihan untuk menye 
 suaikan kebutuhan perusahaan dan pemagang 
• Membedakan metode-metode pelatihan dan  
 memilih metode yang paling tepat
• Mengembangkan pelatihan dan rencana  
 pelaksanaan pembelajaran
• Memilih, menyiapkan dan mengembangkan  
 bahan pelatihan dan evaluasi, gambar-gambar  
 dan bahasa yang sesuai gender dan non stereotip 
• Menentukan durasi pelatihan yang dibutuhkan
• Melakukan uji kualitas sebelum pelaksanaan  
 pelatihan

• Pengembangan pelatihan
• Urutan langkah-langkah pembelajaran
• Metodologi pelatihan
• Media dan teknkologi pelatihan
• Metodologi evaluasi pelatihan

Keterampilan/Pengetahuan Isi/Topik
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Kompetensi 2.3
Memilih isi, metode dan materi yang sesuai untuk pelatihan

• Menentukan tempat yang tepat untuk  
 melaksanakan pelatihan untuk memaksimalkan  
 hasil pembelajaran
• Memilih fasilitas pelatihan yang sesuai untuk  
 kelompok sasaran pemagang dengan  
 mempertimbangkan jenis kelamin, usia dll.
• Mempersiapkan fasilitas pelatihan agar  
 menjadi lingkungan belajar yang kondusif 

• Kondisi pembelajaran
• Proses dan faktor dalam memilih fasilitas,  
 peralatan dan perlengkapan
• Kesehatan dan keamanan

Keterampilan/Pengetahuan

Kompetensi 2.4
Memilih dan mengatur fasilitas pelatihan

• Mengatur situasi pembelajaran praktis
• Mensimulasikan situasi pelatihan
• Melakukan evaluasi diri atas kinerja  
 pengajaran dan pelatihan

• Melaksanakan latihan
• Metode perbaikan pelatihan
• Metode simulasi pelatihan 
• Metode evaluasi diri

Keterampilan/Pengetahuan

Kompetensi 2.5
Menjabarkan dan mengatur sebuah situasi belajar dalam sebuah simulasi dan 
merefleksikan pengalaman mengajar dan melatih 

Durasi yang disarankan: 8 jam

Durasi yang disarankan: 4 jam

Durasi yang disarankan: 1 jam

Isi/Topik

Isi/Topik



Kompetensi 3.1
Mempresentasikan dan menjelaskan tugas belajar dan persyaratan kerja

• Menjelaskan proses kerja dan tugas belajar
• Menunjukkan kemampuan presentasi dan  
 memberikan instruksi
• Menunjukkan kemampuan menjadi fasilitator

• Peraturan kerja
• Persyaratan kerja
• Kurikulum pelatihan
• Etika kerja
• Pelatihan keterampilan yang relevan
• Teknik komunikasi
• Metode-metode presentasi dan pilihan  
 media 

Keterampilan/Pengetahuan

Keterampilan/Pengetahuan

Isi/Topik

Isi/Topik

Kompetensi  3.2
Menerapkan metode pelatihan yang tepat 

• Memperagakan penggunaan berbagai  
 metode pelatihan yang tepat
• Memperagakan kemampuan untuk  
 mengimplementasikan pelatihan yang  
 berorientasi praktik 
• Memperagakan keterampilan komputer dan  
 TIK terkait dengan metode pelatihan 
• Menerapkan manajemen risiko

• Berbagai metode pelatihan
• Metode pelatihan dengan bantuan  
 komputer (termasuk software pelatihan  
 yang relevan) 
• Manajemen risiko terkait dengan organisa 
 si pelatihan
• Kesehatan dan keselamatan kerja
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2.2.3 Modul 3: Melaksanakan pelatihan
Durasi modul yang direkomendasikan: 40 jam

Seorang pelatih tempat kerja mampu:
 • Mempresentasikan dan menjelaskan tugas belajar dan persyaratan kerja
 • Menerapkan metode pelatihan yang tepat
 • Memonitor dan mendukung proses belajar pemagang
 • Mengevaluasi pelaksanaan pelatihan

