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KLASTER PERBAIKAN PANEL BODI 
KENDARAAN 

Disusun atas dasar hasil survey kebutuhan kompetensi untuk pekerjaan ini di bengkel jasa reparasi dan 
pemeliharaan kendaraan ringan Roda Empat baik bengkel Authorized/ Bengkel Perwakilan maupun 
Bengkel Umum. Penyusunan klaster Perbaikan Panel Bodi Kendaraan mengacu kepada Standar 
KompetensiKerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 097 Tahun 2018 Penetapan Standar Kompetensi 
Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan 
Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor Bidang 
Otomotif Sub Bidang Kendaraan Ringan Roda 4 (Empat) dan (SKKNI) Nomor 105 Tahun 2018 Penetapan 
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan 
Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan 
Sepeda Motor Bidang Industri Body Repair . Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan 
kompetensi  Teknisi Bengkel Umum sub bidang Kendaraan Ringan Roda 4 (Empat) dan sebagai acuan 
dalam asesmen oleh LSP-TOP Indonesia. 
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1. LATAR BELAKANG 
 
Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menjadi tantangan, peluang dan ancaman, sehingga Indonesia 
harus mampu memanfaatkan momentum tersebut sebagai tantangan dan peluang dengan meningkatkan daya saing. 
Peluang tersebut antara lain di industri sektor otomotif, salah satu dari dua belas sektor yang dibuka bagi MEA. Oleh 
karena itu skema sertifikasi ini dikemas untuk menjawab pemberlakuan MEA dengan memperhatikan beberapa hal 
terkait dengan teknisi otomotif Indonesia di mana : 
1.1. Teknisi otomotif bidang pekerjaan Perbaikan Panel Bodi Kendaraan diperoleh dari berbagai sumber dengan 

kompetensi yang belum terstandar. 
1.2. Tuntutan persyaratan kompetensi teknisi otomotif bidang pekerjaan Perbaikan Panel Bodi Kendaraan dari 

jaringan bengkel perbaikan kendaraan seperti Asosiasi Bengkel Kendaraan Indonesia (ASBEKINDO), dan AUTO 
SERVICE serta Asosiasi Teknisi Otomotif (ATOM) 

1.3. Meningkatkan daya saing teknisi otomotif Indonesia dalam bidang pekerjaan ini dalam menghadapi pesaing 
teknisi otomotif dari negara lain dari ASEAN. 

1.4. Teknisi otomotif Indonesia dalam bidang pekerjaan ini mempunyai pelung untuk berkompetisi dengan teknisi 
otomotif di negara ASEAN lain atau Negara diluar ASEAN dengan persyaratan kompetensi yang saling 
pengakuan.  

 
2. RUANG LINGKUP 

2.1. Pemeliharaan dan Perbaikan pada bagian bodi kendaraan  secara berkala pada kendaraan ringan 
2.2. Lingkup penggunaan : 

2.2.1 Perbaikan bodi kendaraan  secara berkala dengan melakukan Pngecatan panel bodi kendaraan 
3. TUJUAN SERTIFIKASI 

3.1 Memastikan kompetensi para teknisi otomotif pada pekerjaan Perbaikan Panel Bodi Kendaraan  
3.2 Memelihara kompetensi para teknisi otomotif pada pekerjaan Perbaikan Panel Bodi Kendaraan 
 

4. ACUAN NORMATIF 
4.1 Undang-undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
4.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
4.3 Rancangan Penetapan KKNI Bidang Otomotif Kendaraan Roda 4 
4.4 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 1 / BNSP / III / 2014 tentang 

Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi 
4.5 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2 / BNSP /III / 2014 tentang Pedoman Pembentukan 

Lembaga Sertifikasi Profesi 
4.6 PBNSP Nomor. 210/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi 

Profesi 
4.7 Acuan Pembanding 

1) SKKNI : Nomor 97 tahun 2018 Bidang Otomotif Sub Bidang Kendaran Ringan Roda 4 
2) SKKNI : Nomor 105 tahun 2018 Bidang Industri Body Repair 
  
  

5. KEMASAN/PAKET KOMPETENSI 
5.1. Jenis Kemasan : Klaster 
5.2. Judul Skema    : Perbaikan Panel Bodi Kendaraan 
5.3. Rincian Unit Kompetensi  

 

 

 

 

 

 
 

