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I. Latar Belakang 
 
Seleksi Kemampuan Bidang dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi bidang yang 
dimiliki oleh peserta seleksi dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan jabatan. 
Dalam hal Instansi Pemerintah belum siap melaksanakan SKB dengan menggunakan CAT 
yang didasarkan pada keputusan panitia seleksi nasional pengadaan PNS, Instansi 
Pemerintah dapat melakukan paling kurang 2 (dua) bentuk tes yaitu tes praktik kerja 
(dengan materi dan penguji yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan jabatan) dan tes 
fisik/kesemaptaan, psikologis, kesehatan jiwa, tes potensi akademik, tes bahasa asing, dan 
wawancara sesuai yang dipersyaratkan oleh jabatan. 
 
Komnas HAM dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang menggunakan dua bentuk 
tes yaitu tes psikologi dan wawancara. Khusus untuk jabatan Pranata Komputer Ahli 
Pertama dan Terampil menggunakan tes dalam bentuk tes psikologi, wawancara digabung 
dengan tes praktik kerja. 
 
Komponen penilaian SKB dengan rincian sebagai berikut: 

a. Tes Psikologi 50%; 
b. Wawancara 50%; 
c. Khusus untuk Pranata Komputer Wawancara 20% dan Tes Praktik Kerja 30% 

sehingga total 50%. 
 
 
II.  Tes Psikologi 
 
Tes psikologi dilakukan untuk mengetahui potensi dari peserta dengan melakukan 
identifikasi kekuatan pribadi dan kecocokan pada posisi yang dilamar. 
Tes Psikologi dilakukan oleh assesor atau tim psikolog yang memiliki pengalaman dalam 
melakukan asesmen atau penilaian baik dalam penerimaan pegawai maupun penempatan 
pegawai. 
 
Jenis tes psikolgi yang dilakukan yaitu: 

a. Tes Bakat Skolastik (Speed test); 
b. Tes Kepribadian (Preferensi pribadi); 
c. Tes Kemampuan Kerja (kecepatan, ketelitian, keajegan, dan perencanaan). 

Tes ini terdiri dari: iST, Pauli, 16PF, EPPS. 
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Selain itu para peserta juga mengisi portofolio yang berisi identitas pribadi, pendidikan, 
pengalaman. Portofolio dikirim peserta sebelum tes psikologi dilaksanakan. 
 
Hasil tes psikologi dalam bentuk rekomendasi dengan tiga kriteria yaitu: 

a. Disarankan; 
b. Dipertimbangkan; 
c. Tidak Disarankan. 

Passing grade atau nilai ambang batas hasil tes psikologi yaitu Dipertimbangkan. 
 
 
III. Wawancara dan Tes Praktik Kerja. 
 
Wawancara dapat diartikan sebagai proses tanya jawab secara lisan antara 2 (dua) orang 
atau lebih secara langsung. Wawancara merupakan merupakan salah satu tahapan dalam 
Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) selain Psikotest. Dalam tahap ini kelulusan peserta 
sangat ditentukan oleh banyak faktor seperti fisik, penampilan, kesiapan mental, strategi, 
pengalaman dan bagaimana mengatasi tekanan psikologi saat wawancara adalah beberapa 
faktor yang harus diperhatikan oleh peserta test. Di antara banyak faktor tersebut ada yang 
harus ditempa dengan pengalaman seperti kesiapan mental, strategi dan kepandaian 
mengatur emosi.  
Khusus jabatan Pranata Komputer selain wawancara akan mengikuti tes praktik kerja. Tes 
praktik kerja dilaksanakan bersamaan pada saat wawancara berlangsung. Wawancara dan 
tes praktik kerja dilaksanakan oleh Pejabat Fungsonal Pranata Komputer Komnas HAM. 
 
Setiap peserta akan diwawancara oleh tim yang biasanya beranggotakan 2-3 orang Pejabat 
Eselon IV atau Eselon III di lingkungan Komnas HAM. Tim tersebut berasal dari unit Eselon 
II (Biro) yang berbeda, hal ini dimaksudkan agar masing-masing pewawancara bisa saling 
melengkapi satu sama lain dalam proses wawancara peserta. 
 
 
IV. Fungsi dan Tujuan Wawancara serta Tes Praktik Kerja Pelamar  CPNS 
 

1. Untuk mendapatkan data / keterangan dari yang di wawancara (interview); 
2. Sebagai Teknik pengumpulan data calon pelamar CPNS; 
3. Untuk menguji hasil pengumpulan data pelamar CPNS; 
4. Untuk melihat detail gerak gerik, mimik wajah, sikap, ucapan / jawaban yang di 

ungkapkan pelamar masuk akal (logis) tidak dan kesesuaianya  dengan jabatan yang 
dilamar; dan 

5. Untuk melihat, ketenangan, keramahan, penguasaan akan bidang jabatan yang 
dilamar, karakter, gaya bicara pelamar.  

 
 
