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I. PENDAHULUAN 

  Pelatihan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dirancang untuk 

mengembangkan sumber daya manusia melalui rangkaian kegiatan 

identifikasi, pengkajian serta proses belajar yang terencana. Hal ini 

dilakukan melalui upaya untuk membantu mengembangkan kemampuan 

yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugas, baik sekarang maupun di 

masa yang akan datang.  Sertifikasi Kompetensi adalah suatu penetapan 

yang diberikan oleh suatu organisasi professional terhadap seseorang 

untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu 

pekerjaan atau tugas spesifik dan harus diperbaiki secara berkala. 

  Pusat Pelatihan dan Sertifikasi merupakan unit pelaksana teknis di 

bidang Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi yang mempunyai fungsi 

melaksanakan pengembangan pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk 

pihak internal dan eksternal UIB. Pusat Pelatihan dan Sertifikasi 

menyelenggarakan baik kegiatan pembelajaran non reguler dalam bentuk 

pelatihan dan kursus di lingkungan UIB. Segala informasi terkait pelatihan 

dan sertifikasi kompetensi dapat dilihat pada laman pusat pelatihan dan 

sertifikasi (http://sertifikasi.uib.ac.id). Pada laman ini mahasiswa dapat 

melihat semua informasi terkait pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang 

akan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan program sertifikasi 

program studi, serta pada laman ini pula mahasiswa dapat melihat berita 

terkait pelatihan dan sertifikasi yang telah terlaksana. Pada pelaksanaan 

pelatihan dan sertifikasi kompetensi ini memiliki dua metode yaitu secara 

tatap muka ataupun daring dengan tetap memanfaatkan teknologi 

informasi sebagai media pembelajaran. 
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II. PENJELASAN LAMAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI 

KOMPETENSI 

Berikut adalah laman http://sertifikasi.uib.ac.id.  

2.1. Halaman Beranda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1. Halaman Beranda  

   

  Halaman beranda ini adalah suatu laman yang dapat 

dibuka oleh pengunjung laman baik internal UIB ataupun external 

UIB. Dalam laman ini berisi informasi terkait kegiatan yang akan 

berjalan, berita mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan, 

informasi terkait Pusat Pelatihan dan Sertifikasi UIB, dan informasi 

lengkap mengenai kantor pusat pelatihan dan sertifikasi UIB beserta 

lokasi.  
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2.2. Halaman Program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Gambar. 2.2. Halaman Program 

 

  Halaman program ini menampilkan informasi mengenai 

deskripsi program pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang 

dilaksanakan melalui pusat pelatihan dan sertifikasi UIB. Pada 

halaman ini program dibagi menjadi 8 kategori pelatihan dan 

sertifikasi yaitu bisnis, desain, elektro, hukum, komputer, pendidikan, 

teknik sipil, dan umum. Setiap kategori memiliki lebih dari satu tema 

pelatihan dan sertifikasi yang disediakan oleh pusat pelatihan dan 

sertifikasi. Pada halaman ini pula menampilkan informasi tekait mitra 

penyedia sertifikasi kompetensi. 
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2.3. Halaman Jadwal 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.3. Gambar Halaman Jadwal 

 

  Pada halaman ini menampilan jadwal pelatihan yang akan 

diselenggarakan oleh pusat pelatihan dan sertifikasi, calon peserta 

dapat mengetahui jadwal pelaksanaan dari jadwal mulai kegiatan, 

jadwal kegiatan selesai, jumlah pertemuan pelatihan, harga sertifikasi 

yang terdiri dari 3 klasifikasi yaitu harga peserta umum, mahasiswa 

UIB, dan alumni UIB, serta pada halaman ini pula terdapat tautan 

pendaftaran yang dapat digunakan calon peserta yang ingin 

mengikuti pelatihan apabila pusat pelatihan dan sertifikasi telah 

membuka kesempatan untuk pendaftaran. Pada halaman ini pula 

pusat pelatihan dan sertifikasi dapat menambahkan jadwal pelatihan 

beserta jadwal ujian sertifikasi secara terus menerus sesuai dengan 

perencanaan yang dilakukan.  
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2.4. Halaman Pendaftaran Mahasiswa 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.4. Gambar Halaman Pendaftaran Mahasiswa 
 