NO. KODE UNIT JUDUL UNIT 

1 G.45OTO01.001.2 Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

2 G.45OTO01.002.2 Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja 

3 G.45OTO01.003.2 Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja 

4 G.45OBR02.022.2 Memperbaiki Panel Bodi Kendaraan dengan Palu dan Dolly 

5 G.45OBR02.023.2 Memperbaiki Panel Bodi Kendaraan denganWasher Welder 

6 G.45OBR02.026.1 Melakukan Pendempulan Bodi Kendaraan 
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6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI  
6.1 Minimal lulus SMK Jurusan otomotif atau  
6.2 Pelajar SMK Jurusan otomotif yang telah menyelesaikan mata pelajaran sesuai Skema terkait atau 
6.3 Minimal SLTP atau sederajat memiliki Sertfikat Pelatihan Skema terkait atau 
6.4 Minimal SLTP atau sederajat dengan pengalaman kerja di bengkel Otomotif kendaraan ringan minimal 6 bulan. 

 
7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT 

7.1 Hak Pemohon 
7.1.1 Pemohon berhak mengetahui besarnya biaya proses asesmen secara rinci 
7.1.2 Mempunyai hak banding jika dalam proses asesmen ada yang merasa dirugikan 
7.1.3 Pemohon yang kompeten dalam asesmen kompetensi memperoleh sertifikat kompetensi sesuai 

pencapaian unit yang direkomendasikan oleh asesor dan dievaluasi oleh LSP-Teknisi Otomotif Profesional 
Indonesia (LSP-TOP) 

7.1.4 Menggunakan sebagai salah satu bukti yang diakui untuk skema Okupasi atau Kualifikasi  
 

7.2 Kewajiban Pemegang Sertifikat 
7.2.1 Tidak menggunakan sertifikat untuk perbuatan melanggar hukum 
7.2.2 Tidak menggunakan sertifikat dengan cara yang menyesatkan  
7.2.3 Menghentikan penggunaan semua pengakuan apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, dan 

mengembalikan sertifikat yang diterbitkan ; 
7.2.4 Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi; 
7.2.5 Sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan; 
7.2.6 Tidak menggunakan sertifikasi yang dapat mencemarkan LSP-TOP, dan tidak membuat pernyataan terkait 

sertifikasi yang oleh LSP-TOP dianggap menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan; 
7.2.7 Mengikuti proses surveilen yang ditetapkan dalam rangka memlihara kompetensi yang telah dikuasai 

 
  

8. BIAYA SERTIFIKASI 
8.1 Struktur biaya mencakup biaya asesmen, adminitrasi, manajemen, surveilan 
8.2 Biaya sertifikasi Perbaikan Panel Bodi Kendaraan diatur tersendiri 

 
9. PROSES SERTIFIKASI 

9.1 Persyaratan Pendaftaran 
9.1.1 Pemohon memahami proses Asesmen klaster Pemeliharaan Rem Manual yang mencakup persyaratan dan 

ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban 
pemegang sertifikat  

9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) dilengkapi dengan bukti copy KTP, Ijazah dari 
pendidikan formal terakhir, Sertifikat Pelatihan yang relevan dengan Pemeliharaan Rem Manual atau Surat 
Keterangan Pengelaman Kerja pada pekerjaaan yang relevan, Riwayat Hidup, Passphoto.  

9.1.3 Pemohon mengisi formulir Asesmen mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan Bukti Portofolio yang relevan. 
9.1.4 Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan 
9.1.5 Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi 

yang diperlukan untuk penilaian 
 

9.2 Proses Asesmen  
9.2.1 Asesmen klaster Perbaikan Panel Bodi Kendaraan direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin 

bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti 
terdokumentasi untuk memastikan kompetensi .  

9.2.2 Tolak ukur (benchmark) yang relevan untuk Metoda Asesmen dan Alat Asesmen (Assessment tools) klaster 
Perbaikan Panel Bodi Kendaraan yang dipilih diinterpretasikan untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan 
dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan  

9.2.3 Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen klaster Perbaikan Panel Bodi Kendaraan 
dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan Peserta sertifikasi  

9.2.4 Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk 
mengumpulkan bukti yang berkualitas  

9.2.5 Bukti yang dikumpulkan melalui portofolio yang merupakan lapiran Asesmen mandiri (APL 02) diperiksa 
dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk 
memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM ) 
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9.2.6 Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang 
belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji 
kompetensi 
 

 

 

 

9.3 Proses Uji Kompetensi 
9.3.1 Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara 

lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.  
9.3.2 Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian Perbaikan Panel Bodi Kendaraan  diverifikasi 

atau dikalibrasi secara tepat 
9.3.3 Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta 

untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas  
9.3.4 Bukti yang dikumpulkan melalui Uji Praktek, Tertulis, Lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan 

bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah 
memenuhi aturan bukti (VATM ) 

9.3.5 Hasil proeses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan 
yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”  

  
9.4 Keputusan sertifikasi  

9.4.1 LSP-TOP menetapkan keputusan sertifikasi yang untuk seorang asesi harus berdasarkan informasi dan 
bukti-bukti yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personel yang membuat keputusan sertifikasi tidak 
boleh berperan serta dalam pelaksanaan ujian atau pelatihan calon. 

