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ABSTRACT 

This essay is to evaluate "Secretary Profile" Exam conducted by the 
Business Secretary Program at Satya Wacana Christian University. It 
tries to assess the content as well as the procedures against the 
Indonesian National Standard of Workplace Competencies (SKKNI) and 
Competency-Based Assessment by Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 
There are gaps between the local exam and the designated standard and 
assessment, but the task-analysis approach to the exam gives advantages 
in assisting the institution to meet the national standards. The final 
statements in the essay offer a few suggestions related to documentation, 
explicit Inclusion of the principles of assessment, and future forecast in 
developing curriculum and assessment methods and instruments. 

Key words: Ujian "Secretary Profile" (USP), SKKNI, Uji Kompetensi/ 
Competency-Based Assessment, BNSP, Prinsip-prinsip 
asesmen (KSA, 5 skills, 7 kompetensi kunci), pengumpulan 
bukti 

PENDAHULUAN 

Tuntutan akan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten di semua sektor 
usaha semakin nyata saat ini dan di masa yang akan datang. Persaingan di pasar kerja 
juga semakin ketat, tak terkecuali di bidang Administrasi Perkantoran. Hal ini disadari 
betul, baik oleh calon-calon tenaga kerja yang belum dan yang sudah lulus dari 
program-program studi, lembaga-lembaga pendidikan, maupun oleh Kementerian 
Tenaga Kerja. Para orang tua mengupayakan pendidikan yang, sebisa mungkin, 
menjamin kesiapan kerja untuk anak-anak mereka kelak. Mereka menginginkan anak
anak mereka dapat langsung diterima oleh pasar kerja. Lembaga-lembaga pendidikan 
pun berlomba-lomba menawarkan program-program yang menjanjikan bahwa lulusan 
mereka "siap kerja". · Apakah semuanya ini dapat dipertanggungjawabkan kepada para 
orangtua yang telah memeras keringat demi dapat membuat anak-anak mereka betul
betul siap bekerja? Apakah para penyelenggara program tersebut dapat menjamin 
kesiapan kerja para lulusannya dan dengah · percaya diri dan penuh tanggungjawab 
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menyerahkan para lulusan ini kepada users? Apa yang dilakukan oleh penyelenggara 
program studi sebagai jaminan sehingga para lulusan dapat dikatakan siap kerja atau 
siap pakai? 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia pada tahun 2007 telah 
menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Secara khusus, 
Keputusan No. 195 Tahun 2007 adalah SKKNl Sektor Jasa Perusahaan, Sub ::.edor Jasu. 
Perusahaan Lainnya, Bidang Jasa Administrasi Perkantoran. Salah satu manfaat SKKNI 
bagi penyelenggara program studi adalah bahwa rurnusan-rumusan kompetensinya 
dapat digunakan sebagai acuan penilaian atau uj i a tau assessment. 

Dalam tulisan ini, Ujian Secretary Profile pada (akhir) Program Studi D3 Sekretari 
Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), yang sudah mulai diadakan sejak tahun 
1990-an, akan dicermati dengan menggunakan SKKNI sebagai acuannya. Disamping 
itu, tinjauan terhadap Ujian Secretary Profile ini juga merujuk pada konsep asesmen 
atau penilaian yang telah dirumuskan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 
yang juga telah diadopsi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Administrative Professional 
dan Sekretaris Indonesia (LSP-APSI). Dengan mengapresiasi dan mengkritisi Ujian 
Secretary Profile ini, diharapkan penyelenggara program akan melakukan evaluasi 
menyeluruh terhadap rancangan serta pelaksanaan penilaian atas kompetensi calon
calon lulusan, agar program studi D3 Sekretari UKSW menjadi semakin accountable. 

KOMPETENSI 

Kompetensi seseorang dapat diperoleh dengan landasan pengetahuan (knowledge), 
keterampilan (skills) dan sikap (attitude). Tiga aspek ini diperlukan oleh seseorang 
untuk mencapai kompetensi sehingga ia dapat menyelesaikan tugas-tugas atau 
pekerjaan. 