  Pada halaman pendaftaran ini mahasiswa dapat melihat 

prosedur pendaftaran yang akan dijalani mahasiswa apabila ingin 

mengikuti kegiatan pelatihan dan sertfikasi. Dalam prosedur 

pendaftaran terdapat beberapa tahapan dimulai dari mahasiswa 

memilih program yang tersedia di halaman jadwal, dan mahasiswa 

dapat masuk kedalam tautan yang sudah diberikan pada kolom 

tautan pendaftaran, setelah mahasiswa melakukan pendafaran pada 

tautan yang diberikan, tahap selanjutnya mahasiswa harus 

melakukan pembayaran melalui virtual account yang dimiliki 

mahasiswa tersebut, tahapan selanjutnya mahasiswa akan 

mendapatkan informasi dari pihak program studi terkait kode kelas, 

kode media pendukung pembelajaran, serta informasi lain terkait 

pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi, tahapan berikutnya adalah 

mahasiswa mengikuti pelatihan yang sudah didaftar serta mengikuti 

ujian sertifikasi kompetensi, dan setelah mahasiswa mengikuti 

kegiatan pelatihan dan ujian sertifikasi kompetensi mahasiswa yang 

dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat yang sesuai dengan 

sertifikasi kompetensi yang diikuti. 
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2.5. Halaman Berita 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.5. Halaman Berita 
 

  Pada halaman ini pengunjung laman dapat melihat berita 

terkait pelatihan dan sertifikasi yang telah selesai diselenggarakan 

oleh pusat pelatihan dan sertifikasi. Berita memuat informasi terkait 

pelatihan dan sertifikasi beserta semua laporan kegiatan, peserta 

yang mengikuti kegiatan, jadwal kegiatan, serta hasil dari pelatihan 

dan sertifikasi.  
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III. MEKANISME KEGIATAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI 

KOMPETENSI 

  Dalam mengikuti kegiatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi 

mahasiswa harus melewati beberapa prosedur ataupun tahapan dari 

tahapan sebelum pelatihan, sampai dengan tahapan sesudah mengikuti 

pelatihan serta ujian sertifikasi. Berikut adalah panduan untuk menuntun 

mahasiswa pada prosedur dari pendaftaran diri hingga mendapatkan 

sertifikasi kompetensi sebagai berikut : 

3.1. Pendaftaran Kegiatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Gambar 3.1. Jadwal Pelatihan dan Sertifikasi 
 

  Pada langkah awal mahasiswa yang ingin mendaftar 

pelatihan dan sertifikasi kompetensi dapat membuka laman 

sertifikasi.uib.ac.id dengan masuk ke halaman jadwal dan mengklik 

pada tautan pendaftaran yang sudah muncul apabila periode 

pendaftaran sudah dibuka dari pusat pelatihan dan sertifikasi. Lalu 

mahasiswa akan langsung di transfer oleh sistem menuju laman 

google form yang sudah disiapkan untuk pendaftaran sesuai dengan 

program yang dipilih oleh mahasiswa yang bersangkutan. 
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 Gambar 3.1.1. Formulir Pendaftaran Kegiatan 
 

  Setelah mahasiswa menekan tautan daftar yang ada pada 

halaman jadwal maka mahasiswa akan langsung masuk kesuatu 

formulir pendaftaran secara digital contoh seperti gambar diatas. 

