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DESKRIPSI 
Aplikasi Digital Competency Assessment Centre 

(DCAC)  
  

Konsep Manajemen SDM Berbasis Kompetensi 
 

Manajemen SDM berbasis kompetensi (MSDM-BK) dapat didefinisikan sebagai “suatu proses 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian aktivitas tenaga kerja mulai dari 
rekruitmen sampai dengan pensiun dimana proses pengambilan keputusan-keputusannya didasarkan 
pada informasi kebutuhan kompetensi jabatan dan kompetensi individu untuk mencpai tujuan 
perusahaan” (Siswanto, 2000). Berbeda dengan manajemen SDM konvensional, aktivitas dan 
keputusan dalam MSDM-BK lebih transparan, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 
dan tidak diskriminatif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Sistem manajemen SDM berbasis kompetensi secara terpadu 
 
Dalam MSDM-BK keputusan yang diambil dan aktivitas yang dilaksanakan selalu mengacu 
kepada kebutuhan kompetensi jabatan dan kompetensi individu yang terukur dan dapat 
teramati validitasnya berdasarkan perilaku seseorang yang bekerja dalam suatu organisasi.  
Dengan mengacu kepada Kebutuhan kompetensi jabatan dan Kompetensi individu dapat 
dibangun suatu Sistem informasi manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi 
yang terintegrasi, atau sering dikenal “Integrated competencies based human resource 
management information system”. Sistem ini  merupakan database  yang dibagi berdasarkan 
fungsi sumber daya manusia, yang menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan 
pelayanan sumber daya manusia secara terpadu. Informasi yang dihasilkan selalu mengacu 
pada data Kebutuhan kompetensi jabatan dan Kompetensi individu. 
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Aplikasi Digital Competency Assessment Centre 
 
Aplikasi Digital Competency Assessment Centre (DCAC)  memiliki  ruang lingkup: 
1. Organisasi dan uraian jabatan 
2. Pengelolaan Kamus Kompetensi mencakup Kompetensi “Soft” dan Kompetensi Bidang 
3. Pengelolaan data jabatan, kebutuhan kompetensi jabatan, dan penentuan level 

kebutuhan kompetensi jabatan. 
4. Pengelolaan data pegawai dan kompetensi individu 
5. Pusat Asesmen 
 

 
 
 
Deskripsi Umum DCAC 
 
Penjelasan tentang modul-modul Aplikasi DCAC  adalah sebagai berikut: 
 
1. Organisasi 

Fungsi: menyimpan informasi tentang instansi/perusahaan pemakai aplikasi. 
Informasi yang disimpan meliputi: 
- Nama, tempat, dan keterangan lain yang berhubungan dengan organisasi. 
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- Daftar unit/divisi/cabang yang ada dalam organisasi (menyimpan informasi hirarki 
organisasi). 

 

 
 

- Daftar wilayah kerja tempat organisasi beroperasi. 
 

 
 

2. Kamus Kompetensi 
Fungsi: menyimpan informasi mengenai kompetensi yang ada dalam organisasi. 
Informasi kompetesi disajikan secara hirarkis mulai dari kelompok, subkelompok, nama 
kompetensi, dimensi, dan level. 
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3. Jabatan dan Kebutuhan Kompetensi Jabatan 
Fungsi: 
- Menyimpan informasi jabatan yang ada dalam organisasi. 
- Menyimpan informasi kebutuhan kompetensi untuk masing-masing jabatan yang 

ada dalam organisasi. 
 

 
 
Informasi yang disimpan meliputi: 
- Nama dan keterangan jabatan. 

o Tanggung jawab & wewenang  
o Tugas utama & tugas tambahan  
o Hubungan kerja dengan jabatan lain 
o Resiko kerja  
o Lingkungan kerja 
o Spesifikasi jabatan 

 Pendidikan 
 Sertifikasi 
 Pelatihan 
 Pengalaman 

- Level jabatan. 
- Keluarga/subkeluarga jabatan. 
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- Daftar persyaratan kompetensi untuk masing-masing jabatan. 
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4. Pegawai dan Kompetensi Individu 
Fungsi: 
- Menyimpan informasi mengenai pegawai dalam organisasi. 
 

 
 

- Menyimpan hasil pengukuran kompetensi individu masing-masing pegawai. 
 
Informasi yang disimpan meliputi: 
- Biodata pegawai. 
- Hasil pengukuran kompetensi individu. 
 

