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•

Suatu proses pengukuran melalui 

beberapa cara / teknik yg 

dikombinasikan  untuk menganalisa dan 

memprediksi kemampuan, kepribadian, 

dan perilaku individu saat ini maupun di 

masa depan 



MEMAHAMI 

ANALISA JABATAN 

TERKAIT

Mengidentifikasi tujuan 

asesmen scr spesifik 

dan tepat

Menentukan metode 

asesmen yang tepat

Memfollow up 

SDM terkait

Mengembangkan 

rekomendasi & 

rencana peningkatan

Meminta persetujuan 

stakeholder

Monitoring dan 

Evaluasi

Mencocokkan 

performance kinerja 

ybs dg data asesmen 

yg baru

Menganalisa data 

asesmen secara 

statistik dan content

Mengumpulkan data 

SDM terkait & 

Melakukan asesmen 

pdnya



Job Description   
Pernyataan faktual ttg 

tanggungjawab dan 
kewajiban suatu 

pekerjaan

Job Specification 
Persyaratan yang 

ditetapkan atas suatu 
pekerjaan

Job Analysis 

Proses yang 
sistematis dari 
menghimpun 

informasi dari tugas, 
kewajiban dan 

tanggung jawab dari  
pekerjaan tertentu



Redesign Pekerjaan

•Merancang  ulang pekerjaan informasi terperinci  tentang 
pekerjaan yang telah ada.

Planning SDM

•Agar ketrampilan individu sesuai dengan berbagai kebutuhan 
SDM

Seleksi

•Mengidentifikasi pelamar sesuai dengan pekerjaan

Pelatihan

•Mempersiapkan individu agar dapat menjalankan pekerjaannya 
dengan efektif



Penilaian Kinerja

• Menghargai individu yang efektif, memperbaiki yang kurang efektif 
dan ditertibkan

Perencanaan Karir

• Menuntun individu kedalam pekerjaan yang dimana mereka 
merasa puas

Evaluasi Pekerjaan

• Agar gaji sesuai dengan kinerja.





• Pengetahuan
• Ketrampilan Kerja
• Ketrampilan Sosial
• Kesesuaian diri dg organisasi
• Perilaku kerja yg dibutuhkan
• Karakteristik Fisik
• Kemampuan Mental
• Kepribadian
• Ketertarikan dan Nilai Pribadi



