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CERTIFIED
PROFESSIONAL
TRAINER
IDR 9.500.000
Termasuk biaya Ujian

Kebutuhan sertifikasi dititikberatkan pada pengunggulan
kompetensi kinerja seorang pelatih/pengajar yang
profesional dalam bidang pelatihan/vokasi atau
pembelajaran guna mempertajam penjaminan mutu
profesi seorang Instruktur pada lingkup kompetensi
merencanakan penyajian materi pelatihan, mendesain
pembelajaran, dan melaksanakan pelatihan tatap muka,
yang didasarkan pada penguasaan metode proses
belajar-mengajar yang dilaksanakannya selaras dengan
kebutuhan dan kemajuan dunia belajar dan berlatih pada
tahapan berkelanjutan, serta konsistensi sistem
pemeliharaan kompetensi yang disertifikasi.
Dibuatnya skema sertifikasi ini untuk kebutuhan industri,
profesi, kebijakan regulator, terutama menghadapi pasar
bebas Asean, sehingga diperlukan skema sertifikasi
sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi bidang pelatihan.
Untuk dapat memenuhi ketetapan tersebut melalui
program ini para peserta akan mempersiapkan diri untuk
mengikuti uji sertifikasi nasional profesional trainer.
Program sertifikasi ini terdaftar di Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan nama skema Pelatihan
Profesional (Professional Trainer) dari Lembaga Sertifikasi
Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (LSP
PPM). Peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi akan
mendapatkan Sertifikasi Professional Trainer dari BNSP
dan gelar profesi CPT (Certified Professional Trainer).

MANFAAT APA YANG
ANDA PEROLEH

Anda akan mendapatkan konsep yang komprehensif
menjadi profesional trainer yang merangkum seluruh
pengetahuan di 5 unit kompetensi yang dituntut dalam
Sertifikasi Nasional Profesional Trainer. Anda juga akan
mendapatkan pembelajaran dari pengalaman dan teknik
mengajar dari para trainer yang berkompeten. Konsep
dan teknik mengajar akan dibawakan secara integratif
antara pengajar dengan konsep akademik yang kuat dan
pengajar dengan latar belakang pengalaman praktisi yang
mumpuni di lapangan.
Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu ke SKKNI
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 161 Tahun 2015
tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa
Pendidikan Bidang Standarasisasi, Pelatihan dan
Sertifikasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam
melaksanakan asesmen untuk tenaga kerja bidang
pengajar/pelatih/instruktur yang dilaksanakan oleh LSP
P1-PPM dan Asesor Kompetensi.

Certification Training Program 2021

18

                      

APA SAJA
YANG DIBAHAS

Konsep dan teknik mengajar terkait berbagai topik berikut
ini yang merujuk kepada 5 unit kompetensi:
Hari ke-1:
• Penyusunan Program Pelatihan
Setelah selesai mengikuti sesi ini, peserta mampu:
- Menyusun silabus pelatihan
- Menentukan persyaratan peserta
- Menyusun kurikulum pelatihan
- Menentukan dan memvalidasi program pelatihan
• Media Pembelajaran
Setelah selesai mengikuti sesi ini, peserta mampu:
- Mendesain media pembelajaran
- Memilih media pembelajaran yang sesuai
- Mengembangkan media cetak, non projectable and
projectable
Hari ke-2:
• Penyajian Materi Pelatihan
Setelah selesai mengikuti sesi ini, peserta mampu:
- Merancang sesi pembelajaran
- Mempersiapkan bahan/perlengkapan pembelajaran
- Mengorganisasikan lingkungan pembelajaran
sesuai dengan situasi yang mendukung proses
pembelajaran
• Evaluasi Pelatihan
Setelah selesai mengikuti sesi ini, peserta mampu:
- Mengevaluasi kesesuaian antara rancangan dan
pelaksanaan pelatihan
- Mengevaluasi kepuasan peserta terhadap pelatihan
yang diikuti
Hari ke 3:
• Pelatihan Tatap Muka
Setelah selesai mengikuti sesi ini, peserta mampu:
- Menjalin hubungan kerja yang baik dalam situasi
pembelajaran
- Menerapkan bimbingan yang tepat selama
pembelajaran berlangsung
- Memonitor proses pembelajaran

SIAPA YANG
PERLU IKUT
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• Para tenaga pelatih/pengajar yang memiliki peran
sentral dan startejik dalam merencanakan dan
melaksanakan kegiatan pembelajaran di Lembaga
Pelatihan dan Lembaga Pendidikan
• Para profesional dari berbagai bidang yang telah
berpengalaman sebagai trainer, namun masih
memerlukan pendalaman konsep yang lebih
komprehensif tentang membuat dan mengelola
pelatihan dalam lingkup sebagai seorang
profesional trainer

                      

PERSERTA
UJIAN

• Pendidikan & Pengalaman
- S1 semua jurusan/ilmu tanpa pengalaman (fresh
graduate)
- D3 semua jurusan/ilmu dengan pengalaman
1 (satu) tahun sebagai pengajar/pelatih/instruktur
- SMA semua jurusan/ilmu dengan pengalaman
3 (tiga) tahun sebagai pengajar/pelatih/instruktur
- Sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada
modul Training for Trainers dari PPM Manajemen
• Telah mengikuti 24 jam pelatihan

UJIAN SERTIFIKASI

• Ujian tertulis
• Observasi & wawancara atas portofolio/bukti kerja
yang dimiliki

JADWAL PROGRAM

16-18, 23 Jun

13-15, 20 Oct
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