Durasi yang disarankan: 4 jam

Durasi yang disarankan: 24 jam



Keterampilan/Pengetahuan Isi/Topik

Keterampilan/Pengetahuan Isi/Topik
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• Menerapkan psikologi pembelajaran remaja  
 dan orang dewasa 
• Coaching dan mentoring pemagang
• Menerapkan teknik membangun kerja sama  
 kelompok 

• Psikologi pembelajaran
• Pengembangan psikologi mental
• Metode pelatihan
• Teknik membangun kerja sama kelompok

Kompetensi  3.3
Memonitor dan mendukung proses belajar pemagang

• Menggunakan beragam instrumen dan  
 teknik umpan balik
• Melakukan evaluasi diri
• Menganalisis data evaluasi

• Instrumen dan teknik umpan balik 
• Instrumen dan teknik evaluasi diri 

 

Kompetensi  3.4
Mengevaluasi pelaksanaan pelatihan

Durasi yang disarankan: 8 jam

Durasi yang disarankan: 4 jam



Kompetensi 4.1
Menyediakan metode penilaian yang berorientasi pada tugas

• Menjelaskan proses penilaian
• Mengembangkan instrumen penilaian

• Jenis penilaian
• Prinsip penilaian dan evaluasi 
• Tujuan dan kriteria penilaian
• Metode penilaian: tes lisan, tertulis dan  
 praktik, obeservasi kerja dan perilaku 
• Instrumen penilaian praktik yang tersedia:  
 check list, skala penilaian, penilaian  
 proses, penilaian produk
• Pengembangan instrumen penilaian:  
 Mengembangkan dan mengurutkan  
 pertanyaan atau tugas 
• Mendokumentasikan hasil penilaian

Keterampilan/Pengetahuan Isi/Topik

Kompetensi 4.2
Menilai kompetensi pemagang

• Merencanakan proses penilaian
• Mempersiapkan instrumen dan fasilitas  
 untuk proses penilaian 
• Melaksanakan penilaian
• Membandingkan data dengan kriteria
• Memutuskan hasilnya
• Mempersiapkan dokumen keputusan
• Mendiskusikan hasil penilaian dengan  
 peserta pelatihan dan pihak-pihak terkait lainnya

• Proses penilaian
• Kriteria penilaian
• Instrumen penilaian
• Bukti
• Peran penguji
• Keterampilan komunikasi 

 

Keterampilan/Pengetahuan Isi/Topik
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2.2.4 Modul 4: Mengevaluasi dan mengembangkan pelatihan lebih lanjut
Durasi yang disarankan: 16 jam

Seorang pelatih tempat kerja mampu:
 • Menyediakan metode penilaian yang berorientasi pada tugas
 • Menilai kompetensi pemagang
 • Memberi dan menerima umpan balik
 • Menarik kesimpulan untuk memperbaiki pelatihan

Durasi yang disarankan: 4 jam

Durasi yang disarankan: 6 jam
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• Menjabarkan manfaat dan pentingnya  
 memberi dan menerima umpan balik 
• Membuat instrumen umpan balik
• Memberi dan menerima umpan balik

• Prinsip dan pentingnya memberi dan  
 menerima umpan balik
• Teknik, metode dan prosedur memberi dan  
 menerima umpan balik, misalnya  
 merancang formulir umpan balik
• Prinsip penilaian diri: manfaat, kriteria,  
 bentuk, kesimpulan

Keterampilan/Pengetahuan Isi/Topik

Kompetensi 4.3
Memberi dan menerima umpan balik

• Mengumpulkan, menganalisis dan  
 menginterpretasi data umpan balik
• Menarik kesimpulan dan memberi  
 rekomendasi untuk memperbaiki proses  
 pelatihan 
• Mendokumentasikan dan melaporkan  
 proses perbaikan 