Mahasiswa pada formulir ini diminta untuk dapat mengisi seluruh data 

yang diminta pada formulir pendaftaran ini, setelah semua data 

pendaftaran sudah diisi dengan lengkap maka mahasiswa dapat 

menekan tombol kirim yang ada di bagian bawah halaman formulir 

ini, pada halaman ini pula akan disertakan jadwal kelas untuk 

pelatihan yang akan diikuti, serta mahasiswa dapat memilih jadwal 

pelatihan jika pelatihan terdiri lebih dari 1 (satu) kelas.   

3.2. Melakukan Pembayaran pada Virtual Account (VA) milik 

Mahasiswa.  

  Pembayaran biaya pelatihan dan sertifikasi kompetensi 

mahasiswa dilakukan dengan melalui Virtual Account (VA) yang 

dimiliki oleh mahasiswa dengan detail sebagai berikut : 

Nama bank   : CIMB Niaga 
Nomor rekening   : 797900000NPM  
Rekening atas nama  : (Mahasiswa yang bersangkutan) 
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Contoh: 

Apabila mahasiswa bernama melissa mempunyai nomor NPM 

1742007. Maka nomor rekening virtual account nya adalah:  

 

Nomor Rekening Melissa  : 7979000001742007 

Rekening atas nama  : Melissa 

 

Data pembayaran yang sudah dilakukan ke Virtual Account 

(VA) akan di validasi 1 (satu) hari kerja setelah Biro Administrasi 

Keuangan (BAK) mendapatkan data pendaftaran dari prodi 

bersangkutan serta melakukan pencocokan nominal yang dibayarkan 

dengan harga pelatihan dan sertifikasi yang diikuti. Setelah 

pembayaran sudah divalidasi, maka mahasiswa dapat memeriksa 

status pembayaran di dalam portal mahasiswa. Pembayaran melalui 

Virtual Account (VA) tidak memerlukan pelaporan bukti pembayaran 

ke Biro Administrasi Keuangan (BAK). 

 

3.3. Mengikuti Pelatihan dan Ujian Sertifikasi.  

  Pelatihan dan Ujian sertifikasi memiliki 2 (dua) metode 
pelaksanaan yaitu dengan metode tatap muka dan metode 
daring/dalam jaringan (online), berikut adalah prosedur dalam 
melakukan pelatihan dan ujian sertifikasi kompetensi :  

3.3.1. Pelatihan dan Ujian Sertifikasi dengan metode Tatap Muka 

a. Pelatihan Metode Tatap Muka  

 Setelah melakukan pendaftaran dan pembayaran 

untuk mengikuti kegiatan ini mahasiswa akan 

diinformasikan oleh prodi ataupun penyelenggara terkait 

informasi jadwal kelas pelatihan, ruangan kelas, dan 

instruktur pelatihan melalui email yang telah diberikan 

pada saat pendaftaran paling lama 3 hari sebelum 

pelatihan dimulai.
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b. Ujian Sertifikasi Metode Tatap Muka 

 Pada rangkaian kegiatan pelatihan akan diakhiri 

oleh ujian akhir sertifikasi kompetensi yang menjadi ujian 

yang mengevaluasi hasil pelatihan apakah mahasiswa / 

peserta layak untuk mendapatkan sertifikat kompetensi 

dan tersertifikasi secara professional untuk kompetensi 

tertentu. Pada ujian sertifikasi dengan metode tatap muka 

ini mengharuskan mahasiswa yang akan mengikuti ujian 

sertifikasi untuk datang kekampus sesuai dengan jadwal 

dan ruangan yang telah diinformasikan sebelumnya. 

Pada proses ujian sertifikasi mahasiswa akan diberikan 

instruksi ujian oleh instruktur ataupun pengawas ujian 

yang bertugas. Pada saat ujian mahasiswa wajib 

mengikuti tata tertib yang ditentukan oleh Pusat Pelatihan 

dan Sertifikasi.
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3.3.2. Pelatihan dan Ujian Sertifikasi dengan metode Daring 

(Online) 

a. Pelatihan Metode Daring (Online) 

 Setelah melakukan pendaftaran dan pembayaran 

untuk mengikuti kegiatan ini mahasiswa akan 

diinformasikan oleh prodi ataupun penyelenggara terkait 

informasi jadwal kelas pelatihan, kode kelas dalam Ms. 

