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PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH
PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A

(PBPP-RPL TIPE A)

Peningkatan Akses Pembelajaran Pendidikan Tinggi Melalui 

Rekognisi Pembelajaran Lampau



Asesmen

Aplikasi

Rekognisi

Isi link:
Daftar Perguruan Tinggi 

Penyelenggara, Program Studi, 
dan contact person di masing 

masing Perguruan Tinggi

PT. PENYELENGGARA
▪ Menyediakan link untuk mendowload

Informasi untuk Calon, Formulir

Aplikasi, Formulir Evalauasi Diri

▪ Menyediakan link untuk meng upload

formulir yang sudah diisi calon dan

bukti buktinya

▪ Melaksanakan Asesmen RPL secara

daring



Perguruan Tinggi mengumumkan 
penerimaan mahasiswa melalui  
jalur RPL dan meminta calon 

untuk mengisi formulir aplikasi/ 
formulier evaluasi diri dan, 

mengumpulkan bukti kompetensi 

Calon mahasiswa menyipkan 
dan mengisi formulir sesuai 

instruksi

Perguruan Tinggi memberitahukan 
jadwal dan melaksanakan 
wawancara dan asesmen 

lisan/tulis/praktik demonstrasi

PT. menetapkan jumlah 
sks/ Mata Kuliah yang 
diakui dan yang harus 
ditempuh oleh pemohon

Mengikuti pendidikan 

formal pada prodi yang 

terkait

IJAZAH

1
2

3

4

Perguruan Tinggi melakukan 
verifikasi dan validasi Formulir 
Evaluasi Diri dan relevansinya 
dengan Bukti yang disampaikan



Semua formulir 
diusahakan dapat 

didownload oleh calon 
melalui tautan laman PT

DAFTAR FORMULIR YANG DISIAPKAN OLEH PT.

▪ Petunjuk/informasi untuk calon mahasiswa:
✓ Apa itu RPL
✓ Tahapan RPL
✓ CP Prodi dan Daftar Mata Kuliah (RPL/Tidak?)
✓ Bagaimana asemennya
✓ Jenis bukti yang harus disampaikan
✓ Waktu pendaftaran
✓ Biaya kuliah
✓ Contact person

▪ Formulir Aplikasi

▪ Formulir Evaluasi Diri (asesmen portofolio), 
disertai intruksi untuk melampirkan jenis 
bukti

▪ Formulir wawancara

▪ Formulir asesmen lisan/tulis/praktek 
demonstrasi
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DAFTAR DOKUMEN YANG DISIAPKAN OLEH CALON MHSW

▪ Formulir Aplikasi yang sudah diisi oleh 
calon mahasiswa

▪ Formulir Evaluasi Diri yang sudah diisi oleh 
calon mahasiswa disertai jenis bukti yang 
relevan dengan CP Mata Kuliah.
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Semua formulir 
diusahakan harus 

di upload oleh 
calon melalui 

tautan laman PT

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang 

Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk transfer sks); 
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan; 

3. Sertifikat Kompetensi; 
4. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator forklift, crane,dsb.); 
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan; 

6. Buku harian; 
7. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan; 

8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan; 
9. Logbook; 
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja; 

11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan; 
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / 

supervisor; 
13. Penghargaan dari industri; dan 
14. Penilaian kinerja dari perusahaan 



Asesmen

Konsultasi

Aplikasi

Rekognisi
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Against a learning outcome



Evaluasi diri calon peserta

Wawancara dengan Asesor

Mendemonstrasikan 

pengetahuan dan keterampilan

Mengumpulkan bukti tambahan

CP Program studi
CP Mata kuliah
Formulir Evaluasi Diri

Portofolio Calon

Formulir wawancara

Formulir asesmen 

lisan/tulis/demonstrasi

Instruksi kerja 
Peralatan/bahan yg digunakan

Daftar Periksa observasi

Mengakui CP Nonformal, informal

Pelaksanaan Asesmen pada masa pandemic disesuaikan dengan 
ketentuanpemerintah dengan tetap memperhatikan prinsip sahih 
(valid), reliabel, fleksibel dan adil (fair)



Asesmen Tahap Awal

Pada tahap ini, formulir evaluasi diri 
atau formulir asesmen mandiri yang 
telah diajukan oleh calon peserta, 
diverifikasi dan divalidasi oleh 
asesor. Dengan formulir evaluasi diri 
ini calon peserta diberikan 
kesempatan untuk menentukan 
tingkat profisiensi pengetahuan dan 
keterampilan yang telah mereka 
miliki, baik dari pendidikan 
nonformal, informal, maupun dari 
pengalaman kerja yang relevan.