• Manajemen siklus proyek

Keterampilan/Pengetahuan Isi/Topik

Kompetensi 4.4
Menarik kesimpulan untuk memperbaiki pelatihan

Durasi yang disarankan: 2 jam

Durasi yang disarankan: 4 jam
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Menganalisis tugas kerja dan menetapkan persyaratan 
pembelajaran

Merencanakan dan mempersiapkan pelatihan
 
Melaksanakan pelatihan

Mengevaluasi dan mengembangkan pelatihan lebih lanjut

10 %

20 %

50 %

20 %

Modul Pembagian Durasi yang
Disarankan

2.3. Persyaratan Calon Peserta yang Disarankan 

Berikut adalah persyaratan yang disarankan untuk calon peserta
 • Kepribadian yang sesuai
 • Pengalaman kerja di bidang profesi yang sesuai 

2.4. Sertifikasi

Sebelum pemberian sertifikat dibutuhkan ujian yang disediakan dan diatur oleh lembaga- 
lembaga sertifikasi yang berbeda-beda dari negara-negara yang berpartisipasi.

Rekognisi pembelajaran lampau akan dipertimbangkan oleh lembaga sertifikasi. 

2.5. Durasi yang Disarankan

Seorang pelatih tempat kerja dapat memperoleh kompetensi yang dibutuhkan melalui 
sebuah program pelatihan yang berdurasi minimal 80 jam.  Pelatihan pelatih tempat 
kerja ini dapat dilaksanakan dalam berbagai cara seperti satu kursus blok, beberapa 
kursus blok atau secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Disarankan untuk 
menyertakan bagian-bagian praktik di tempat kerja para peserta yang sebenarnya agar 
dapat menerapkan dan memperdalam pengetahuan teoretis yang diperoleh serta 
menghubungkannya dengan situasi tempat kerja yang sebenarnya. Bagian-bagian 
praktik ini dapat diperhitungkan. Tahap bekerja secara mandiri di rumah (misalnya 
untuk menyusun laporan) juga dapat diperhitungkan dan disertakan dalam beban kerja.  

Sehubungan dengan isi modul-modul yang berbeda, disarankan untuk membagi durasi 
modul-modul sebagai berikut:



Standar untuk Pelatih Tempat Kerja di Negara-negara ASEAN 15

3. Daftar Istilah

Seseorang yang sedang menjalani pemagangan (lihat bawah)

Kombinasi praktik kerja lapangan dan pelatihan yang diakui dan diatur 
di mana para karyawan mempelajari aspek-aspek praktis dan teoretis 
dari sebuah profesi berkualifilikasi tinggi dalam jangka waktu yang 
ditetapkan. Setelah menyelesaikan pemagangan seorang pemagang 
menjadi tenaga kerja terampil yang bersertifikat.

Proses penilaian kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan/atau 
kompetensi dari seorang individu melalui kriteria yang telah ditentukan 
(harapan pembelajaran, pengukuran hasil pembelajaran). Ujian 
biasanya disertai dengan validasi dan sertifikasi.
Office for Official Publications of the European Communities, 2008. 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/13125.aspx

Proses penerbitan sertifikat, ijazah atau gelar dari hasil pembelajaran yang 
dikonfirmasi secara formal bahwa serangkaian hasil pembelajaran 
(pengetahuan, know-how, keterampilan dan/atau kompetensi) yang 
diperoleh seseorang telah dinilai dan divalidasi berdasarkan standar 
yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
Publications Office of the European Union, 2011.
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4096_en.pdf

Kemampuan yang terbukti untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan 
dan kepribadian, kemampuan sosial dan/atau metodologi dalam situasi 
kerja atau belajar dan dalam pengembangan profesi dan kepribadian.
European Commission, 2006

Daftar aktifitas yang diterapkan untuk merancang, mengorganisir, 
merencanakan dan mengatur tindakan pendidikan atau pelatihan 
termasuk penetapan tujuan pembelajaran, isi, metode (termasuk 
penilaian) dan materi serta persiapan untuk pelatihan guru dan pelatih.
Publications Office of the European Union, 2011Glossary. Quality in 
education and training. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4106_en.pdf

Pelatihan karyawan dari sebuah perusahaan dan pelajar dari sebuah 
lembaga yang dilaksanakan oleh karyawan di perusahaan atau tempat kerja. 

