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FR.APL.01. PERMOHONAN SERTIFIKASI KOMPETENSI 
 
Bagian 1 :  Rincian Data Pemohon Sertifikasi 

Pada bagian ini,  cantumlan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan anda pada 
saat ini. 

a.   Data Pribadi 

Nama lengkap :  

No. KTP/NIK/Paspor :  

Tempat / tgl. Lahir :  

Jenis kelamin            : Laki-laki / Wanita *) 

Kebangsaan :  

Alamat rumah 

:  

     Kode pos :  

No. Telepon/E-mail 

: Rumah :    Kantor :  

: HP :                     E-mail :  

Kualifikasi Pendidikan  :  

*Coret yang tidak perlu 
 

b.  Data Pekerjaan Sekarang 

Nama Institusi / 
Perusahaan   

 
: 

 

  

Jabatan :  

Alamat Kantor :  

      Kode pos :  

No. Telp/Fax/E-mail : Telp    :       Fax :  

  E-mail : 

 

Bagian  2 :  Data Sertifikasi 

Tuliskan Judul dan Nomor Skema Sertifikasi yang anda ajukan berikut Daftar Unit Kompetensi sesuai 
kemasan pada skema sertifikasi untuk mendapatkan pengakuan sesuai dengan latar belakang 
pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja yang anda miliki. 

Skema Sertifikasi   
(KKNI/Okupasi/Klaster) 

Judul : Klaster Pengemasan Bahan Pangan 

Nomor : SKM 16/PBP/02.05/V/2019 

Tujuan Asesmen :  Sertifikasi 



 

 
 

2 

 ☐ Sertifikasi Ulang 

 ☐ Pengakuan Kompetensi Terkini (PKT) 

 ☐ Rekognisi Pembelajaran Lampau 

 ☐ Lainnya 

 

Daftar Unit Kompetensi sesuai kemasan:  

No. Kode Unit Judul Unit 
Jenis Standar (Standar 

Khusus/Standar 
Internasional/SKKNI) 

1. THP.OO01.00

1.01 

Mengkomunikasikan  Informasi  

Tempat  Kerja   

SKKNI Nomor 
KEP.45/MERN/II/2009 

2. THP.OO01.00

2.01 

Menggunakan  Konsep  Matematis  

Dasar 

SKKNI Nomor 
KEP.45/MERN/II/2009 

3. THP.OO01.00

3.01   

Mengidentifikasi  Bahan/Komoditas  

Pertanian 

SKKNI Nomor 
KEP.45/MERN/II/2009 

4. THP.OO01.00

4.01   

Mengidentifikasi  Peralatan  yang  

Digunakan 

SKKNI Nomor 
KEP.45/MERN/II/2009 

5. THP.OO01.01

4.01   

Menerapkan  Sistem  dan  

Prosedur  Keselamatan  dan  

Kesehatan  (K3). 

SKKNI Nomor 
KEP.45/MERN/II/2009 

6. THP.ID02.024.

01   

Mengidentifikasi  Bahan/Komoditas  

Ikan 

SKKNI Nomor 
KEP.45/MERN/II/2009 

7. THP.HD02.03

1.01   

Mengemas  dan  Menyimpan  

Bahan 

SKKNI Nomor 
KEP.45/MERN/II/2009 

 

Bagian  3  :  Bukti Kelengkapan Pemohon   
Bukti Persyaratan Dasar Pemohon 

No. Bukti Persyaratan Dasar 

Ada 

Tidak Ada  Memenuhi 
Syarat  

Tidak 
Memenuhi 

Syarat  

1. Mahasiswa minimal semester 5 UMSIDA  

dan lulus mata kuliah: Pengemasan dan 
penyimpanan, kimia pangan, mikrobiologi 
pangan. 

☐ ☐ 

 

2. Memiliki surat keterangan lulus (PKL)/ 

Magang/ PPS/ Company Visit. 

