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VISI 
Menjadi Lembaga Sertifikasi 

Profesi yang akuntabel 
dalam menghasilkan dan 

mengembangkan sertifikasi 
kompetensi profesi sumber 

daya manusia dibidang 
transportasi laut dan 

kepelabuhanan.

Adalah badan yang berwenang untuk 
melaksanakan sertifikasi kompetensi di bidang 
kepelabuhanan dan telah memiliki lisensi dari 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).  

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)
PIP SEMARANG
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SERTIFIKASI PROFESI BIDANG KEPELABUHANAN

Pasar kerja nasional dan internasional dewasa ini menuntut tersedianya tenaga kerja 
yang kompeten di bidangnya. Hal ini juga telah diamanatkan pada Undang-Undang 
No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 10 yang menyatakan bahwa 
Kompetensi Tenaga Kerja adalah kemampuan  kerja setiap individu yang mencakup 
aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang 
di tetapkan. Oleh karena itu pengembangan profesionalisme tenaga kerja di bidang 
kepelabuhanan melalui sertifikasi perlu dilakukan untuk memberikan jaminan/kepastian 
bahwa seseorang telah memiliki kompetensi tertentu yang dapat di manfaatkan baik 
oleh pemegang sertifikat maupun pemberi kerja.

MISI 

•	 Menetapkan kebijakan dan menerapkan pedoman Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi (BNSP) 201/ISO 17024 dan 202. 

•	 Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik PIP Semarang  
yang independen dan profesional.

•	 Memberikan pelayanan uji kompetensi yang mengutamakan mutu dan 
kepuasan serta menjamin bahwa pekerjaan pengujian dilaksanakan 
dengan kejujuran  teknik, teliti, cepat, efisien, dalam menggunakan sumber 
daya.
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SERTIFIKASI PROFESI 
BIDANG KEPELABUHANAN

Pasar kerja nasional dan internasional dewasa ini menuntut 
tersedianya tenaga kerja yang kompeten di bidangnya. 
Hal ini juga telah diamanatkan pada Undang-Undang 
No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 
10 yang menyatakan bahwa Kompetensi Tenaga Kerja 
adalah kemampuan  kerja setiap individu yang mencakup 
aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 
sesuai dengan standar yang di tetapkan. Oleh karena itu 
pengembangan profesionalisme tenaga kerja di bidang 
kepelabuhanan melalui sertifikasi perlu dilakukan untuk 
memberikan jaminan/kepastian bahwa seseorang telah 
memiliki kompetensi tertentu yang dapat di manfaatkan 
baik oleh pemegang sertifikat maupun pemberi. 



no komPetenSi               JaDWal

1 Freight Forwarding 10 Januari 2022 s.d 13 Januari 2022
  14 Maret 2022 s.d 17 Maret 2022
  30 Mei 2022 s.d 02 Juni 2022
  01 Agustus 2022 s.d 04 Agustus 2022
  03 Oktober 2022 s.d 06 Oktober 2022

2 Ahli Ekspor Impor 17 Januari 2022 s.d 21 Januari 2022
  21 Maret 2022 s.d 25 Maret 2022
  06 Juni 2022 s.d 10 Juni 2022
  08 Agustus 2022 s.d 12 Agustus 2022
  10 Oktober 2022 s.d 14 Oktober 2022

3 Ahli Konsolidasi 24 Januari 2022 s.d 27 Januari 2022
  28 Maret 2022 s.d 31 Maret 2022
  13 Juni 2022 s.d 16 Juni 2022
  15 Agustus 2022 s.d 18 Agustus 2022
  17 Oktober 2022 s.d 20 Oktober 2022

4 Tenaga Pemasar Manajerial 31 Januari 2022 s.d 03 Februari 2022
  04 April 2022 s.d 07 April 2022
  20 Juni 2022 s.d 23 Juni 2022
  22 Agustus 2022 s.d 25 Agustus 2022
  24 Oktober 2022 s.d 27 Oktober 2022

