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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

- Pasal  68  ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Ssipil Negara dinyatakan PNS diangkat dalam pangkat dan 

jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah. Pengangkatan PNS dalam 

jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif 

antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan 

oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang 

dimiliki oleh pegawai. 

- Pasal  69 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara dinyatakan Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan 

kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi 

Pemerintah. Pengembangan karier PNS dilakukan dengan 

mempertimbangkan integritas, moralitas dan kompetensi. 

- Kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal  69 ayat (1) UU Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara meliputi kompetensi 

teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan 

teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;  

- Pemenuhan kompetensi menuju profesionalisme PNS menjadi salah 

satu program percepatan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh 

Kementeraian PAN dan RB bahwa profesionalisme PNS menjadi salah 

satu aspek penting Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi. 

- Dalam upaya mewujudkan PNS yang profesional, perlu dilakukan 

penataan jabatan yang berbasis kompetensi di lingkungan instansi 

pusat dan daerah, untuk menunjang pelaksanaan tugas Pengendali 

Hama penyakit Ikan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama 

penyakit ikan dan menekan kerugian yang di timbulkan akibat 
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serangan hama dan penyakit ikan, diperlukan Standar kompetensi 

Jabatan fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan. 

B. Tujuan 

 

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pngendali 

Hama dan Penyakit Ikan  bertujuan untuk memberikan acuan baku 

tentang kriteria standar kompetensi kerja Pengendali Hama penyakit 

Ikan  bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka 

mewujudkan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan  yang professional 

 

C. Pengertian 

 

1. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang 

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang 

sesuai dengan standar yang ditetapkan 

2. Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah 

kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang 

berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatn yang ditetapkan 

sesuai peraturan perundang-undangan.  

3. Kompetensi Umum adalah kompetensi yang berlaku dan 

dibutuhkan pada hampir semua jenjang jabatan fungsional 

pengendali Hama dan Penyakit Ikan. 

4. Kompetensi inti adalah kompetensi yang  diperlukan untuk 

mengerjakan tugas pokok fungsi pada bidang keahlian/pekerjaan 

tertentu dan merupakan unit-unit yang harus /wajib tercantum  

pada  bidang keahlian/pekerjaan pada semua jenjang jabatan 

fungsional pengendali hama dan penyakit ikan 

5. Kompetensi pilihan adalah kompetensi inti satu jenjang diatasnya 

dan atau kompetensi inti pada jabatan struktural yang sejajar 

dengan jenjang jabatan fungsional pengendali hama dan penyakit 

ikan. Jika pemangku jabatan ini memiliki jenis kompetensi tersebut 

dapat dipertimbangkan ditempatkan pada jenjang jabatan yang 

lebih tinggi setelah memenuhi persyaratan pendidikan pada jenjang 
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tersebut atau persyaratan lain yang ditentukan pada jabatan 

tersebut. 

6. Jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah 

jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan 

wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan 

penyakit ikan serta lingkungan yang di duduki oleh Pengawai 

Negeri Sipil; 

7. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah Pegawai Negeri Sipil 

yang diberi tugas, tanggung jawab dab wewenang dan hak secara 

penuh oleh pejabatyang berwenang untuk melakukan pengendalian 

hama dan penyakit ikan serta lingkungan; 

8. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil adalah jabatan 

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dengan kualifikasi teknis atau 

penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya 

mensyaratkan penguasaan ilmu pengentahuan, metodologi dan 

teknik analisa tertentu 

9. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli adalah jabatan Pengendali 

Hama dan Penyakit Ikan  dengan kualifikasi profesional yang 

pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu 

pengetahuan, metodologi dan teknik analisa tertentu 

10. Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja setiap PNS yang 

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.  