Kompetensi, seperti dirumuskan secara singkat oleh Sullivan (1995), adalah suatu 
kecakapan atau keterampilan yang ditunjukkan sesuai dengan suatu standar tertentu 
dengan memenuhi kondisi tertentu. 

Seseorang dapat dikatakan kompeten hila memiliki 5 (lima) keterampilan (Australian 
Dep. of Education and Training, 1999). Hal yang sama juga disebutkan oleh BNSP 
(2007), yaitu: 

• Tasks skills: dapat melaksanakan suatu tugas sesuai dengan tingkat yang diharapkan; 
• Task-management skills: dapat mengelola serangkaian tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya; f 
• Contingency skills: tanggap terhadap kelainanlkerusakanlmasalah yang terjadi berkaitan 

dengan tugas-tugas rutin; 
• Job Role/Environment skills: dapat menggunakan keterampilan berkomunikasi dan 

hubungan antar pribadi di lingkungan kerja; menghadapi tanggung jawab dan 
harapan lingkungan kerja; 



• Transfer skill: dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah 
dimiliki pada situasi baru. 

Lebih lanjut, standar kompetensi kerja mensyaratkan tujuh (7) kompetensi kunci seperti 
rumusan Hall dan Werner dalam SKKNI (2007), yaitu: 

• Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi 
• Mengkomunikasikan ide dan informasi 
• Merencanakan dan mengatur kegiatan 
• Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 
• Menggunakan ide dan teknik matemetika 
• Memecahkan masalah 
• Menggunakan teknologi 

Dengan demikian, jelaslah bahwa kompetensi seseorang tidak dapat diukur hanya 
dengan tes berbasis pengetahuan. Dengan kata lain seseorang harus dapat melakukan 
suatu unjuk kerja untuk dapat dinilai kompetensinya. 

SKKNI 

.. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) merupakan wujud kesadaran 
akan pentingnya ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam dunia 
kerja/industri. Teknik Occupational Analysis yang digunakan dalam penyusunan 
SKKNI ini adalah Delphi dan DACUM (Developing A Curriculum), yang oleh 
Hermann (1989) dijelaskan sebagai berikut: 

• Delphi is a group consensus method. It is generally used to forecast future events. A 
panel of experts is constituted, and asked about a topic. This information is collated 
and analysed, returned to the panel members with further questions, and further 
information is obtained. This feedback procedure is generally repeated until 
consensus is obtained (or panel members do not further change their opinions) 

• DACUM may be considered as a single-sheet profile of the competencies needed in 
a specific occupational area. The procedure involves the identification of about 12 
job incumbents and/or supervisors expert in the occupational area being 
considered. These persons act as an ad hoc committee, following a structured 
procedure in obtaining grouped lists of competencies. 

Dari penjelasan tersebut, dapat dimengerti bahwa SKKNI disusun berdasarkan 
kebutuhan dunia kerja/industri saat ini sampai beberapa tahun mendatang. Hal ini 
sekaligus . memberikan pengertian bahwa SKKNI akan terns dikembangkan seiring 
dengan perubahan tuntutan dunia kerjalindustri. 