V. Metode Wawancara, Tes Praktik Kerja, dan Kriteria Penilaian  
 

1. Pembawaan  diri yang di wawancara harus merasa nyaman dengan wawancara 
yang berlangsung. 

2. Dapat mengontrol emosi dengan baik 
3. Memperlihatkan kesungguhan dan antusiasme yang tinggi 
4. Menyampaikan tutur kata yang sopan dan komunikatif 
5. Tidak memberikan argumen yang berlebihan 
6. Ceria dan bersemangat 
7. Menyampaikan informasi /jawaban secara jelas dan tidak berputar-putar 
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Dalam wawancara biasanya ada dua tipe pertanyaan yang akan diajukan oleh 
pewawancara, yaitu pertanyaan primer dan sekunder. Pertanyaan primer adalah pertanyaan 
yang bertujuan untuk menggali informasi utama dari peserta yang biasanya menyangkut 
potensi diri si peserta. Pertanyaan ini biasanya sudah ada dalam daftar pertanyaan wajib 
yang harus disampaikan dan dinilai oleh pewawancara. Dalam pernyampaiannya, 
pertanyaan primer biasanya diselipkan diantara pertanyaan-pertanyaan sekunder. 
Pertanyaan sekunder adalah pertanyaan tambahan yang sifatnya menggali informasi umum 
si peserta. Pertanyaan sekunder biasanya berupa pertanyaan tentang keluarga, asal, 
agama, hobby, prestasi, pacar/kekasih, istri, dsb. Pertanyaan primer dan sekunder biasanya 
bisa dibedakan dari cara penyampaiannya. Pertanyaan primer selalu disampaikan secara 
serius oleh pewawancara yang biasanya ditandai dengan tatapan mata yang serius dan 
perhatian penuh, jika jawaban peserta kurang jelas biasanya pertanyaan akan diulang oleh 
pewawancara dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang krusial sering sekali pewawancara 
menanyakan apakah peserta sudah yakin dengan jawaban yang telah diberikan. 
Pertanyaan sekunder disampaikan secara biasa, pewawancara tidak selalu menatap 
peserta atau diselingi aktivitas lain seperti menulis, membaca dan tampak tidak terlalu 
serius. Diharapkan peserta bisa lebih intens memperhatikan dan memberikan jawaban 
sesuai keadaan. 
 
 
VI. Output Wawancara dan Tes Praktik Kerja  
 
Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pewawancara maupun soal yang diberikan 
dalam tes praktik kerja, Tim dapat memperoleh matriks dan dokumen terkait beberapa poin 
penting yang ingin mereka ketahui secara lebih mendalam, yaitu: 

1. Kesungguhan Pelamar untuk mengabdikan diri sebagai PNS; 
2. Integritas dan kepatuhan kepada nilai-nilai profesionalisme dalam pekerjaan; 
3. Teamwork atau kerjasama dalam bekerja; 
4. Kemungkinan untuk berkecimpung dan mempelajari hal-hal baru; 
5. Inovasi dan sejauh mana peserta bisa menjadi solusi bagi orang lain; 

 
 
VII. Pedoman Pertanyaan Wawancara dan Tes Praktik Kerja setiap Jabatan. 
 
Pedoman pertanyaan wawancara dan tes praktik kerja merupakan panduan yang akan 
digunakan oleh pewawancara, dalam bentuk pertanyaan yang digunakan dalam wawancara 
dan tes praktik kerja. Materi pertanyaan dalam matriks ini secara garis besar terkait dengan: 

1. Pengetahuan peserta tentang HAM dan/atau Komnas HAM. 
2. Pengetahuan peserta tentang keahlian atau kemampuan teknis pada jabatan yang 

dilamar, sehingga panduan pertanyaan akan berbeda untuk setiap jabatan. 
3. Integritas peserta. 
4. Untuk tes praktik kerja tentang pengetahuan peserta jaringan atau program.  

 
Dalam tahap wawancara dan tes praktik kerja para pewawancara akan menggunakan 
panduan yang telah disiapkan dalam bentuk matriks pertanyaan setiap jabatan. Matriks ini 
dapat dikembangkan oleh pewawancara sesuai dengan kebutuhan pada saat wawancara 
dan tes praktik kerja dilaksanakan. Oleh karena itu pewawancara atau pemberi soal tes 
praktik kerja dapat mengajukan pertanyaan yang diajukan kepada para peserta yang satu 
dengan yang lain dapat berbeda. Pedoman ini dapat dijadikan panduan oleh pewawancara, 
namun demikian pertanyaan atau soal tes praktik kerja dapat saja berbeda dengan 
pedoman. 
 
 



	
Halaman 4 dari 4 

 Pewawancara akan memberikan penilaian atas jawaban peserta dengan bobot nilai 1 - 5: 
1. Sangat Kurang Lengkap 
2. Kurang Lengkap 
3. Cukup Lengkap 
4. Baik 
5. Amat baik (mendekati sempurna) 

 
Nilai peserta akan dikonversi nilai pada skala 0 – 100, dengan demikian nilai maksimal 
yang dapat diperoleh peserta adalah nilai 100. 
 
 
VIII. Penutup 
 
Sesuai dengan paparan materi yang diujikan dalam Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) maka  
diharapkan dapat diperoleh calon pegawai sesuai dengan kebutuhan Komnas HAM. 
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