5 Administrator 07 Februari 2022 s.d 11 Februari 2022
  11 April 2022 s.d 15 April 2022
  27 Juni 2022 s.d 01 Juli 2022
  29 Agustus 2022 s.d 02 September 2022
  31 Oktober 2022 s.d 04 November 2022

6 Manajer Pengelolaan SDM 14 Februari 2022 s.d 18 Februari 2022
  18 April 2022 s.d 22 April 2022
  04 Juli 2022 s.d 08 Juli 2022
  05 September 2022 s.d 09 September 2022
  07 November 2022 s.d 11 November 2022

7 Pipe Welder 21 Februari 2022 s.d 25 Februari 2022
  25 April 2022 s.d 29 April 2022
  11 Juli 2022 s.d 15 Juli 2022
  12 September 2022 s.d 16 September 2022
  14 November 2022 s.d 18 November 2022

8 Tenaga Kerja Bongkar Muat  01 Maret 2022 s.d 04 Maret 2022
  16 Mei 2022 s.d 20 Mei 2022
  18 Juli 2022 s.d 22 Juli 2022
  19 September 2022 s.d 23 September 2022
  21 November 2022 s.d 25 November 2022

9 Mooring / Unmooring 07 Maret 2022 s.d 11 Maret 2022
  23 Mei 2022 s.d 27 Mei 2022
  25 Juli 2022 s.d 29 Juli 2022
  26 September 2022 s.d 30 September 2022
  28 November 2022 s.d 02 Desember 2022

PENYELENGGARAAN PELATIHAN  SERTIFIKASI LSP 
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG 

TAHUN 2022 
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MANFAAT 
SERTIFIKASI KOMPETENSI  

BAGI TENAGA KERJA 

• Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada Organisasi/industri/kliennya 
bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa.

• Membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan 
percaya diri tenaga profesi.

• Membantu tenaga profesi dalam merencanakan kariernya.
• Membantu tenaga profesi dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi.
• Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
• Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
• Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya di pasar tenaga kerja.

PERSYARATAN SERTIFIKASI 
a. Mengisi formulir permohonan sertifikasi kompetensi 
b. Foto copy KTP 
c. Pas foto 3x4 cm (3 lembar)
d. Foto copy KHS/ijazah terakhir/sertifikat pelatihan MOU dngan PIP Semarang
e. Surat keterangan sehat dari Dokter 
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Masa Berlaku Sertifikat : 3 (Tiga) Tahun



1. TENAGA PEMASAR MANAJERIAL
Tenaga pemasar memiliki peranan penting dalam se-

mua perusahaan. Mereka seringkali dianggap sebagai 
ujung tombak dan mendorong penghasilan bagi badan 
usaha.  Tenaga pemasar memiliki peran untuk menye-
diakan komunikasi dua arah dan menjalin interaksi sosial 
dengan konsumen

Pemegang sertifikat Tenaga Pemasaran Manajerial  
nantinya dapat menggunakan sertifikatnya untuk bekerja 
di berbagai bidang, diantaranya :
• Perusahaan Pelayaran
• Perusahaan Logistik
• Perusahaan Industi
• Perusahaan Perdagangan
• Perusahaan Jasa
• Perusahaan sejenis lainnya yang membutuhkan 

seorang jasa Tenaga pemasar dalam bisnis-
nya.

Rp. 1.930.000
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2. MANAJER PENGELOLAAN SDM
Manajer pengelolaan sumber daya manusia sangat berperan 

penting untuk mengatur pengelolaan SDM dan sumber daya 
perusahaan agar memberikan hasil maksimal dan memiliki 
loyalitas tinggi. Selain itu juga akan memiliki profesionalitas 
terbaik yang dapat diandalkan untuk mencapai tujuan dan 
sasaran perusahaan.