UJI KOMPETENSI MENURUT BNSP 

Kebanyakan evaluasi dalam program-program studi dilakukan melalui tes berbasis 
informasi atau pengetahuan yang telah diperoleh melalui tatap muka di kelas. Tetapi 
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rti dikatakan oleh Foyster (1990), asesmen (assessment) haruslah merujuk pada 
1 kriteria, yang tidak lain adalah rumusan-rumusan kriteria unjuk ketja dan elemen
ten kompetensi yang telah distandarisasi. Bahkan Richards (1985) menyebutkan 
mya simulasi dan contoh (sample) hasil keija untuk menunjukkan bahwa seorang 
i telah benar-benar melakukan unjuk kerja seperti yang telah disyaratkan dalam 
lard. Lebih jauh ditegaskan oleh Australian National Training Authority ( 1999) 
va "Assessment in the competency-based system is the process of collecting 
ence and making judgments on progress towards satisfYing the performance 
:ria set out in a standard, or learning outcome. At the appropriate point, judgment 
ade as to whether competency has been achieved. "Oleh Badan Sertifikasi Profesi 
ional (BNSP, 2007), asesmen dikutip sebagai "sebuah proses yang sistematis dalam 
tgumpulkan bukti-bukti, kemudian membandingkan bukti-bukti tersebut dengan 
dar kompetensi dan membuat keputusan apakah seseorang telah mencapai 
tpetensi". 

Meskipun tes yang bersifat kognitif tetap diperlukan, uji kompetensi (competency
~d assessment) pada dasamya dimaksudkan untuk mengukur penguasaan asesi 
.adap keterampilan-keterampilan tertentu, yang dirumuskan secara jelas dalam suatu 
Ldar kompetensi. lni berarti bahwa penguasaan pengetahuan menjadi bermanfaat 
. diikuti dengan pen~saan keterampilan. Ketika seorang asesi menguasai 
getahuan tertentu dan pengetahuan ini bersinergi dengan keterampilan serta sikap 
entu, barulah ia dapat melakukan unjuk kerja. Dan hila unjuk kerjanya sesuai dengan 
g diharapkan oleh pengguna, yang dalam hal ini telah dirumuskan dalam standar 
npetensi, maka ia disebut kompeten. · 

Dengan demikian jelaslah pula bahwa uji kompetensi melibatkan tiga hal yang 
ndasar, yaitu: 

kriteria unjuk keija, 
bukti-bukti yang dimiliki dan yang ditunjukkan atau ditampilkan oleh asesi, 
pengukuran bukti-bukti terse but terhadap kriteria unjuk ketja yang telah ditetapkan . 

. NYELENGGARAAN UJI KO:MPETENSI 

Seperti telah disinggung di atas, uji kompetensi adalah suatu proses sistematis 
lam mengumpulkan bukti-bukti, yang pada akhimya menghasilkan keputusan apakah 
;eorang dapat dikatakan sebagai 'kompeten'. Uji kompetensi atau asesmen ini secara 
seluruhan mengacu pada standar kompetensi. Sangat penting untuk diingat bahwa uji 
mpetensi tidak menfbandingkan satu peserta dengan peserta yang lain. "This form of 
'iessment -known as 'criterion-referenced'- judges performance against a prescribed 
mdard, not against other students. Students are assessed either as competent, or not 
t competent. " (Dep. of Education and Training, Australia, 1999). 

Idealnya, bukti-bukti unjuk ketja dalam uji kompetensi diambil di tempatkerja. 
1.mun hal ini tentu tidak dimungkinkan mengingat asesi pada konteks tulisan ini masih 



dalam masa studi atau pelatihan. Oleh sebab itu bukti-bukti ini sebaiknya dikumpulkan 
dalam situasi yang dibuat mirip dengan situasi saat mereka nantinya bekeija. 

Setelah ditetapkan standar kompetensi yang akan dijadikan acuan,maka bukti
bukti unjuk ketja dikumpulkan dan dipastikan bahwa bukti-bukti tersebut valid, 
reliable, otentik (authentic) dan terkini (current). Bukti yang dikumpulkan terkait 
dengan unjuk ketja mencakup proses, aplikasi, produk, sikap, pengetahuan, analisis, 
keterarnpilan dan kemampuan memecahkail masalah. Bentuknya dapat beragam, yaitu 
dokumen (misalnya jumat, tugas-tugas tertutis), sam pet basil ketja (misalnya: portfolio, 
project report), simutasi (misatnya: presentasi, praktek mengarsip), jawaban-jawaban 
atas pertanyaan lisan maupun tertulis (misalnya: dialog, wawancara, evaluasi diri). 