5. Pusat Asesmen 
Fungsi: melakukan proses penilaian kemampuan individu yang terstandardisasi  
untuk menghasilkan ukuran yang reliable dan valid, terdiri dari asesmen psikologi dan 
asesmen kompetensi. 
 
- Asesmen Psikologi 

Fungsi: 
o Melakukan penilaian kemampuan individu melalui psikotes berbantuan 

komputer untuk mempercepat proses scoring & pengolahan data tes 
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o Hasil scoring & pengolahan data dianalisis oleh assessor untuk menghasilkan 
nilai kemampuan individu 

Psikotes yang digunakan: 
o EPPS (Edwards Personal Preference Schedule) 
 

 
 
Psychological tools ini dipergunakan dalam personal assessment sebagai salah 
satu cara untuk melakukan penjelajahan (discovery) kepribadian subjek dan 
memiliki bentuk/format yang bersifat verbal. Dinyatakan pula secara umum 
sebagai jenis inventory verbal, yakni menggunakan media utama bahasa 
kalimat/pernyataan, oleh karenanya subjek yang diperiksa dengan alat 
psikologi demikian dianggap menjadi ‘alert’ (waspada) sehingga bisa 
melakukan respons manipulatif, seperti berbohong atau mengelabuhi. Untuk 
mengantisipasi hal demikian terjadi, alat psikologi ini dilengkapi dengan 
informasi skor inconsistency, yakni merupakan sebuah indikator yang 
sanggup mengungkapkan derajat kebenaran (kejujuran) respons subjek, 
sebatas dalam bereaksi terhadap sekumpulan pernyatan verbal yang 
disajikan. Selain menggali hasil dari pertimbangan kognisi, psychological tools 
ini juga menggali keinginan, kebutuhan dan kesukaan seseorang, baik secara 
sadar maupun tak sadar yang akan tercermin dari hasil penilaiannya itu. 
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o TKD (Tes Kemampuan Differensial) 
 

 
 

Psychological tools ini dipergunakan dalam personal assessment sebagai salah 
satu cara untuk melakukan analisis kemampuan-kemampuan subjek melalui 
rangkaian kemampuan diferensial. Alat psikologi ini sangat praktis untuk 
seleksi calon mahasiswa, seleksi calon  karyawan di dalam membantu 
perusahaan, merekrut dan mengevaluasi karyawan, promosi, mutasi jabatan 
karyawan, dan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia yang 
dipimpin oleh seorang tenaga profesional.  
Tes Kemampuan Diferensial disusun untuk mengukur lima (5) faktor 
kemampuan mental primer, yaitu 

• Verbal Comprehension 
• Number 
• Space 
• Perceptual speed 
• Induction atau General Reasoning 
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o MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) 
 

 
 
MBTI merupakan alat untuk mengukur dan mengkategorikan kepribadian 
dan tingkah laku seseorang. Dalam hal ini kepribadian dan tingkah laku yang 
diukur dibagi menjadi empat dimensi, masing masing dimensi memiliki dua 
subdimensi: 

• Dimensi EI (Extravert - Intravert) 
Dimensi EI berhubungan dengan bagaimana seseorang ‘berhubungan’ 
dengan orang lain, apakah ia fokus pada orang lain melalui 
lingkungan luar ataukah fokus pada dirinya sendiri. 

• Dimensi SN (Sensor - Intuitive) 
Dimensi SN berhubungan dengan bagaimana seseorang memperoleh 
informasi, apakah itu terjadi melalui lima indera atau melalui intuisi 
menggunakan imajinasi dan inspirasi. 

• Dimensi TF (Thinker - Feeler) 
Dimensi TF berkaitan dengan bagaimana seseorang membuat 
keputusan, yang dapat diambil berdasarkan urutan fakta logis atau 
berdasarkan pada opini publik, di mana perasaan lebih diutamakan 
daripada logika. 

• Dimensi PJ (Perceptive - Judge) 
Dimensi PJ berhubungan dengan ‘style’ seseorang, apakah fleksibel, 
spontan, dan dapat mudah beradaptasi pada situasi baru ataukah 
terkontrol, tertib, dan terencana dengan hati-hati. 