Pemegang sertifikat Manajer pengelolaan SDM  
nantinya dapat menggunakan sertifikatnya untuk  
bekerja berbagai bidang Perusahaan, dianta-
ranya :
• Pembuat kebijakan dan  rancangan 

organisasi  untuk mendukung 
strategi SDM

• Pembuat perencanaan           
kebutuhan akan Pekerja

•  Penyusun rencana  pengadaan pekerja
•  Pengadaan seleksi calon pekerja
•  Pengatur penempatan pekerja
•  Perancang standar kompetensi kerja
• Penyusun kerangka strategi 

manajemen talenta
• Penyusun program manajemen talenta
•  Penyusun strategi dan sistem 

pengelolaan karier
•  Pelaksanakan pengelolaan karier
• Penyusun sistem pengelolaan kinerja

Rp. 2.330.000
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         3. PELAKSANA           
        ADMINISTRASI

Output dari pelaksanaan 
sertifikasi skema pelaksana 

administrasi yaitu menjalankan 
tugas-tugas administrasi seperti 

membuat naskah sederhana, 
lembar kerja dan bahan presentasi 

melalui pemakaian software yang sesuai, 
pengarsipan dan memasukan data dalam 
lingkup dan konteks yang terbatas di 
bawah pengawasan langsung dan sesuai 

arahan atasannya.  Pemilik sertifikat kompetensi ahli konsolidasi dapat bekerja 
dalam bidang :

•   Pengelolaan surat/dokumen
•   Penanganan perjalanan bisnis
•   Penanganan kegiatan organisasi
• Pengelolaan administrasi pemasaran
• Pengelolaan administrasi sdm
• Pengelolaan administrasi keuangan
• Pengelolaan administrasi bidang hukum perusahaan
• Pengelolaan administrasi bidang humas
• Perusahaan sejenis lainnya yang membutuhkan seorang jasa Ahli Konsolidasi

Rp. 2.130.000
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4. FREIGHT FORWADING
Freight forwarding adalah usaha yang bergerak dalam jasa pengurusan 

transportasi yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik atau mewakili 
kepentingan penerima barang antar negara dalam mengurus semua kegiatan 
yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman atau penerimaan barang 
ekspor maupun impor dengan menggunakan multimoda transport baik melalui 
transportasi darat, laut maupun udara.
Pemilik sertifikat kompetensi Freight Forwading dapat bekerja dalam bidang :
• Penanganan pengangkutan barang
• Penanganan pergudangan
• Penanganan kargo
• Penanganan Kepabeanan dan Karantina
• Penanganan bongkar muat
• Berbagai Perusahaan sejenis lainnya yang bergerak pada jasa Freight 

Forwading

Rp. 910.000

5. AHLI EKSPOR IMPOR
Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar ne geri. 

Sedangkan impor adalah membeli barang dari luar negeri 
sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemilik 
sertifikat kompetensi Ekspor Impor dapat bekerja 
dalam bidang :
• Perdagangan ekspor impor
• Persiapan produk standar ekspor impor
• Pengembangan pasar ekspor impor
• Penerapan Produk ekspor impor
• Pelaksanaan prosedur dan 

dokumen kepabeanan
• Penanganan Pengiriman 

barang
• Membuat dokumen pengangkutan
• Pengelolaan sumber pembiayaan 

ekspor impor
• Penerapan sistem pembayaran ekspor 

impor
• Perusahaan sejenis lainnya yang memiliki 

kegiatan Ekspor Impor di dalamnya

Rp. 2.930.000
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6. AHLI KONSOLIDASI
Ahli Konsolidasi adalah kegiatan melaksanakan pe ngum-

pulan (konsolidasi) beberapa kiriman barang sebelum muatan 
tersebut dimasukkan ke Kawasan Pabean kemudian dimuat ke 
atas sarana pengangkut untuk selanjutnya diserahkan kepada 
consignee. Petingnya logistik untuk kehidupan manusia 
membuat pelaku konsolidasi berperan penting.