11. Pengetahuan Kerja adalah pengetahuan yang dimiliki PNS berupa 

fakta, informasi, keahlian yang diperoleh seseorang melalui 

pendidikan dan pengalaman, baik teoritik maupun pemahaman 

praktis, dan berbagai hal yang diketahui oleh PNS terkait dengan 

pekerjaannya serta kesadaran yang diperoleh PNS melalui 

pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan. 

12. Keterampilan Kerja adalah keterampilan PNS untuk melaksanakan 

tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan, yang meliputi: 

a. Keterampilan melaksanakan pekerjaan individual (task skill); 
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b. Keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam 

satu pekerjaan (task management skill); 

c. Keterampilan merespon dan mengelola kejadian/masalah kerja 

yang berbeda (contingency management skill); 

d. Keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan 

pekerjaan tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan 

lingkungan kerja (job/role environment skill); 

e. Keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang 

sama di tempat/lingkungan kerja berbeda (transfer skills).   

13. Sikap Kerja adalah perilaku PNS yang menekankan aspek perasaan 

dan emosi, berupa minat, sikap, apresiasi, da cara penyesuaian diri 

terhadap pekerjaan; 

14. Unit kompetensi adalah kumpulan tugas/pekerjaan yang akan 

dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata 

kerja aktif yang terukur; 

15. Judul Unit Kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap 

tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif 

yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur; 

16. Elemen Kompetensi adalah bagian kecil dari unit kompetensi yang 

mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai 

unit kompetensi. 

17. Kriteria Unjuk Kerja adalah merupakan bentuk pernyataan yang 

menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk 

memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi, 

yang harus mencerminkan aktivitas gambaran pengetahuan, 

keterampilan, dan sika kerja. 

18. Pendidikan adalah Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. 
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19. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, 

memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi 

kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat 

ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan 

kualifikasi jabatan dan pekerjaan. 

20. Pengalaman adalah pengetahuan dan ketrampilan tentang sesuatu 

yang diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan dengannya selama 

periode tertentu 

 

D.  Penggunaan 

 

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan penyakit 

Ikan dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan 

pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan 

masing- masing : 

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan 

a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan 

kurikulum; 

b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, 

sertifikasi 

2. Untuk institusi kepegawaian  

a. Membantu dalam rekruitmen 

b. Membantu penilaian unjuk kerja 

c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan 

d. Memberikan informasi profile pejabat fungsional 

3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi 

a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi 

sesuai dengan kulifikasi dan levelnya. 

b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan 

sertifikasi 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan


 

Page 7 of 200 
 

BAB  II 

JENJANG DAN TUGAS                                            

PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

A. Nama Jabatan Fungsional 

 

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan  

 

B. Tugas Pokok Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi  Nomor 22 Tahun 2010  tentang Jabatan 

Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan  dan Angka Kreditnya, 

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan serta 

lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi dan 

pelaporan serta pengembangan pengendalian hama dan penyakit ikan.   

 

C. Rincian Kegiatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil 

 

1. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula: 

a) mengumpulkan data dasar dalam rangka penyusunan rencana 

kerja; 

b) mengumpulkan data operasional kegiatan lalu lintas dalam 

rangka penyusunan rencana kerja; 

c) menyiapkan tempat, alat dan bahan pengendalian hama dan 

penyakit ikan  di penampungan/unit budidaya/instalasi 

d) menyiapkan tempat, alat dan bahan pengendalian hama dan 

penyakit ikan di pintu pemasukan/pengeluaran; 

e) menyiapkan tempat, alat dan bahan pengendalian hama dan 

penyakit ikan  di luar  pintu pemasukan/pengeluaran dan di luar 

penampungan/unit budidaya/instalasi 

f) merawat peralatan tingkat lapangan ; 

g) melakukan inventarisasi alat tingkat lapangan; 

h) menyiapkan tempat, alat dan bahan tingkat laboratorium dengan 

melakukan pemeriksaan suhu dan kelembaban ruang pengujian; 

i) melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan 

karantina dan/atau persyaratan lainnya; 
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j) melakukan pemeriksaan fisik kemasan obat ikan/bahan 

biologi/bahan kimia; 

k) memeriksa penyakit ikan(hama) secara makroskopis; 

l) menerima sampel ( contoh) 

m) melakukan perawatan sampel (contoh) ikan mati yang akan di uji 

n) mencatat dan menyimpan rekomendasi hasil uji laboratoris 

o) mengamankan dan/atau mengawasi pelaksanaan penahanan 

dan /atau penolakan media pembawa; 

p) melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK sebagai anggota 

q) memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK dalam bentuk 

awetan; dan 

r) memelihara dan mengamankan koleksi media pembawa  

2. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan pelaksana : 

a) Mengumpulkan data operasional intersepsi penyakit  dalam 

rangka penyusunan rencana kerja; 

b) Mengolah data dasar dalam rangka penyusunan rencana kerja 

c) Mengolah data operasional lalulintas dalam rangka menyusun 

rencana kerja; 

d) Merawat peralatan tingkat laboratorium; 

e) Melakukan inventarisasi alat tingkat laboratorium 

f) Mengkalibrasi peralatan tingkat lapangan  

g) Melakukan sterilisasi alat dan glassware 

h) Melakukan sterilisasi ruang; 

i) Menyiapkan tempat, alat dan bahan tingkat laboratorium untuk 

melakukan pengujian parasit; 

j) Menyiapkan tempat, alat dan bahan tingkat laboratorium untuk 

melakukan pengujian bakteri; 

k) membuat media uji dan/atau reagensia untuk pengujian parasit; 

l) melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa HPI/HPIK 

di pintu masuk dan pintu keluar; 

m) melaksanakan pengawasan lalu lintas transit media pembawa 

HPI/HPIK 

n) melakukan pemeriksaan kebenaran isi dan keabsahan dokumen 

karantina dan/atau persyaratan lainnya; 
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o) melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, volume/jumlah media 

pembawa ikan; 

p) melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, volume/jumlah media 

pembawa berupa pakan ikan atau bahan pembuat pakan ikan; 

q) melakukan pemgamatan/pemeriksaan HPI/HPIK secara visual 

pada ikan; 

r) melakukan pengamatan/pemeriksaan HPI/HPIK secara visual 

pada air dan atau kualitas  

s) melakukan pengamatan/pemeriksaan faktor-faktor yang 

mempengaruhi   perkembangan HPI/HPIK tingkat kesuliyan I; 

t) melakukan penanganan sampel (contoh) 

u) membuat preparat (sediaan) apus; 

v) membuat preparat (sediaan) parasit; 

w) mengawal dan mengawasi pengangkutan media pembawa dari 

instalasi ke tempat pengeluaran atau dari tempat pemasukan ke 

instalasi; 

x) menyiapkan tempat , alat dan bahan kegiatan perlakuan atau 

pengobatan; 

y) melaksanakan perlakuan dengan cara fisik/mekanik; 

z) merawat dan mengamankan media pembawa HPI/HPIK; 

å) menyiapkan tempat, alat dan bahan pemusnahan; 

ä) melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK sebagai anggota; 

ö) menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK 

dalam bentuk grafik; dan 

aa) melakukan kegiatan penyidikan/PPNS sebagai anggota. 

3. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Lanjutan yaitu : 

a) Mengumpulkan data operasional monitoring penyakit ikan dalam 

rangka penyusunan rencana kerja ; 

b) Mengolah data operasional intersepsi penyakit dalam rangka 

penyusunan rencana kerja; 

c) Menganalisis data dasar dalam rangka penyusunan rencana 

kerja; 

d) Menganalisis data operasional lalulintas dalam rangka 

penyusunan rencana kerja; 

e) Mengkalibasi peralatan tingkat laboratorium; 

f) Meyiapkan tempat alat dan bahan tingkat laboratorium untuk 

melakukan pengujian cendawan; 
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g) Meyiapkan tempat alat dan bahan tingkat laboratorium untuk 

melakukan pengujian virus; 

h) membuat media uji dan atau reagensia untuk pengujian bakteri; 

i) membuat media uji dan atau reagensia untuk pengujian 

cendawan; 

j) memeriksa kebenaran jenis, volume/jumlah media pembawa 

benda lain berupa bahan patogenik, bahanbiologi, sarana 

pengendali hayati atau biakan oganisme; 

k) melakukan pengelompokan data dan resiko penyakit ikan; 

l) melakukan pengamatan/pemeriksaan HPI/HPIK secara visual 

pada pakan ikan atau bahan pembuat pakan ikan; 

m) melakukan pengamatan/pemeriksaan faktor faktor yang 

mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan II 

n) melakukan pengamatan/pemeriksaan secara laboratoris media 

pembawa air; 

o) melakukan pengambilan parasit 

p) melakukan uji profisiensi senagai anggota; 

q) memelihara atau mengawasi media pembawa dalam pengasingan; 

r) melaksanakan perlakuan dengan cara kimiawi (peremdaman, 

penyuntikan, oral, topikal/ulas); 

s) melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK sebagai anggota 

t) melakukan pemantauan peredaran obat ikan di unit 

pembudidaya, toko dan distributor; 

u) mengumpulkan dan mengkalasifikasi spesimen dalam rangka 

pembuatan koleksi; 

v) membuat koleksi media pembawa dalam rangka pembuatan 

koleksi; 

w) memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK hidup golongan 

parasit; 

x) menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK 

dalam bentuk peta; 
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y) menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK 

dalam bentuk foto/slide; 

z) menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK 

dalam bentuk video/film; 

å) menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK 

dalam bentuk brosur/leaflet; 

ä) menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK 

dalam bentuk lembar data ( pest data sheet); 

ö) menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK 

dalam bentuk grafik; 

aa) membuat instruksi kerja peralatan dalam rangka 

mengembangkan  sistem mutu laboratorium; dan 

bb) melakukan kegiatan penyidikan /PPNS sebagai anggota;  

4. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, yaitu  

a) Mengolah data operasional monitoring penyakit dalam rangka 

penyusunan rencana kerja ; 

b) Meganalisis data operasional intersepsi penyakit dalam rangka 

penyusunan rencana kerja ; 

c) Menganalisis data operasional monitoring penyakit dalam rangka 

penyusunan rencana kerja; 

d) Melakukan uji kotaminasi alat; 

e) Melakukan uji kontaminasi ruang; 

f) Melakukan pengamatan/pemeriksaan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan III; 

g) Mengambil organ/jaringan media pembawa untuk pemeriksaan 

cendawan, bakteri atau virus  

h) Mengambil darah, cairan tubuh atau sejenisnya dari media 

pembawa; 

i) Membuat preparat ( sedian) histopatologi/histologi; 

j) Melakukan evaluasi penyiapan tempat, alat, bahan atau 

pemeliharaan media pembawa di penampungan/unit 

budidaya/instalasi pemilik media pembawa; 

k) Melaksanakan perlakuan dengan cara biologis (peremdaman, 

penyuntikan, oral dan lain-lain) 

l) Mengawasi pelaksanaan pemusnahan media pembawa 

HPI/HPIK, media lain, limbah uji dan obat ikan; 
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m) Menangani limbah laboratorium; 

n) Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK sebagai 

anggota; 

o) Memandu kelompok pembudidaya dalam melakukan identifikasi 

masalah HPI/HPIK (jenis HPI/HPIK, luas dan intensitas serangan 

, taksiran kerugian); 

p) Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian 

HPI/HPIK dalam bentuk peta; 

q) Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian 

HPI/HPIK dalam bentuk foto/slide’ 

r) Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian 

HPI/HPIK dalam bentuk video/film; 

s) Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian 

HPI/HPIK dalam bentuk brosur/leaflet; 

t) Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian 

HPI/HPIK dalam bentuk lembar data (pest data sheet); 

u) Melakukan pengkajian metode pengamatan atau tindakan 

karantina di lapangan sebagai anggota; 

v) Membuat instruksi kerja metode pengujian dalam rangka 

mengembangkan sitem mutu laboratorium ; dan 

w) Melakukan kegiatan penyiidikan/PPNS sebagai anggota. 