Dengan memahami bukti-bukti yang perlu dikumpulkan dari asesi, maka seorang 
asesor dapat menentukan sendiri metode pengujian, misalnya observasi, wawancara, 
demonstrasi, al'tifitas praktek dsb. Asesor juga harus mengembangkan instrumen 
penilaian yang cukup serta yang mencerminkan kompetensi yang harus ditarnpilkan, 
termasuk instruksi-instruksi yang jelas. Disamping itu asesor juga harus memutuskan 
sumber-sumber yang diperlukan untuk metaksanakan penilaian. Hal ini mencakup 
materi, peratatan, fasilitas serta orang-orang yang akan terlibat. 

Penilaian ditaksanakan dalam delapan (8) langkah, yaitu: 

• mengatur pelaksanaan penilaian 
• mempersiapkan eaton peserta 
• merencanakan dan mempersiapkan proses pengumpulan bukti 
• mengumpulkan bukti dan membuat keputusan 
• memberikan umpan balik penilaian 
• mancatat dan metaporlkan basil penilaian 
• menghadapi peserta yang bel urn kompeten dan konflik 
• berpartisipasi dalam penilaian ulang dan proses banding 

Asesor dan asesi harus mencapai suatu kesepakatan tentang waktu, _tempat serta 
prosedur penitaian. Pada dasamya asesi baru dapat dinilai jika merasa yakin dirinya 
tetah siap untuk dinitai. 

UJIAN "SECCRETARY PROFILE" (USP) 

Sejak tahun 1990-an Program Studi Sekretari Universitas Kristen Satya Wacana 
tetah menyelenggarakan ujian akhir program bagi eaton lutusannya, yang kemudian 
disebut dengan Ujian "Secretary Profile" (USP). Ujian ini dimaksudkan sebagai 
penitaian atas kemampuan eaton tutusan setelah menjatani pendidikan dan pelatihan 
setama masa studi (3 tahun), dan menetapkan apakah eaton ini dinilai tutus atau perlu 
mengulang berdasarkan pass mark ( nilai ambang kelulusan) tertentu. 

Dasar perencanaan dan pelaksanaan Ujian Secretary Profile adalah tugas-tugas 
kesekretarisan. Dapat dikatakan bahwa task analysis adalah Iangkah awal dalarn 
penyetenggaraan penilaian. Melalui USP calon lulusan (=peserta) ditempatkan dalam 
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situasi (seperti) "sehari menjadi sekretaris". Di sini peserta diminta melakukan berbagai 
tugas yang dibagi ke dalam tiga (3) area, yaitu Language Skills (dalam hal ini bersifat 
fungsional, yaitu untuk menilai apakah peserta dapat menggunakan bahasa Inggris, 
khususnya, untuk berkomunikasi), Secretarial Skills (untuk menilai hard skills --apakah 
peserta dapat melaksanakan tugas-tugas teknis seorang sekretaris), dan Personai 
Effectiveness Skills ( untuk menilai soft skills - bagaimana sikap peserta dalam 
menerapkan pengetahuan serta sikapnya terhadap pekerjaan dan pengembangan diri 
dalam konteks pekerjaan) 

Kesiapan peserta dinilai oleh wali studi dan panitia USP melalui veritikasi 
dokumen formal tentang dirinya, yaitu bahwa ia telah memenuhi syarat-syarat: telah 
menyelesaikan semua mata kuliah, telah menyelesaikan praktek kerja lapangan (PKL ), 
dan telah menyelesaikan tugas akhir; Semuanya terdokumentasi dan diserahkan dalam 
bentuk transkrip nilai, evaluasi tertulis dari supervisor lapangan PKL, serta laporan 
tugas akhir secara tertulis. 

Persiapan dilakukan bersama-sama antara panitia USP dan peserta. Sesi persiapan 
terdiri dari penjelasan dan tanya jawab tentang prosedur pelaksanaan, kisi-kisi mata uji, 
criteria penilaian. 