Pemilik sertifikat kompetensi ahli 
konsolidasi dapat bekerja dalam bidang

• Penanganan Pengangkutan
• Penanganan Pergudangan
• Penanganan Kargo
• Penanganan Konsolidasi
• Penanganan Kepabeanan
• Penanganan bongkar muat
• Penanganan Asuransi
• Penanganan Kargo berbahaya dan kargo 

khusus
• Perusahaan sejenis lainnya yang memiliki 

kegiatan Konsolidasi di dalamnya

Rp. 910.000
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Pemegang sertifikat Kompetensi Tenaga Kerja 
Bongkar Muat ruang lingkup pekerjaannya adalah :
• Stevedoring
• Cargodoring 
• Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan
• Warehouse Pelabuhan
• Serta lingkup pekerjaan yang membutuhkan TKBM

Rp. 1.520.000

7. TENAGA KERJA
    BONGKAR MUAT

Tenaga Kerja Bongkar Muat 
merupakan salah satu unsur 
penting dalam menjalankan 
sebuah bisnis perusahaan bongkar 
muat yang khusus didirikan 
untuk menyelenggarakan dan 
mengusahakan kegiatan bongkar 
muat barang dari dan ke kapal.
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8. MOORING UNMOORING
Mooring Unmooring adalah istilah untuk kegiatan membantu memposisikan 

kapal pada posisi yang sudah ditentukan untuk dapat melakukan loading dan 
unloading muatan yang berada di darat ke kapal ataupun dari kapal ke darat, 
sertifikasi ini diperlukan bagi pekerja yang berada di lingkungan Pelabuhan dan 
atau dermaga pada khususnya, dikarenakan dalam kegiatan Mooring Unmooring 
sangat riskan akan kecelakaan kerja.  

Adapun bagi pemilik Sertifikat Mooring Unmooring sangat dibutuhkan di 
seluruh pekerjaan yang berada di Lingkungan Pelabuhan dan atau dermaga pada 
khususnya

Rp. 1.520.000

9. PIPE WELDER
Pipe Welder merupakan salah satu profesi yang bertugas untuk untuk 

melaksanakan proses pengelasan atau penyambungan dua bahan menggunakan 
motode panas (alat las). Proses pengelasan ini dapat dilakukan untuk 
menyambungkan beberapa jenis material seperti besi, alumunium maupun 
material lain

Pemegang sertifikat Kompetensi Pipe Welder  nantinya dapat menggunakan 
sertifikatnya untuk bekerja pada :
• Galangan Kapal
• Industri Karoseri
• Pengelasan Lepas Pantai
• Perusahaan bergerak bidang Pelayaran
• Perusahaan bergerak bidang Perkeretaapian
• Perusahaan sejenis lainnya yang membutuhkan seorang ahli dalam skill teknik 

pengelasan 

Rp. 1.630.000
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Dear Mr/Mrs,

Lorem ipsum dolor sit amet, an habeo errem euismod pri. Per id tation exerci lucilius. 
Usu at congue interesset, est explicari moderatius et, id pro esse docendi. Mea 
ancillae mentitum atomorum ne, eum congue ponderum eu. Ut mei quidam detraxit 
similique, dissentias omittantur ut mei.

Cu nec purto accusam, aliquid graecis disputando quo cu, id augue affert nam. Ex quo 
cibo iuvaret explicari. In postea disputationi mea, meliore recusabo hendrerit ius et, 
alienum molestie torquatos vel et. Nam virtute recteque inciderint ei. Sed clita 
similique quaerendum ut, ex dolorem constituto eos, cu elit elitr ancillae eos. Virtute 
mentitum invidunt mea te. Qui quis tollit disputando cu, modus melius ne mel.

Duo oportere petentium in, odio putant placerat usu ad. Vis ut error electram, id 
placerat singulis postulant his, pri graecis accommodare at. Ut qui ignota inermis 
partiendo, vis maiestatis abhorreant ei, cu utinam posidonium eam. Mel odio nibh 
delenit ei, vel ad quodsi impetus explicari. Te mea facilis recteque, harum munere 
nostrud ea usu. Alii meis est ne, eos consul mucius forensibus te.

Sincerely,

JOHN SMITH

012 345 6789

1231 Main Street, Your City 20100

your@email.com
www.yourcompany.com

YOUR LOGO
Company Tagline

YOUR LOGO
Company Tagline
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