 

☐ ☐ 
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Rekomendasi (diisi oleh LSP): 
Berdasarkan ketentuan persyaratan dasar, maka 
pemohon:  
Diterima/ Tidak diterima *) sebagai peserta  
sertifikasi 
* coret yang tidak sesuai 

Pemohon/ Kandidat : 

Nama   

Tanda tangan/ 
Tanggal 

 

Catatan : Admin LSP   :  

Nama   

NIK  

Tanda tangan/ 
Tanggal 
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FR.APL.02. ASESMEN MANDIRI 

Skema Sertifikasi   
(KKNI/Okupasi/Klaster) 

Judul : Klaster Pengemasan Bahan Pangan 

Nomor : SKM 16/PBP/02.05/V/2019 

 

PANDUAN ASESMEN MANDIRI 

Instruksi: 
 Baca setiap pertanyaan di kolom sebelah kiri 

 Beri tanda centang () pada kotak jika Anda yakin dapat melakukan tugas yang dijelaskan. 
 Isi kolom di sebelah kanan dengan mendaftar bukti yang Anda miliki untuk menunjukkan 

bahwa Anda melakukan tugas-tugas ini. 
 

Unit 
Kompetensi: 

THP.OO01.001.01 Mengkomunikasikan  Informasi  Tempat  Kerja   

Dapatkah Saya ................? K BK Bukti yang relevan 

1. Elemen: Saling menukar informasi secara lisan. 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

1.1 Kebutuhan informasi diidentifikasi. 
1.2 Pertanyaan diajukan untuk memperoleh 

atau mengklarifikasi informasi. 
1.3 Keterampilan interaktif (saling 

berhubungan) digunakan untuk 
berkomunikasi secara efektif dengan yang 
lain. 

1.4 Informasi dikumpulkan dan disediakan 
dalam bentuk yang sesuai dan tepat 
waktu. 

 

☐ ☐ 
 

2. Elemen: Menentukan dan menggunakan 
informasi tempat kerja. 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
2.1 Sumber informasi ditentukan 

 2.2 Informasi digunakan untuk 
menyampaikan tanggung jawab kerja 
 
 

☐ ☐ 
 

 

Unit Kompetensi: THP.OO01.002.01 Menggunakan  Konsep  Matematis  Dasar 

Dapatkah Saya ................? K BK Bukti yang relevan 
1. Elemen: Menyiapkan data hasil pengukuran 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

1.1 Data yang akan digunakan dalam perhitungan dan 
analisis dipilih 

1.2 Data yang telah dipilih dibuat tabel 
 

☐ ☐ 
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2. Elemen: Menerapkan konsep matematis dasar untuk 
menduga informasi pekerjaan 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
2.1 Persyaratan diidentifikasi dan metode yang sesuai 

dipilih 
2.2 Perhitungan dikerjakan menggunakan 

penambahan/pengurangan/perkalian/pembagian 
untuk mendukung peran kerja 

 

 ☐ 
 

3. Elemen: Menerapkan konsep matematis dasar untuk 
menduga informasi pekerjaan 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
3.1. Persyaratan pendugaan diidentifikasi dan metoda 

pendugaan yang sesuai dipilih 
3.2. Pendugaan dibuat untuk memenuhi persyaratan 

kerja 

 
 

☐ ☐ 
 

4. Elemen: Melakukan pemeriksaan kembali (checking) 
hasil perhitungan dan analisis 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
4.1 Nilai hasil perhitungan diperiksa kembali 
4.2 Tabel hasil perhitungan diperiksa kembali dan 

dikoreksi 

  
 

5. Elemen: Melaporkan hasil perhitungan 
5.1 Semua hasil perhitungan yang telah dikoreksi 

disiapkan 
5.2 Semua hasil perhitungan dilaporkan sesuai 

prosedur 

  
 

 

Unit 
Kompetensi: 

THP.OO01.003.01  Mengidentifikasi  Bahan/Komoditas  Pertanian 

Dapatkah Saya ................? K BK Bukti yang relevan 
1. Elemen: Menyebutkan berbagai peran dan 

fungsi komoditas pertanian 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

1.1 Tersedia berbagai modul/ brosur/buku 
pegangan tentang peran dan fungsi 
komoditas pertanian bagi kehidupan 
/kesejahteraan manusia 

1.2 Berbagai contoh produk hasil 
pemanfaatan komoditas pertanian pada 
berbagai kegiatan ekonomi, sosial, 
kesehatan/gizi tersedia untuk diamati dan 
dipelajari 
 

 

☐ ☐ 
 



 

 
 

6 

2. Elemen: Membedakan sifat visual dan 
organoleptis berbagai jenis komoditas 
pertanian 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
2.1. Peralatan terkait disediakan dan 

 dipersiapkan untuk pengamatan visual, 
menimbang, mengukur dimensi, volume, 
densitas, dll. 