Teams, dan instruktur pelatihan melalui email yang telah 

diberikan pada saat pendaftaran paling lama 3 hari 

sebelum pelatihan dimulai. 

 
b. Uijian Sertifikasi Metode Daring (Tes From Home) 

 Setelah melakukan kegiatan pelatihan untuk 

mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi ujian 

sertifikasi kompetensi, pada rangkaian akhir kegiatan 

maka mahasiswa harus mengikuti Ujian akhir sertifikasi 

untuk dapat memperoleh sertifikasi kompetensi apabila 

hasil dinyatakan layak. Berikut adalah tata cara 

melakukan Ujian sertifikasi kompetensi dari rumah (Test 

from home) atau dengan metode daring menggunakan 

applikasi Microsoft Teams : 

- Instruktur akan membuatkan undangan untuk 

mengadakan video conference di Ms. Teams dengan 

diikuti oleh seluruh mahasiswa yang telah dinyatakan 

memenuhi persyaratan untuk mengikuti Ujian akhir 

sertifikasi. 

- Mahasiswa melakukan log-in menggunakan applikasi 

Ms. Teams. 

- Setelah mahasiswa berhasil masuk kedalam Ms. 

Teams maka akan muncul tampilan kelas yang 

mahasiswa miliki dalam Ms. Teams. mahasiswa 

memilih kelas pelatihan sesuai dengan yang sedang 

diikuti. Setelah mahasiswa masuk kedalam kelas yang 
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diikuti maka mahasiswa dapat join pada video 

conference yang telah dibuat instruktur sebelumnya, 

selama ujian sertifikasi berlangsung mahasiswa wajib 

mengaktifkan video/webcam. 

- Mahasiswa mengklik tautan yang diberikan instruktur 

melalui Ms. Teams untuk dapat mengakses dan 

melakukan ujian sertifikasi kompetensi yang diikuti. 

- Mahasiswa melakukan login pada laman situs ujian 

sertifikasi secara online dengan menggunakan 

username dan password yang sudah diberikan untuk 

sertifikasi. Jika mahasiswa yang mengambil sertifikasi 

Microsoft maka mahasiswa menggunakan username 

dan password yang sudah mahasiswa buat sendiri 

melalui website certiport.; 

- Mahasiswa wajib menjawab semua pertanyaan sesuai 

dengan jumlah pertanyaan yang ada selama ujian 

sertifikasi berlangsung. 
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IV. KETENTUAN UMUM 

4.1. Tata Tertib Mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Metode Tatap 

Muka. 

4.1.1. Tata Tertib untuk mahasiswa selama mengikuti kegiatan 

pelatihan tata muka; 

a. Peserta/mahasiswa hadir disetiap pertemuan pelatihan 
sesuai dengan jadwal yang sudah informasikan 
sebelumnya oleh prodi bersangkutan ataupun 
penyelenggara. 

b. Peserta/mahasiswa wajib menandatangani daftar 
absensi/presensi. 

c. Batas keterlambatan mahasiswa didalam kelas 
pelatihan maksimal 15 menit.  

d. Mahasiswa wajib mengikuti pretest dan posttest yang 
diberikan instruktur pada pertemuan pertama periode 
pelatihan dan pertemuan terakhir periode pelatihan 
sebelum mahasiswa mengikuti ujian akhir sertifikasi 
kompetensi.  

e. Mahasiswa wajib mengerjakan semua tugas yang 
diberikan oleh instruktur selama pelatihan berjalan serta 
mengumpulkannya sesuai dengan arahan instruktur.  

f. Mahasiswa dilarang melakukan plagiarism dalam bentuk 
apapun.  

g. HP dan alat komunikasi lainnya wajib dimatikan ataupun 
dalam mode sunyi selama kegiatan pelatihan 
berlangsung. 

h. Mahasiswa wajib mengisi kuesioner evaluasi pelatihan 
yang diberikan oleh instruktur pada pertemuan terakhir 
periode pelatihan sebagai syarat mahasiswa dapat 
mengikuti ujian akhir sertifikasi kompetensi yang akan 
diambil.  
 