• TUJUAN ASESMEN DIDEFINISIKAN SPESIFIK DAN JELAS

• BERBASIS PENDEKATAN HUMANIS

• METODE YANG TEPAT SASARAN

• PRIORITAS UTAMA PADA SDM

• DILAKUKAN PROFESIONAL YG  KOMPETEN

• PENILAIAN YANG OBJEKTIF

• MENJAMIN KERAHASIAAN HASIL ASESMEN

• MENJAMIN KEAMANAN & KETERSEDIAAN DOKUMEN DAN 
INSTRUMEN ASESMEN TERKAIT

• MENGGUNAKAN METODE ASESMEN YG MUDAH DIPAHAMI, 
VALID, RELIABEL, PROSEDURAL, FAIR, DAN BEBAS BIAS 



Pasang 
Iklan

Seleksi 
Lamaran

Referensi

Interview

METODE TRADISIONAL 



1. Tes Kemampuan Mental

2. Tes Prestasi

3. Informasi Biografi

4. Interview

5. Inventori Kepribadian

6. Asesmen Center

7. Cek Kesehatan

METODE MODERN



•1. Tes Kemampuan Mental

Definisi Contoh Tes Kelebihan Kekurangan

Tes Kemampuan 

Mental digunakan 

untuk mengukur

kemampuan belajar 

dan melakukan 

tanggungjawab 

pekerjaan tertentu

IST Prediktor utama  

kemampuan kerja 

sdm dlm berbagai 

jenis pekerjaan

Bisa dipelajari 

CFIT Instrumen tes  

dpt dipahami, 

valid, & fair

Waktu skoring 

relatif lama

TIU Biaya relatif 

rendah

Norma cenderung 

dibuat scr global



•2. Tes Prestasi

Definisi Contoh Tes Kelebihan Kekurangan

Tes prestasi adl tes 

kecakapan yg 

digunakan mengukur 

pengetahuan dan 

ketrampilan individu 

dlm melakukan tugas 

dan tanggungjawab 

pekerjaan tertentu

Tes 

Berbasis

Komputer

Scr umum 

memiliki validitas 

yg tinggi

Waktu skoring 

relatif lama

Tes Sampel 

Kerja

Relatif mudah 

dilakukan

Krg tepat u/ sdm 

yg fresh 

graduated – non 

training

Tes Tertulis Tes sampel kerja 

cenderung dpt 

memprediksi 

kinerja

Tes Simulasi Kerja 

butuh biaya besar



•3. Informasi Biografi

Definisi Contoh 

Tes

Kelebihan Kekurangan

Informasi biografi adl 

metode asesmen yg 

berfungsi 

mengumpulkan 

informasi ttg diri 

individu yg terkait dg 

suatu pekerjaan 

tertentu, spt 

pengalaman kerja –

hobi – pendidikan –

perilaku masa lalu –

nilai – dan minat

Kuisioner

Biografi 

Inventori

Mudah dilakukan, 

efektif,  dan tdk 

butuh biaya yg mahal

Pengerjaannya

butuh waktu yg 

relatif lama

Blanko

Form 

Lamaran

Merepresentasikan 

diri individu scr 

akurat dan detail

Perlu verifikasi 

data untuk 

mengetahui 

validitasnya

Data

Personal 

di 

jobseeker

Dapat melengkapi

informasi individu yg 

kurang 

Cenderung faking 

good



•4. Interview 

Definisi Contoh Tes Kelebihan Kekurangan

Interview adalah 

bentuk komunikasi 

lisan, yang dilakukan 

dua orang atau lebih 

dengan kontak 

langsung atau jarak 

jauh untuk 

membahas dan 

menggali informasi 

tertentu

Interview tdk 

terstruktur

Bisa 

memprediksi 

berbagai aspek 

SDM

Butuh waktu 

relatif lama

Interview 

terstruktur

Interview 

terstruktur 

bersifat objektif 

dan valid

Halo effect

Interview 

Situasional

Efektif, biaya tdk 

mahal, dan bisa 

mengukur hal-

hal yg tdk bisa 

diukur dlm 

instrumen 

asesmen lain

Tergantung pada 

kompetensi 

interviewerOnline Interview

Behavioural 

Event Interview

Interview

Apresiatif



• 5.Inventori Kepribadian

Definisi Contoh Tes Kelebihan Kekurangan

inventori kepribadian 

adl inventori yang 

digunakan untuk 

mengidentifikasi dan 

mengukur struktur 

dan segi-segi dari 

kepribadian, atau 

karakteristik dari 

cara berpikir, merasa, 

dan bertindak diri

individu

Grafis / Wartegg

Grafologi

Mudah 

dilakukan, biaya 

relatif murah

Butuh waktu 

pelaksanaan dan 

skoring relatif 

lama

Papi Kostick Instrumen 

bersifat valid, 

reliabel, dan 

bebas bias

Cenderung faking 

good

MBTI Mampu 

memprediksi 

performa 

kinerja individu

Perlu dibedakan

antara analisa scr 

klinis vs industri
DISC

MSDT

Pauli / 

Kraeplin/



•6. Asesmen Center

Definisi Contoh Tes Kelebihan Kekurangan

Asesmen center adl 

suatu proses yg 

didesain untuk 

mengidentifikasi

kekuatan, 

kelemahan, dan 

potensi individu 

dalam melakukan 

suatu pekerjaan 

tertentu

Tes Penilaian 

Situasional

Prediktor 

performa 

kinerja dan 

kompetensi diri

Butuh waktu 

pelaksanaan yg 

relatif lama

Teknik In-basket Dapat meliputi 

seluruh aspek 

sdm

Membutuhkan

biaya Mahal

Focus Group 

Discussion

Hasil analisa 

kompeherensif 

dan detail

Memerlukan ahli 

profesional yg 

skill dan 

ditraining
Observasi 

Langsung



•7. Cek Kesehatan

Definisi Contoh Tes Kelebihan Kekurangan

Cek kesehatan adl 

suatu cara yg 

dilakukan untuk 

mengetahui kondisi

fisik individu dalam 

melakukan suatu 

pekerjaan tertentu

Tes Alergi Prediktor ttg 

spesifikasi 

individu yg 

sesuai dg 

pekerjaan 

Butuh waktu 

pelaksanaan yg 

relatif lama

Tes Narkoba 

dan Alkohol

Membutuhkan

biaya Mahal

Tes General 

Check Up

Harus dilakukan 

oleh profesional 

Tes 

Kemampuan 

Fisik



• INDIKATOR MENENTUKAN METODE 

ASESMEN

• Memiliki validitas dan reliabilitas yg tinggi

• Minim dampak yang merugikan

• Biaya asesmen yg sesuai dg cost perusahaan

• Mudah dipahami dan mudah dilakukan

• Asesmen yg bersifat objektif dan fair