2.2. Contoh berbagai jenis/kelompok 
komoditas (nabati, ternak, ikan) 
disediakan sesuai yang dipelajari/kondisi 
tempat kerja 

2.3. Identifikasi dilakukan sesuai dengan 
prosedur identifikasi masing-masing jenis. 

 

☐ ☐ 
 

3. Elemen: Mencatat, membuat laporan dan 
menjaga lingkungan kerja 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
3.1. Pencatatan dan pembuatan laporan kerja 

sesuai dengan prosedur /panduan 
setempat 

 3.2. Peralatan dibersihkan dan dikembalikan 
seperti semula sesuai dengan prosedur 

3.3. Sisa komoditas disingkirkan dan tempat 
dibersihkan memenuhi persyaratan 
tempat kerja 

 

☐ ☐ 
 

 

Unit 
Kompetensi: 

THP.OO01.004.01  Mengidentifikasi  Peralatan  yang  Digunakan 

Dapatkah Saya ................? K BK Bukti yang relevan 

1. Elemen: Menyebutkan berbagai peran dan 
fungsi peralatan. 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
1.1. Tersedia berbagai modul/ brosur/ 

buku/panduan tentang peran, fungsi 
dan prinsip kerja serta perawatan 
peralatan yang umum digunakan 
pada agroindustri kecil, menengah 
dan besar 

1.2. Berbagai peralatan/gambar visual 
tentang berbagai jenis peralatan 
terkait berbagai jenis 
proses/kegiatan agroindustri 
disiapkan 

☐ ☐ 
 

2. Elemen: Membedakan secara visual berbagai 
jenis peralatan agroindustri ☐ ☐ 
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 Kriteria Unjuk Kerja: 
2.1. Tersedia contoh/gambar berbagai 

jenis peralatan untuk berbagai 
proses agroindustri secara manual 
maupun masinal 

2.2. Identifikasi dilaksanakan mengikuti 
panduan/ prosedur identifkadsi 
tempat kerja 

2.3. Pencatatan/pelaporan dilakukan 
sesuai dengan prosedur 

3. Elemen: Membereskan peralatan/ruang 
kerja yang dipakai 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
3.1. Peralatan dikembalikan/dibersihkan 

seperti semula 
3.2. Tempat kerja dibersihkan/dirawat 

sesuai dengan persyaratan tempat 
kerja 

☐ ☐ 
 

 

Unit 
Kompetensi: 

THP.OO01.014.01  Menerapkan  Sistem  dan  Prosedur  Keselamatan  
dan  Kesehatan  (K3) 

Dapatkah Saya ................? K BK Bukti yang relevan 

1. Elemen: Mengidentifikasi, mengendalikan dan 
melaporkan adanya bahaya di tempat kerja 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
1.1. Tempat kerja secara rutin diperiksa 

untuk mencegah adanya bahaya 
sebelum dan selama pekerjaan. 

1.2. Bahaya dan performa yang tidak 
diharapkan dikenali dan tindakan 
korektif diambil dalam tingkatan 
tanggung jawab. 

1.3. Bahaya K3 mauapun kejadian-
kejadian tertentu dilaporkan kepada 
petugas sesuai dengan aturan di 
tempat kerja. 

☐ ☐ 
 

2. Elemen: Melakukan pekerjaan dengan aman 
 Kriteria Unjuk Kerja: 

2.1. Pakaian pelindung pribadi dipilih dan 
digunakan. 

2.2. Peralatan pengaman pribadi 
digunakan. 

2.3. Prosedur tempat kerja untuk 
pengendalian resiko diikuti selama 
menyelesaikan pekerjaan. 

☐ ☐ 
 

3. Elemen: Mengikuti prosedur keadaan darurat 
 Kriteria Unjuk Kerja: ☐ ☐ 
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3.1 Keadaan darurat dikenali dan 
dilaporkan menurut sistem pelaporan 
di tempat kerja 

3.2 Prosedur keadaan darurat diikuti 
sebagaimana sesuai dengan sifat 
alami yang keadaan darurat dan 
berdasarkan pada prosedur tempa 
kerja. 