Penilaian atas kemampuan peserta dilihat dari hasil kerja mereka, proses kerja, 
pengetahuan dan aplikasi pengetahuan, dan sikap, tergantung dari mata uj inya. Sebagai 
contoh, dalam mata uji Computing/Data processing, hasil dinilai melalui hasil akhir 
hitungan; proses, pengetahuan dan aplikasi pengetahuan dinilai melalui cara penghitungan 
serta cara peserta menggunakan fungsi-fungsi program aplikasi yang sedang diperguna
kan; sedangkan sikap tidak diberi penilaian dalam mata uji ini. Penilaian terhadap 
kemampuan peserta ini diintegrasikan dan diinterpretasikan ke dalam skor/angka sehingga 
diperoleh nilai akhir. Pass marklnilai ambang batas kelulusan digunakan sebagai acuan 
dalam menentukan kelulusan peserta. 

Selanjutnya, panitia dan penguji USP bersama-sama memutuskan kelulusan 
peserta. Sebelurn keputusan disampaikan kepada peserta, panitia dan penguji memberikan 
dan merninta urnpan batik dari peserta tentang proses USP. Peserta kemudian mendapat
kan keputusan "lulus" atau "harus mengulang". Kepada peserta yang harus mengulang 
diberikan pilihan: mengulang segera (biasanya pada keesokan harinya) atau pada USP 
periode berikutnya (biasanya empat bulan berikutnya). Menurut pengalaman, peserta 
yang mengulang pada USP periode berikutnya menunjukkan kemampuan yang lebih 
baik dan lebih percaya diri setelah mempergunakan waktu jeda tersebut dengan 
menambah pengalaman kerja. 

• l 

MENINJAU UJIAN "SECRETARY PROFILE" 

Hingga sepuluh tahun penyelenggaraan USP belum dikenal adanya Standar 
Kompetensi Kerja Nasional dan Uji Kompetensi menurut BNSP. Namun demikian, 
penyelenggara program studi Sekretari Universitas Kristen Satya Wacana telah 
menyadari bahwa setidaknya harus ada upaya pembuk..'tian bahwa lulusan program ini 
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dapat mengerjakan tugas-tugas kesekretarisan seusai masa studinya. Oleh karena itu 
USP dirancang dengan pendekatan task analysis. Pendekatan ini akhimya menghasilkan 
ketetapan tiga (3) area penilaian, seperti disebutkan di atas, yaitu Language Skills -
karena komunikasi adalah salah satu wilayah kerja sekretaris; dan sekaligus (bahasa 
Inggris) merupakan kekuatan yang diunggulkan dalam profillulusan--, Secretarial skills 
--karena ini adalah keahlian khusus untuk profesi sekretaris--, dan Personal 
Effectiveness Skills - karena area ini adalah area 'sikap', yang diperhitungkan oleh 
lingkungan kerja dan pada akhimya sangat berpengaruh terhadap pengembangan karir . 

Pendekatan task analysis ini searah dengan penyusunan SKKNI karena Delphi dan 
DACUM, yang dipergunakan sebagai dasar SKKNI adalah juga teknik Occupational 
Analysis, yang berangkat dari analisis tugas-tugas dalam sebuah profesi. Standar 
kelulusan USP belum pemah dirumuskan dalant standar kompetensi yang memenuhi 
kriteria domain Kognisi, Skills dan Attitude, maupun lima (5) skil/s!keterampilan dasar 
dan tujuh (7) kompetensi kunci. Meskjpun demikjan, konten USP memiliki potensi 
untuk dapat segera di-benchmark dengan SKKNI karena setidaknya sudah menggunakan 
pendekatan yang sama. 

Baik konten USP maupun rumusan SKKNI memberikan sebagian besar bobot 
pada keterampilan-keterampilan (skills) tekrns dan komunikasi. Keduanya belum 
menunjukkan bobot yang signjfikan pada sikap (attitude), khususnya etika (ethics). Pun 
di dalam SKKNI, tidak terlihat peran etika dalam pencapaian unjuk kerja. 