D. Rincian Kegiatan Pengendalai Hama dan Penyakit  Ahli 

 

1. Pengendali Hama dan penyakit pertama 

a) Membuat media uji dan/atau reagensia untuk pengujian virus; 

b) Melakukan pengamatan /pemeriksaan perkembangan HPI/HPIK 

tingkat lapangan; 

c) Melakukan pengambilan sampel atau contoh untuk pemeriksaan 

HPI/HPIK; 

d) Melakukan pengambilan sampel atau contoh untuk pemeriksaan 

residu pestisida/obat ikan/bahan biologi/bahan kimia dan 

kontaminan; 

e) Melakukan permurnian isolat cendawan; 

f) Melakukan pemurnian isolat bakteri; 

g) Membuat preparat (sediaan cendawan; 

h) Membuat preparat(sediaan) bakteri ; 
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i) Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan) dengan 

cara mikroskopis/morfologi; 

j) Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan) dengan 

cara konvensional (morfologis dan fisiologis); 

k) Melakukan preparasi untuk pengamatan/pemeriksaan residu 

pestisida/obat ikan/bahan biologi/bahan kimia dan kontaminan 

l) Melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan I; 

m) Melakukan uji banding HPI/HPIK dengan laboratorium lainnya 

sebagai anggota. 

n) Melakukan uji profisiensi sebagai anggota; 

o) Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK sebagai anggota 

p) Mengumpulkan dan mengolah data hasil pemeriksaan atau 

tindakan karantina terhadap HPI/HPIK; 

q) Memandu kelompok pembudidaya dalam melakukan kegiatan 

pengendalian HPI/HPIK’ 

r) Melakukan bimbingan pengendalian HPI/HPIK kepada pihak 

ketiga pada tingkat lapangan; 

s) Melakukan pengkajian/ujicoba metode pengamatan atau 

tindakan karantina di lapangan sebagai anggota; 

a) Melakukan pengkajian/ujicoba metode pengamatan atau 

tindakan karantina di laboratorium sebagai anggota; 

b) Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK hidup golongan 

bakteri; 

c) Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK hidup golongan 

cendawan; 

d) Menyusun/memutahirkan dokumen sistem manajemen mutu 

laboratorium sebagai anggota ;dan 

e) Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS senagai anggota 

2. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan  Muda 

a) Menyusun rencana kerja tingkat lapangan 

b) Menyusun rencana kerja tingkat laboratorium; 

c) Mengevaluasi kelayakan media dan atau reagensia uji; 

d) Menyusun program kalibrasi peralatan laboratorium; 

e) Menyusun rencana pengawasan lalu lintas media pembawa 

HPI/HPIK 
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f) Melakukan prognosis HPI/HPIK hasil pembedahan media 

pembawa ikan; 

g) Memeriksa penyakit ikan(parasit, bakteri, cendawan, virus) 

dengan cara serologi/imunokimia, invitro; 

h) Memeriksa penyakit ikan(parasit, bakteri, cendawan, virus) 

dengan cara molekuler; 

i) Melakukan pengujian residu pestisida /obat ikan/bahan 

biologi/bahan kimia dan kontaminan; 

j) Melakukan pengamatan/pemeriksaan perkembangan HPI/HPIK 

tingkat laboratorium; 

k) Melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan II. 