3.3 Prosedur di tempat kerja yang 
berhubungan dengan kecelakaan, api, 
serta keadaan darurat yang sesuai 
dengan bertanggung jawab diikuti. 

 

Unit 
Kompetensi: 

THP.ID02.024.01  Mengidentifikasi  Bahan/Komoditas  Ikan 

Dapatkah Saya ................? K BK Bukti yang relevan 

1. Elemen: Mengidentifikasi sifat fisis-morfologis 
bahan/komoditas ikan 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
1.1. Peralatan untuk pengamatan visual, 

menimbang, mengukur dimensi, 
volume, densitas, loupe, fotometer, 
format dan alat tulis terkait telah 
tersedia dan siap digunakan 

1.2. Modul atau buku pegangan 
identifikasi bahan/ komoditas terkait 
disediakan 

1.3. Identifikasi dilakukan dan hasil 
pengamatan dicatat sesuai dengan 
format yang diminta 

☐ ☐ 
 

2. Elemen: Menentukan sifat mekanis-kinestatis 
bahan/komoditas ikan 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
2.1. Peralatan terkait telah tersedia dan 

siap pakai, antara lain penetrometer, 
hardness tester, elastometer, dll. 

2.2. Buku pegangan/modul/prosedur kerja 
tersedia 

2.3. Pengamatan dilakukan dan hasilnya 
dicatat sesuai dengan format yang 
diminta 

☐ ☐ 
 

3. Elemen: Menentukan sifat lain 
bahan/komoditas ikan 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
3.1. Perlengkapan dan bahan terkait 

dengan kegiatan itu tersedia antara 
lain moister tester 

3.2. Prosedur/penuntun/modul dan format 
laporan telah tersedia 

☐ ☐ 
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3.3. Pengamatan dilakukan dan hasilnya 
dicatat sesuai dengan format yang 
diminta 

 

Unit 
Kompetensi: 

THP.HD02.031.01 Mengemas  dan  Menyimpan  Bahan 

Dapatkah Saya ................? K BK Bukti yang relevan 

1. Elemen: Memberi perlakuan pra-
penyimpanan 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
1.1. Perlengkapan dan fasilitas yang 

diperlukan seperti ruang 
penyimpanan (biasa, dingin, MA, 
CA), pendingin awal, wadah, 
penimbang, format laporan, alat tulis, 
dll tersedia dan dipersiapkan sesuai 
dengan persyaratan/kebutuhan yang 
ada 

1.2. Tersedia modul/buku identifikasi/ 
panduan/prosedur yang diperlukan 

1.3. Perlakuan pra penyimpanan dipilih 
dan dilakukan sesuai prosedur di 
tempat kerja 

☐ ☐ 
 

2. Elemen: Menyimpan dan mengelola 
penyimpanan 

 Kriteria Unjuk Kerja: 
2.1. Wadah/peralatan dan fasilitas untuk 

kegiatan terkait tersedia dan siap 
digunakan 

2.2. Prosedur/modul/petunjuk/SOP 
tersedia 

2.3. Pemilihan jenis dan cara 
penyimpanan dilakukan dengan 
tepat 

2.4. Bahan/komoditas disimpan, 
dipantau dan dikelola selama 
penyimpanan 

☐ ☐ 
 

 

 Nama Asesi: Tanggal: 
 
 

Tanda Tangan Asesi: 
 
 

Ditinjau oleh Asesor: 

Nama Asesor: 
 

Rekomendasi: 
Asesmen dapat dilanjutkan/ 
tidak dapat dilanjutkan 
 

Tanda Tangan dan Tanggal: 
 
 
 

Diadaptasi dari template yang disediakan di Departemen Pendidikan dan Pelatihan, Australia. 

Merancang instrumen asesmen dalam VET. 2008 