Uji Kompetensi mengharuskan adanya konsultasi pra-uji dengan masing-masing 
calon peserta untuk memastikan bahwa calon telah siap mengikuti asesmen. Pada tahap 
ini semua bukti kesiapan diverifikasi. Secara formal kumulatif, calon peserta USP telah 
memenuhi syarat untuk menjalani penilaian, yang ditunjukkan melalw kelengkapan 
dokumen yang menyatakan bahwa ia telah dapat menyelesaikan tugas-tugas selama 
masa studinya. Bukti-bukti kesiapan valid, reliable dan current, namun bentuknya 
terbatas pada format yang berlaku di institusi saat ini, yaitu transkrip nilai lengkap, 
jurnal kerja dan evaluasi supervisor lapangan saat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan, 
serta laporan tugas akhir. 

Sekalipun selama ini USP disusun tidak berdasarkan Uji Kompetensi versi BNSP, 
hal-hal yang telah diupayakan memenuhi prinsip-prinsip asesmen adalah sebagai berikut: 

Prinsip Penyelenggaraan USP 
Validity • mencakup serangkaian keterampilan, pengetahuan dan perilaku 

yang dibutuhkan untuk dapat melakukan tugas-tugas 

• mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan serta perilaku 
dalam aplikasi 

• mengumpulkan basil kerja dalam berbagai bentuk melalui 
mock-workplace situations 

Reliability • Prosedur dan instruksi dikomunikasikan secara jelas dan 
tidak membingungkan!mendua-arti. 
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r----------~-=-----,----------:._----:--------------···---·····l 

Prinsip Penyelenggaraan USP ________ ; 

Flexibility 

Fairness 

Cost-
Effectiveness 

Compliance with 
Workplace Safety 

• Dengan menggunakan instrumen uji yang beragam, peniiaian ; 
diambil dari basil tugas-tugas lepas maupun serangkaiaa j 

tugas-tugas yang sating berhubungan, d(mgan harapan dap.:L • 
diperoleh gambaran yang konsisten tentang kemam;_Ju~~. 

serta. 
• W aktu dan tempat disesuaikan dengan kesiapan peserta. 1 

I 
• Metoda yang digunakan tidak hanya satu; disesuaikan dengan . I situasi/kebutuhan ~serta. 1 

• Cara dan pembobotan penilaian dijelaskan kepada peserta l 
sebelum pelaksanaan, serta dapat diakses dan diperiksa oleh 1 

j peserta I 

• Tersedia alternatif kesempatan untuk mengulang ( dengan ! 
syarat) ' 

• Menyesuaikan dengan tug as sehari-hari panitia/pen~jn 
maupun peserta I 

• Meminimalkan waktu penilaian 

• Panitia memastikan para teknisi mempersiapkan saran a/ 
prasarana USP 

Sedangkan hal-hal yang belwn memenuhi prinsip-prinsip asesmen adalah sebagai 
berikut: 

Prinsi 
Validity 

1 Reliability 

Flexibility 
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• Kompetensi kerj a yang dinilai tidak dirumuskan secara 
sistematis dalam standar, sehingga USP tidak menghasilkan 
rujukan yang rinci tentang elemen kompetensi dan unjuk 
kerja yang sudah/ belum dipenuhi oleh peserta. 

• Instrumen penilaian tidak secara eksplisit menampilkan 
prinsip-prinsip asesmen Kognisi, Skills dan Attitude (KSA); 
Lima (5) Skills: Task, Task-Management; Contingency, Job 
Role/Environment, Transfer Skills; serta tujuh (7) kompetensi 
kunci: Mengumpulkan, mengorganisasi & menganalisa 
inforrnasi; Mengkomunikasikan ide & inforrnasi; Merencana
kan & mengorganisasi kegiatan; Bekerja dengan orang lain 
dan kelompok; Menggunakan konsep, ide-ide & teknik 
matematika; Memecahkan masalah; Menggunakan teknologi 

• Sebagian besar penguji belwn dilatih melakukan asemen 1 
1 

berbasis kompetensi. 
• Perangkat uji tidak diuji-cobakan pada peserta. 