Memeriksa Formulir Evaluasi Diri dan 
Bukti pendukungnya (Asesmen Portofolio)



Asesmen Tahap Awal

No Pertanyaan/pernyataan

berbasis Indikator Kinerja

Level Profisiensi

(diisi Pelamar)

Kode dan NOMOR 

BUKTI *)

(diisi Pelamar)

Hasil Evaluasi 

Bukti
(diisi Asesor RPL)

Ya Tidak V A T M

1

2

dst

Valid: yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator hasil pembelajaran yang akan dinilai;

Asli/Otentik: bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja pelamar atau ditempat lainnya yang relevan dengan 

bukti tersebut

Terkini: bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan  terkini yang dimiliki calon pada saat 

melamar;

Mencukupi: bukti yang disampaikan harus menunjukkan kinerja indikator hasil pembelajaran yang cukup untuk dinilai;

Saya selalu menggunakan Alat Pelindung Diri untuk bekerja 

secara aman di tempat yang ditentukan sesuai peraturan

SK/12

Contoh Formulir Evaluasi Diri mengacu ke 

CP Mata Kuliah atau Unit Kompetensi



Contoh Formulir Evaluasi Diri pada Asesmen Tahap Awal

Contoh pernyataan kriteria unjuk kerja/capaian pembelajaran 

Mata Kuliah: CHEM 102 - Kimia Umum 1

Kurikulum PT 

mengacu ke SNDIKTI



Asesmen Tahap Berikutnya

Kepada Calon diberitahukan waktu dan 
tempat ASESMEN lanjut 
(wawancara, lisan, tulis, praktik)

Jika hasil evaluasi berdasarkan informasi yang 
diberikan dalam Formulir Evaluasi Diri, calon tersebut 
menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti/direkognisi 
melalui RPL, maka pada tahap berikutnya adalah, calon 
diminta untuk mengikuti asesmen lanjut untuk 
memperoleh bukti lainnya
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PERGURUAN TINGGI MENYIAPKAN PERANGKAT ASESMEN:

▪ Formulir Wawancara
▪ Formulir Asesmen Lisan/Tulis
▪ Formulir Asesmen Praktik Demonstrasi/Check list Observasi



Asesmen Tahap Berikutnya

Dengan wawancara ini, calon dan 

asesor berkesempatan untuk 

melakukan percakapan profesional 

tentang pengetahuan dan keterampilan 

yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat 

berupa serangkaian pertanyaan 

langsung atau berupa daftar topik 

untuk diskusi yang diambil dari daftar 

keterampilan dan pengetahuan yang 

dibutuhkan. Diskusi seputar topik 

dapat memberikan kesempatan bagi 

calon untuk mendemonstrasikan 

bidang pengetahuan dan 

pengalamannya secara lebih luas dan 

dapat memperoleh lebih banyak 

informasi daripada pertanyaan 

langsung



Asesmen Lisan/Tulis 
Asesmen dilakukan sesuai dengan pertanyaan yang telah disiapkan 

dalam Formulir Asesmen Lisan atau Formulir Asesmen Tulis. Pertanyaan 

harus mengases semua indikator kinerja dalam satu atau lebih mata 

kuliah sesuai dengan Rencana Asesmen.

Contoh



Asesmen Praktik (Demonstrasi) 

Dibuat lembar 

instruksi kerjanya



Mengakui CP Pendidikan formal 

▪Memeriksa  Transkrip dan Silabus dari 

setiap Mata Kuliah (Ekivalensi Capaian 

Pembelajaran MK)



Pemeriksaan dan penilaian berkas transfer kredit oleh Asesor 
meliputi:

a) Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari 
perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi 
asal.

b) Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi 
dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan 
tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. 

Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada: 
▪ pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, 

dan 

▪ penilaian level, didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman 
berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja 
secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi



Sumber: Roland Tutschner, Wolfgang Wittig, Justin Rami (eds.),”Accreditation of Vocational Learning Outcomes”, 

European Approaches to Enhance Permeability between Vocational and Higher Education

Contoh evaluasi pengecekan ekivalensi alih kredit

Umumnya  learning 
outcome coverage 
=75% sudah bisa 
dinyatakan 
ekivalen



Hasil Asesmen CP Pendidikan Formal & 
Pendidikan Nonformal dapat digabungkan

Capaian pembelajaran yang diperoleh 
dari pendidikan formal

Capaian pembelajaran yang diperoleh dari 

pendidikan noformal, informal atau pengalaman

kerja

Asesmen pengecekan ekivalensi 

capaian pembelajaran 
Asesmen RPL 

Transfer Satuan Kredit Semester Perolehan Satuan Kredit Semester

PT menetapkan daftar mata kuliah dan 

jumlah SKS yang dibebaskan dan yang 

harus diikuti untuk menyelesaikan kuliah 

pada program studi

Mengikuti proses pembelajaran pada 

program studi terkait

Memperoleh IJAZAH

Dibuatkan SK 
Rekognisi (Mata 

Kuliah dan jumlah 
SKS) sebagai dasar 
untuk didaftarkan 

di PDDIKTI



Penjaminan mutu dalam pelaksanaan RPL adalah 
pembentukan dan kepatuhan terhadap kebijakan, 
proses, dan praktik penilaian yang memastikan 
pengetahuan dan keterampilan individu pembelajar 
diakui sehingga mereka dapat berhasil mengikuti 
proses pendidikan pada suatu program studi untuk 
memperoleh jenjang kualifikasi.