9.4.2 LSP-TOP memberikan sertifikat kepada semua asesi atas rekomendasi asesor kompetensi. 
9.4.3 Asesi akan memperoleh Serifikat Kompetensi sesuai dengan unit yang diujikan dinyatakan kompeten 
9.4.4 Sertifikat Kompetensi kerja berlaku dalam jangka waktu 3 tahun setelah tanggal penerbitannya, dan 

setelah itu dapat diperpanjang kembali 
 

9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat 
9.5.1 LSP-TOP melakukan pengurangan ruang lingkup sertifikasi atau pencabutan sertifikasi jika pemegang 

sertifikat dalam waktu yang ditetapkan LSP-TOP dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah baik yang 
terkait dengan implementasi kompetensi sesuai dengan pengakuan atas kompetensinya atau hal lain yang 
terkai dengan etika profesi.  

9.5.2 Pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan 
atau dicabut oleh LSP-TOP sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan bersama. 

9.5.3 Pemegan sertifikat kompetensi tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan 
untuk kegiatannya setelah pencabutan sertifikat.  

 
9.6 Pemeliharaan Sertifikasi  

9.6.1 LSP-TOP selalu memelihara konsistensi sistem sertifikasi dan mutu sertifikasi untuk itu LSP-TOP sejara 
berkala akan melakukan kaji ulang standar kompetensi. 

9.6.2 Perluasan/Pengurangan Lingkup Sertifikasi sesuai dengan kebutuhan profil kompetensi teknisi otomotif 
yang dibutuhkan pasar kerja. 

9.6.3 LSP-TOP menerima permohonan perluasan/pengurangan ruang lingkup sertifikasi dari pemangkum 
kepentingan. 

 
9.7 Proses Sertifikasi Ulang 

9.7.1 LSP-TOP menetapkan persyaratan sertifikasi ulang sama dengan persyaratan awal untuk menjamin 
bahwa profesi yang disertifikasi selalu memenuhi sertifikasi yang mutakhir dengan melaksanakan 
asesmen. 

9.7.2 LSP-TOP menjamin selama proses sertifikasi ulang kompetensi pemegang sertifikat terpelihara, dan 
pemegang sertifikat masih mematuhi persyaratan skema sertifikasi terkini.  

9.7.3 Jika pemegang sertifikat tidak bekerja lagi pada bidang sesuai kompetensinya selama 2 tahun, maka 
peserta harus mengikuti pelaksanaan asesmen ulang. 

9.7.4 Jika pemegang sertifikat tetap bekerja sesuai bidang kompetensinya selama 3 tahun, maka cukup berupa 
portfolio rekaman pekerjaan yang memuaskan dan rekaman pengalaman kerja. 
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9.8 Penggunaan sertifikat  
Profesi yang disertifikasi harus menandatangani persetujuan untuk:  
9.8.1 Memenuhi ketentuan skema sertifikasi;  
9.8.2 Menyatakan bahwa sertifikat kompoten hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;  
9.8.3 Tidak menyalahgunakan sertifikat kompetensi yang dapat merugikan LSP-TOP dan tidak memberikan 

persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP-TOP dianggap dapat menyesatkan atau 
tidak sah;  

9.8.4 Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan 
LSP-TOP setelah dibekukan atau dicabut sertifikat kompetensi serta mengembalikan sertifikat kompetensi 
kepada LSP-TOP yang menerbitkannya, dan tidak menyalahgunakan sertifikat kompetensi tersebut.  

 
9.9 Banding 

9.9.1 Menerima banding atau keberatan banding untuk memutuskan tindakan apa yang diambil dalam 
menanggapinya, dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa 

9.9.2 Melakukan evaluasi dokumen banding penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan 
untuk mengatasinya 

9.9.3 Memutuskan tindakan untuk menanggapi banding dengan memastikan perbaikan yang tepat dan tindakan 
perbaikan. 

9.9.4 Menyerahkan keputusan banding yang membuat kebijakan dan prosedur semua banding ditangani secara 
konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu. 

 
 

 