I 
• Peserta tidak diberi kesempatan secarakhusus dan secara 

pribadi untuk melakukan evaluasi diri tentang kompetensi 
I yang sudah I belum dimiliki. I 



Prinsip Ketidak-sesuaian USP dengan SKKNI & Uji Kompetensi 
Fairness • Proses asesmen ditentukan oleh penyelenggara program 

menurut ketentuan yang berlaku di program studi, tidak ada 
negosiasi dengan peserta. 

Cost- •• -

I 
·~Effec~tiv~eness ~~-----=~--Compliance with • -
. Wor _ )ace Safety _ 

KESUMPULANDANSARAN 

Selama ini USP diselenggarakan tanpa merujuk pada SKKNI maupun Uji 
Kompetensi versi BNSP meskipun dilandasi oleh alasan dan tujuan yang yang sama, 
yaitu menyediakan tenaga kelja yang kompeten. Namun demikian, bisa dikatakan 
bahwa USP sangat berpotensi untuk dikembangkan ke arah Uji Kompetensi dengan 
dengan mengacu pada SKKNI karenatelah menggunakan pendekatan yang sama dalam 
penyusunannya, yaitu task-analysis. 

Sekalipun pemenuhan prinsi-prinsip asesmen tidak ditunjukkan secara eksplisit, 
tidak berarti bahwa USP tidak mengupayakannya. Pembagian ke dalam tiga (3) area 
penilaian serta variasi metoda dan instnunen yang digunakan menunjukkan bahwa USP 
telah memperhatikan tiga (3) area KSA, lima (5) Skills dan tujuh (7) kompetensi kunci. 
Ketiga prinsip ini sebaiknya dinyatakan secara eksplisit agar dapat menjadi rujukan 
yang jelas ketika penilai menyusun instrument dan memverifikasi bukti-bukti penilaian. 

Dalam area KSA, USP tidak mengabaikan masalah sikap; tetapi mengingat per
kembangan tuntutan dunia kelja terhadap kualitas sumber daya manusia, penyelenggara 
program studi/USP perlu memberikan perhatian lebih pada persoalan etika kerja. Burton 
& Shelton (2008) telah menunjukkan betapa etika merupakan bagian yang tak terpisah
kan dari semua tugas seorang sekretaris dalam pekerjaannya. 

Dokumentasi perangkat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi USP merupakan 
titik lemah USP. Sesungguhnya, apabila segala rumusan -- mulai dari penetapan standar 
sampai dengan evaluasi penilaian-- didokumentasikan maka penyelenggara program 
akan mendapatkan kemudahan saat melakukan bench-marking dengan standar-standar 
yang lain, termasuk dalam hal ini SKKNI dan Uji Kompetensi. Dokumentasi rancangan 
serta pengumpulan bukti/portfolio peserta secara lengkap dan rapi juga akan sangat 
bermanfaat untuk pembuatan formulir-fonnulir pendukung serta pengembangan 
instrumen penilaian. 

Penyelenggaraan USP yang cenderung task-based memang telah disesuaikan 
dengan apa yang telah diperoleh peserta selama masa studinya. Mengingat cepatnya 
perkembangan teknologi dan tuntutan dunia kerja, sebaiknya penyelenggara program 
studi sekretari senantiasa mengantisipasi perubahan tugas-tugas kesekretarisan dengan 
menggunakan occupational analysis yang tepat. Pengembangan kurikulum, tennasuk 
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instrument penilaian, secara tepat tentu akan membantu menghasilkan sumber daya 
manusia yang handal dan fleksibel. 
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