4.1.2. Tata Tertib yang wajib untuk diikuti seluruh mahasiswa 

peserta ujian sertifikasi kompetensi metode tatap muka 

a. Peserta Ujian Sertifikasi wajib sudah berada di lokasi 

ujian paling lama 15 menit sebelum ujian dimulai. 

b. Peserta Ujian Sertifikasi wajib membawa Kartu Tanda 

Mahasiswa untuk dapat memasuki ruangan ujian. 

c. Peserta Ujian Sertifikasi wajib mengingat username dan 

password akun yang akan digunakan untuk ujian 

sertifikasi secara online. khusus untuk sertifikasi yang 
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menyediakan media online untuk melakukan ujian akan 

tetapi pelaksanaan ujian tetap dilakukan secara 

bersamaan dan di ruangan yang sama seperti sertifikasi 

yang berasal dari Microsoft, Quint, Logical, dan lainnya; 

d. Peserta Ujian Sertifikasi wajib menandatangani lembar 

absensi / presensi kehadiran ujian. 

e. Selama ujian sertifikasi kompetensi berlangsung 

mahasiswa tidak diperkenankan untuk ke toilet.  

f. Memasuki ruangan ujian Peserta Ujian Sertifikasi hanya 

diperbolehkan untuk membawa alat tulis.  

g. Semua alat komunikasi dimasukan kedalam tas dan tas 

mahasiswa diletakan ditempat yang telah disediakan. 

h. Apabila Peserta Ujian Sertifikasi terlambat datang maka 

tidak akan mendapatkan waktu tambahan dalam 

mengerjakan ujian sertifikasi. 

i. Peserta Ujian Sertifikasi harus duduk di tempat dengan 

nomor yang sesuai dengan daftar peserta, atau apabila 

diperlukan pengawas berhak menentukan dimana 

peserta harus duduk. 

j. Jika peserta ujian sertifikasi melakukan kecurangan 

maka peserta ujian akan dinyatakan gagal dalam ujian 

sertifikasi dan tidak berhak mendapatkan sertifikat 

kompetensi. 

k. Peserta Ujian Sertifikasi wajib mengikuti aturan 

berpakaian sesuai dengan aturan yang berlaku di UIB, 

sebagai berikut: 

 

Setiap mahasiswa (putra) dilarang:  

- Mengenakan celana Panjang dan atau baju yang 

ada sobekannya atau. 

- Mengenakan celana pendek atau. 

- Mengenakan kaos tanpa kerah atau.  

- Mengenakan baju atau kaos tanpa lengan atau 

yang dapat dipersamakan dengan itu atau. 
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- Mengenakan sandal atau yang dapat dipersamakan 

dengan itu atau. 

- Mengenakan kacamata gelap atau. 

- Mengenakan gelang, kalung, anting-anting, atau 

aksesoris lainnya yang kurang pantas dikenakan 

seorang pria. 

 

Setiap mahasiswa (putri) dilarang:  

- Mengenakan rok diatas batas lutut (rok mini) atau. 

- Mengenakan busana yang ketat atau. 

- Mengenakan baju atau kaos tanpa lengan atau 

yang dapat dipersamakan dengan itu atau. 

- Mengenakan busana yang transparan atau. 

- Mengenakan celana Panjang dan atau baju yang 

ada sobekan atau. 

- Mengenakan kacamata gelat atau. 