 
 

Jl. Pahlawan No. 78 Bandung Indonesia 
Telp. (022) 7107074, 70276478, Fax. (022) 7272312, 7103237 

Email: asb@asb.co.id, Website: www.asb.co.id 

13

Dengan demikian akan terdapat enam belas tipe kepribadian yang diperoleh 
dari kombinasi empat dimensi di atas. 

 
o AIM (Adaptive Inventive Measurement) 

 

 
 

AIM (Adaptive & Inventive Measurement) adalah inventori untuk mengukur 
Gaya Kreativitas individu. Banyak ahli berkeinginan untuk mengukur 
‘kualitas’ suatu produk dari sisi kreativitasnya, atau untuk mengukur 
‘tingkat’ kreativitas seseorang. Dengan inventori ini seseorang dapat 
mengetahui: 

• Hal-hal penting apa saja yang mudah dan yang sulit untuk dilakukan 
setiap individu. 

• Bagaimana cara memanfaatkan secara maksimal hal-hal penting yang 
ditemukan mudah untuk dilakukan setiap individu. 

• Bagaimana cara menghadapi dan belajar hal-hal penting yang 
ditemukan sulit untuk dilakukan masing-masing individu. 
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• Bagaimana cara bekerja  sama dengan rekan yang mempunyai gaya 
kreativitas yang serupa dan yang sangat berbeda. 

 
- Asesmen Kompetensi 

Mengukur kompetensi individu berdasarkan kamus kompetensi, dengan 
menggunakan berbagai metode kuesioner 

o Likert 
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o Ordinal 
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o Guttman 
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o Pertanyaan terbuka 
 

 
 
 
Kebutuhan Hardware dan Software 
 
Aplikasi DCAC yang akan dikembangkan berjalan pada lingkungan sistem operasi 
Windows pada komputer-komputer yang terhubung dengan jaringan. Server Aplikasi ini  
membutuhkan spesifikasi hardware sebagai berikut: 
1. Prosesor Intel Pentium 4 atau yang setingkat 
2. Memori 256 MB (direkomendasikan 512 MB) 
3. Ruang kosong harddisk untuk instalasi sekitar 200 MB. Ruang kosong harddisk untuk 

operasional bergantung pada banyaknya data yang akan dientrikan 
4. Tampilan resolusi layar 1024 x 768 
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Aplikasi DCAC mensyaratkan kebutuhan software sebagai berikut: 
1. Sistem operasi Windows 2000 Server atau Windows 2003 Server dengan dukungan 

Internet Information Service versi 4 atau lebih 
2. PHP versi 4 atau lebih 
3. Microsoft® SQL Server 
4. Internet Explorer versi 5 atau lebih dengan dukungan terhadap JavaScript 
(Kebutuhan software nomor 1 – 3 khusus pada server saja) 
 
 
Karakteristik Pengguna 
 
Pengguna aplikasi DCAC ini dibagi menjadi administrator dan pengguna biasa. 
Administrator memiliki hak akses yang lebih luas dibandingkan dengan pengguna biasa. 
Pembatasan penggunaan aplikasi oleh pengguna biasa dapat ditentukan kemudian, 
berdasarkan kesepakatan dengan pemilik proyek.  
 
 
Instalasi dan Pemeliharaan 
 
1. Instalasi Aplikasi DCAC dilakukan oleh PT ASB sebagai pengembang, pada 1 server 

yang ditentukan oleh pengguna. 
2. Tampilan aplikasi dapat dibuat sesuai permintaan pengguna (logo organisasi, corporate 

colour) dengan style baku yang telah ada. 
3. Masa pemeliharaan diberikan selama 3 bulan terhitung sejak tanggal instalasi, dengan 

maksud untuk memberikan pelayanan berupa perbaikan-perbaikan kesalahan 
pemrograman berupa bugs, yang tidak menambah, mengubah, atau menghilangkan 
fungsionalitas Aplikasi DCAC. 

 
 
Term of Condition 
 
1. Aplikasi DCAC dapat digunakan secara eksklusif oleh pengguna berdasarkan lisensi 

pemakaian (hak pakai secara penuh) di dalam lingkungan organisasi pengguna. 
2. Pengguna sebagai pemilik lisensi pakai tidak berhak dan tidak dibenarkan untuk 

menghibahkan, menyewakan, dan/atau menjual aplikasi dimaksud kepada 
organisasi/instansi lain tercakup di dalamnya anak-anak perusahaan/grup yang 
menggunakan entitas nama yang berbeda dengan organisasi pengguna. 

3. Pengguna sebagai pemilik lisensi pakai tidak dibenarkan untuk mendekompilasi 
dan/atau merekayasa ulang (reverse engineering) Aplikasi DCAC ini. 

4. Pengguna sebagai pemilik lisensi pakai tidak dibenarkan untuk me-reassemble Aplikasi 
DCAC ini menjadi bagian dari aplikasi/software lain. 


