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INFORMASI PERMOHONAN SERTIFIKASI 

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI – COHESPA 

 
A. PERSYARATAN UMUM PEMOHON SERTIFIKASI 

1. Unit/Klaster/Okupasi kompetensi yang diajukan harus sesuai dengan ketrampilan/ 

pengetahuan yang dimiliki (dibuktikan dengan surat keterangan pelatihan/sertifikat 

pelatihan) 

2. Pembayaran Uji Kompetensi dibayarkan sebelum pelaksanaan Pra asesmen/pra uji. 

3. Pembatalan permohonan sertifikasi akan dikenakan biaya administrasi sebagai berikut : 

a. Pembatalan sebelum Pra Asesmen/ pra uji, dikenakan biaya administrasi 

sebesar 25% (dari harga skema sertifikasi yang diambil) 

b. Pembatalan setelah Pra Asesmen/ pra uji, dikenakan biaya administrasi sebesar 

65% (dari harga skema sertifikasi yang diambil). 

4. Jika terjadi penundaan pelaksanaan asesmen oleh pemohon sertifikasi, maka pemohon 

sertifikasi wajib memberi informasi maksimal 2 hari sebelum tanggal pelaksanaan 

asesmen. 

5. Tidak hadir pada hari uji/pra uji secara otomatis dianggap pembatalan  

6. Bersedia memberikan informasi yang diperlukan untuk evaluasi setelah peserta 

memegang sertifikat kompetensi. 

   

B. HAK PEMOHON SERTIFIKASI  

1. Berhak menerima Sertifikat kompetensi bagi peserta yang direkomendasikan kompeten 

oleh asesor selambatnya 30 hari kerja sejak selesainya uji kompetensi. Dalam hal terjadi 

kendala sertifikat belum dapat diterbitkan setelah 30 hari kerja, maka peserta dapat 

meminta surat keterangan jika dibutuhkan. 

2. Berhak mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai unit/klaster/okupasi kompetensi yang 

diujikan, jika dinyatakan telah kompeten dalam uji kompetensi. 

3. Menggunakan sertifikat kompetensi yang dimiliki sesuai ruang lingkup dan selama 

periode masa berlaku sertifikat yang ditentukan oleh LSP COHESPA. 

4. Mengajukan perpanjangan sertifikat ke LSP COHESPA bilamana sertifikat yang dimiliki 

telah habis masa berlakunya. 
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C. KEWAJIBAN PEMOHON SERTIFIKASI 

1. Tidak menyalah gunakan sertifikat yang dimiliki, yang dapat merugikan orang lain 

maupun pihak LSP COHESPA. 

2. Tidak diperkenankan menggunakan sertifikat yang telah diberikan, di luar ruang lingkup 

yang telah ditentukan.  

3. Wajib memberikan laporan kegiatan, sehubungan dengan kepemilikan sertifikat 

kompetensi, minimal 6 (enam) bulan sekali sejak terbitnya sertifikat.  

4. Tidak diperkenankan melakukan pemalsuan sertifikat atau meminjamkan sertifikat 

kepada orang lain, guna kepentingan diri pribadi maupun orang lain. 

 

 

D. PERSYARATAN DAN PERLENGKAPAN 

 

1. Membawa data pendukung portofolio : 

a. Pas foto ukuran 3x4 background merah    = 4 lbr 

b. Copy KTP/ Paspor yang berlaku (KTP/Paspor asli  

dibawa untuk ditunjukkan pada saat ujian)    = 1 lbr 

c. WAJIB : Asli Surat Keterangan Bekerja sesuai dengan bidangnya  

yang ditandatangani  pimpinan bermaterai Rp.6.000  = 1 lbr 

(Note : 1 (satu) Surat keterangan Keterangan Bekerja 

 berisi 1 (satu) nama calon peserta uji) 

d. Jika tidak memiliki sertifikat pelatihan, WAJIB : Asli Surat Keterangan  

Pelatihan dari tempat kerja yang ditandatangani oleh Pimpinan  

bermaterai Rp. 6.000        = 1 lbr 

(Note : 1 (satu) Surat keterangan Pelatihan berisi 1 (satu)  

nama calon peserta uji) 

e. Copy Sertifikat Pelatihan bidang terkait (jika ada)   = 1 lbr 

f. Copy Ijasah/ Pendidikan terakhir      = 1 lbr 

g. Materai Rp.3.000       = 2 lbr 

2. Membawa perlengkapan alat tulis (Ballpoint, Pensil, Tip-ex  dll ) 

3. Menyiapkan penampilan diri : 

a. Berpakaian formil, rapi & sopan / seragam kerja 

b. Rambut ditata rapi 

c. Bersepatu hak rendah tertutup 

d. Kuku tangan harus pendek dan tidak memakai cat kuku 

4. Tidak membawa alat-alat elektronik (HP, Tablet, IPad, dll)  pada saat pelaksanaan 

Uji Kompetensi  

 

 

 

 

 