- Mengenakan make-up secara berlebihan atau. 

- Mengenakan sandal atau yang dapat dipersamakan 

dengan itu.  
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4.2. Tata Tertib Mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Metode Daring 

(Online). 

4.2.1. Tata Tertib untuk mahasiswa selama mengikuti kegiatan 

pelatihan Daring (Online); 

- Peserta/mahasiswa hadir dengan cara join kelas di Ms. 

Teams menggunakan kode kelas yang sudah diberikan 

sebelum pelatihan diselenggarakan oleh prodi atau 

penyelenggara; 

- Mahasiswa wajib mengikuti seluruh pertemuan pelatihan 

sesuai dengan jadwal kelas daring (online) yang sudah 

informasikan sebelumnya oleh prodi bersangkutan ataupun 

penyelenggara; 

- Peserta/mahasiswa wajib memberikan respon pada saat 

instruktur menyebutkan nama mahasiswa pada saat waktu 

akhir disetiap sesinya sesuai dengan arahan instruktur 

pelatihan; 

- Batas keterlambatan mahasiswa didalam kelas pelatihan 

maksimal 15 menit; 

- Mahasiswa wajib aktif dalam pelatihan secara daring 

(online) menggunakan Ms. Team; 

- Mahasiswa wajib mengikuti pretest dan posttest yang 

diberikan instruktur pada pertemuan pertama periode 

pelatihan dan pertemuan terakhir periode pelatihan 

sebelum mahasiswa mengikuti ujian akhir sertifikasi 

kompetensi sesuai dengan tautan yang diberikan melalui 

Ms. Teams oleh instruktur; 

- Mahasiswa wajib mengerjakan semua tugas yang diberikan 

oleh instruktur selama pelatihan berjalan serta 

mengumpulkannya sesuai dengan arahan instruktur 

melalui Ms. Teams; 

- Mahasiswa dilarang melakukan plagiarism dalam bentuk 

apapun; 

- Mahasiswa wajib mengisi kuesioner evaluasi pelatihan 

secara daring (online) yang diberikan oleh instruktur pada 

pertemuan terakhir periode pelatihan sebagai syarat 
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mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir sertifikasi 

kompetensi yang akan diambil.  

 

4.2.2. Tata Tertib yang wajib untuk diikuti seluruh mahasiswa 

peserta ujian sertifikasi kompetensi metode Daring 

(Online). 

- Sebelum pelaksanaan ujian, sebaiknya mahasiswa 

menyiapkan Laptop (untuk login laman ujian sertifikasi 

online), dan mahasiswa menyiapkan smartphone (untuk 

login Ms. Teams). 

- Mahasiswa wajib mengaktifkan video selama ujian 

sertifikasi berlangsung. 

- Mahasiswa wajib melakukan ujian sertifikasi secara mandiri 

dengan dipantau oleh instruktur selama ujian berlangsung. 

- Mahasiswa wajib meletakkan jarak pandang kamera video 

conference yang memperlihatkan sekitar mahasiswa. 

- Mahasiswa memastikan posisi kamera saat ujian 

(laptop/smartphone) menampilkan wajah dan setengah 

badan; 

- Sewaktu ujian berlangsung apabila instruktur mencurigai 

salah satu peserta ujian maka instruktur berhak untuk 

meminta peserta tersebut menggarakan kameranya untuk 

memastikan bahwa tidak ada hal hal yang dapat 

menggagalkan ujian sertifikasi peserta. 

- Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan akan 

dinyatakan gagal dalam mendapatkan sertifikat 

kompetensi. 

- Apabila Peserta Ujian Sertifikasi terlambat datang maka 

tidak akan mendapatkan waktu tambahan dalam 

mengerjakan ujian sertifikasi. 

- Selama ujian sertifikasi kompetensi berlangsung 

mahasiswa tidak dipekerkenankan untuk ke toilet.  