Kesatuan yang berhubungan dengan tugas-tugas kerja untuk mengkombinasikan 
pembelajaran praktis dan teoretis

Daftar berikut mendefinisikan istilah-istilah penting sebagaimana istilah-istilah ini 
dipahami dalam kerangka kerja standar. Ada juga pengertian-pengertian dan 
definisi-definisi lain dari istilah-istilah tersebut.

Pemagang

Pemagangan

Ujian

Sertifikasi

Kompetensi

Kurikulum

Pelatihan Tempat Kerja

Bidang Pembelajaran
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Tugas-tugas kerja yang cocok untuk pelatihan

Istilah kualifikasi mencakup dua aspek: (a) Kualifikasi formal: Hasil formal 
(sertifikat, diploma atau gelar) dari proses ujian dan validasi yang diperoleh 
jika suatu instansi yang berwenang menetapkan bahwa seseorang telah 
mencapai hasil pembelajaran berdasarkan standar yang ditentukan dan/atau 
telah memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan di satu bidang profesi 
tertentu. Kualifikasi memberikan pengakuan nilai dari hasil pembelajaran 
secara resmi di pasar kerja serta pendidikan dan pelatihan. Kualifikasi dapat 
menjadi hak legal untuk melakukan perdagangan (OECD). (b) Persyaratan 
pekerjaan: pengetahuan, kelayakan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan suatu tugas spesifik yang berhubungan dengan sebuah posisi 
kerja tertentu (ILO).
Official Publications of the European Communities, 2008. Terminology of 
European education and training policy-a selection of 100 key terms. 
CEDEFOP, Luxembourg: 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4096_en.pdf

Kemampuan untuk melakukan tugas-tugas manajerial atau teknis

Serangkaian elemen yang isinya ditentukan oleh pihak-pihak terkait seperti:
 • Standar kompetensi: serangkaian kompetensi yang terhubung dengan  
  pelaksanaan sebuah pekerjaan;
 • Standar pendidikan: keterangan tentang tujuan pembelajaran, isi  
  kurikulum, persyaratan masuk serta sumber daya yang diperlukan untuk  
  mencapai tujuan pembelajaran;
 • Standar profesi: keterangan tentang tindakan-tindakan dan tugas-tugas  
  yang terkait dengan sebuah pekerjaan spesifik dan pelaksanaannya; 
 • Standar ujian: keterangan tentang hasil pembelajaran yang akan diuji  
  dan metodologi yang digunakan;
 • Standar validasi: keterangan tentang tingkat prestasi yang harus dicapai  
  oleh seseorang yang diuji dan metodologi yang digunakan;
 • Standar sertifikasi: keterangan tentang peraturan-peraturan yang berlaku  
  untuk memperoleh sertfikat atau diploma serta hak yang diberikan.
Office for Official Publications of the European Communities, 2008. 
Terminology of European education and training policy-a selection of 100 key 
terms. Luxembourg. http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/13125.aspx

Proses menciptakan pelatih tempat kerja di perusahaan atau tempat kerja 
yang kompeten dan bersertifikat untuk melatih karyawan.

Seseorang yang dilatih di perusahaan, sekolah atau lembaga vokasi lainnya.

Pendidikan dan pelatihan setelah wajib belajar yang menyampaikan 
pengetahuan dan keterampilan terkait profesi atau pekerjaan, di luar program 
gelar dan program pendidikan tinggi yang ditawarkan oleh perguruan tinggi. 
TVET juga meliputi program-program yang memberikan dasar untuk program 
vokasi selanjutnya.
http://www.voced.edu.au/content/glossary-term-vocational-educ-
ation-and-training

Tugas Belajar

Kualifikasi

Keterampilan

Standar

Pelatihan Pelatih
Tempat Kerja

Peserta pelatihan

Pendidikan dan
Pelatihan Teknis dan

Vokasi (TVET)
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