❖Enam langkah menuju penjaminan 
pelaksanaan RPL yang bermutu.



Langkah 1. Memberikan penjelasan tentang Proses RPL 
secara luas dan transparan. 

Informasi yang disediakan dapat membantu setiap orang untuk memahami 
apa itu RPL dan bagaimana prosedur yang harus diikuti. 

Informasi yang diberikan harus:
- ditulis dengan jelas dan menunjukkan setiap langkah dalam 

proses RPL
- tersedia dalam bentuk cetak dan/atau elektronik
- menyatakan biaya yang diperlukan dan skedul waktunya
- menjelaskan peran dan tanggung jawab orang-orang yang terlibat 

dalam proses RPL
- mengidentifikasi standar, kompetensi, atau capaian pembelajaran
- memberikan informasi tentang personel dan alamat kontak yang 

dapat dihubungi (Catatan: alamat kontak meliputi tempat 
pendaftaran, konsultasi atau informasi lainnya yang diperlukan)



Langkah 2. Memberikan informasi tentang persyaratan 
yang diperlukan

Setiap calon perlu membandingkan pengetahuan dan keterampilannya dengan 
kebutuhan capaian pembelajaran Program Studi untuk rekognis melalui RPL. 

Calon (individu) perlu:
- mengidentifikasi dan menetapkan tujuan pengajuan asesmen RPL
- merefleksikan dan mengidentifikasi capaian pembelajaran yang telah diperolehnya 

melalui pembelajaran nonformal, informal atau pengalaman
- menyesuaikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka sendiri yang setara 

atau serupa dengan standar pekerjaan, deskripsi pekerjaan, kompetensi, atau capaian 
pembelajaran dari lembaga pelatihan atau program Pendidikan formal.

Institusi penyelenggara perlu:
- memberikan standar, kompetensi, uraian tugas, kompetensi atau capaian pembelajaran.
- membuat perangkat evaluasi diri untuk calon
- menjelaskan tentang opsi asesmen yang harus diikuti 



Langkah 3. Memberikan penjelasan tentang proses 
asesmen, metode dan kriterianya.

Bergantung pada jenis asesmen yang digunakan, seseorang perlu 
mempersiapkan dan menyelesaikan proses asesmen. 

Institusi penyelenggara perlu:
- memberikan kriteria asesmen yang jelas sesuai dengan kriteria unjuk 

kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian 
pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran;

- mengidentifikasi metode asesmen yang tersedia yang dapat diterapkan 
pada pekerjaan atau subjek. Seperti: wawancara, portofolio, tes tertulis, 
demonstrasi tugas, analisis studi kasus.

Calon (individu) perlu:
- mengumpulkan bukti konkret dan/atau bersiap untuk menjelaskan 

bagaimana pengetahuan, keterampilan dan kemampuan (KSA) mereka 
dapat memenuhi kriteria

- mempersiapkan untuk wawancara, asesmen tulis/lisan, dan mempraktikkan 
keterampilan.



Langkah 4. Melakukan penilaian individu untuk 
merekognisi capaian pembelajaran.

Melalui proses asesmen yang telah ditentukan. Asesor harus menilai 
bukti yang disampaikan calon dan menentukan apakah kriterianya 
telah terpenuhi. 

Persyaratan menjadi asesor memiliki kriteria:

- memahami materi pelajaran
- memahami metode RPL, termasuk penilaian yang fleksibel, 

pembelajaran berdasarkan pengalaman, dan dokumentasi bukti
- menunjukkan pengetahuan tentang asas-asas pembelajaran orang 

dewasa
- menyiapkan laporan dan memberikan umpan balik yang membangun 

bagi individu dan organisasi



Langkah 5. Memberitahukan hasil asesmen
Institusi pelaksana RPL harus memberitahukan hasil asesmen kepada 
calon/asesi. Umpan balik formal atau informal tentang penilaian 
diberikan oleh penilai atau perwakilan tim RPL. 

Hasil asesmen termasuk:

- Tercapai atau tidak tercapainya-termasuk rincian spesifik tentang 
kesenjangan atau perbedaan capaian pembelajaran

- Perolehan kredit akademik, diberikan atau tidak diberikan-
termasuk rekomendasi tentang kesenjangan capaian pembelajaran

Langkah 6. Menyiapkan saran untuk tindak lanjut

Calon Bersama dengan penyelenggara RPL mereview hasil yang 
diperoleh. Tergantung pada hasil asesmen, mereka dapat 
merencanakan langkah selanjutnya, seperti harus mengikuti 
matrikulasi atau tindak lanjut lainnya.



TERIMAKASIH

ありがとうございました
Arigatōgozaimashita

If you do not know what the future situation will be, 

then teach students some fundamental skills which 

they can apply to any situation


