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Uji Kompetensi profesi secara daring dibuat dan disahkan aturannya oleh  Badan Nasional Sertifikasi 

Profesi (BNSP) sejak tahun 2019 sehingga Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) boleh melakukan uji 

kompetensi secara daring, setelah SOP (Standar Operasioanal Prosedur) yang dibuat LSP untuk uji 

kompetensi secara daring disetujui oleh BNSP. Namun Lembaga Sertifikasi Profesi mulai melirik aturan 

ini sejak pandemi melanda di tahun 2020. LSP PRI (Lembaga Sertifikasi Profesi Public Relations 

Indonesia) adalah salah satu lembaga yang memperhatikan dan menjalankan uji kompetensi secara 

daring. 

LSP memiliki kewajiban untuk menyerahkan  SOP dan menjalani simulasi uji kompetensi secara daring 

kepada BNSP. Setelah dianggap kompeten oleh BNSP untuk melaksanakan uji kompetensi secara 

daring, LSP boleh melakukan uji kompetensi profesi secara online. Tugas saya adalah mempersiapkan 

LSP PRI terkait SOP dan mempersiapkan simulasi agar para asesor dapat menjalani uji kompetensi 

secara daring dihadapan para asesor.  

Selama periode maret hingga Juni 2020, saya mempersiapkan asesor untuk uji kompetensi secara 

daring. Dalam periode ini, saya melakukan evaluasi siapa saja asesor yang bisa dilibatkan untuk tampil 

saat simulasi dihadapan BNSP. Para asesor yang saya pilih adalah mereka yang mengerti SOP uji 

kompetensi secara daring dan pemanfaatan aplikasi MS TEAMS. Saya harus memilih asesor terbaik 

diantara yang terbaik agar bisa menghasilkan simulasi yang sesuai harapan pihak BNSP. 

Saya memilih enam orang asesor untuk berperan sebagai asesor dan asesi. Jadi terdapat tiga orang 

berperan sebagai asesor dan tiga orang berperan sebagai asesi. Saya melatih mereka sejak akhir bulan 

juni hingga pertengahan September untuk menyatukan SOP dengan aplikasi MS TEAMS dalam uji 

kompetensi.  

LSP PRI melakukan pelaporan SOP dan simulasi dihadapan BNSP pada tanggal 25 september 2021. 

Alhamdulillah, LSP PRI berhasil mendapatkan predikat kompeten untuk melaksanakan uji kompetensi 

secara daring 



Saya bersyukur sistem Pendidikan tinggi memberikan kesempatan kepada para dosen untuk berkarya 

diluar kampus. Saya sebagai seorang dosen yang memiliki sertifikasi profesi dan asesor yang 

mendapatkan sertifikat profesi public relations serta sertifikat profesi asesor dari BNSP, Saya senang 

bisa membantu masyarakat dalam menghasilkan sistem uji kompetensi profesi secara daring. Saya 

tidak menduga jika bakti saya pada LSP PRI dalam membangun  sistem uji kompetensi secara daring, 

justru ikut membantu pemerintah dalam upaya untuk menekan perkembangan virus covid-19. 

Terobosan kampus Merdeka tidak hanya memperkaya dosen untuk memiliki pengalaman diluar 

kampus tapi ikut membantu pemerintah dalam menghadapi pandemi. Keputusan Kemendikbud 

adalah langkah yang luar biasa kearah yang lebih baik sehingga perguruan tinggi bisa membantu 

masyarakat dan pemerintah secara langsung. 

Saya berharap sistem kampus merdeka terus dikembangkan untuk membantu masyarakat  dan 

pengembangan karir dosen 