l) Menganalisa hasil pengamatan /pemeriksaaam HPI/HPIK tingkat 

lapangan; 

m) Menganalisa hasil pengamatan /pemeriksaaam HPI/HPIK tingkat 

laboratorium; 

n) Membuat rekomendasi hasil pengamatan/pemeriksaan 

HPI/HPIK; 

o) Melakukan uji banding HPI/HPIK dengan laboratorium lainnya 

sebagai anggota; 

p) Melakukan uji profisiensi sabagai anggota; 

q) Melakukan studi kelayakan tempat penampungan /unit budidaya 

/instalasi pemilik media budidaya; 

r) Menyusun rencana kerja kegiatan perlakuan; 

s) Melakukan monitoring /pengawasan perlakuan HPI/HPIK yang 

dilakukan pihak lain; 

t) Menentukan cara pemusnahan media pembawa HPI/HPIK, media 

lain, limbah uji dan/atau obat ikan; 

u) Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK sebagai anggota; 

v) Melakukan analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan; 

w) Melakukan bimbingan pengendalian HPI/HPIK kepada pihak 

ketiga pada tingkat laboratorium tingkat kesulitan I; 

x) Melakukan pengkajian/uji coba metode pengamatan atau 

tindakan karantina di lapangan sebagai anggota; 

y)  Melakukan pengkajian/uji coba metode pengamatan atau 

tindakan karantina di laboratorium  sebagai anggota; 
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z) Melakukan pengkajian ulang standar metode uji 

pemeriksaan/perlakuan (parasit, bakteri, cendawan, 

virus)sebagai anggota; 

å) Membuat koleksi standar HPI/HPIK; 

ä) Melakukan penilaian sarana dan prasarana dalam rangka 

akreditasi tingkat kesulitan I. 

ö) Menyusun/memutahirkan dokumen sistem manajemen mutu 

laboratorium sebagai ketua; 

aa) Melakukan audit internal/eksternal dan kaji ulang sistem 

manajemen mutu laboratorium sebagai anggota; dan 

bb) Melakukan kegiatan penyidikan/ PPNS sebagai anggota; 

3. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan  Madya 

a) Melakukan pengkajian rencana kerja tingkat lapangan; 

b) Melakukan pengkajian rencana kerja tingkat laboratorium; 

c) Melakukan pemeriksaan pelksanaan pemasukann jenis/ras ikan 

baru dan/atau tindakan karantina di negara asal; 

d) Melakukan pemurnian isolat virus; 

e) Membuat preparat ( sediaan) virus; 

f) Membuat sediaan sel; 

g) Memelihara biakan sel; 

h) Memeriksa penyakit ikan viral dengan cara 

mikroskopis/morfologis; 

i) Memeriksa penyakit ikan viral dengan cara konvensional ( 

morfologis dan fisiologis); 

j) Memeriksa penyakit ikan(parasit, bakteri,cendawan, virus) 

dengan tisssue inprint/wet mount; 

k) Memeriksa penyakit ikan ( parasit, bakteri cendawan, virus) 

dengan cara histopatologi ;  

l) Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cenadwan, virus) 

dengan cara serologi/immunokimia; invivo ;  

m) Melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan III; 

n) Melakukan penelusuran ketidaksesuaian data hasil 

pengujianHPI/HPIK 

o) Melakukan uji banding HPI/HPIK dengan laboratorium lainnya 

sebagai ketua; 

p) Melakukan uji profisiensi sebagai ketua 
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q) Melakukan uji kelayakan laboratorium ; 

r) Menentukan metode perlakuan; 

s) Melakukan analisis hasil perlakuan; 

t) Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK  sebagai ketua; 

u) Mengevaluasi/mengkaji pelaksanaan pemantauan daerah sebar 

HPI/HPIK 

v) Menyusun laporan secara periodik hasil analisis (status 

HPI/HPIK, monitoring residu, pengawasan obat ikan); 

w) Melakukan analisis dan evaluasi kerugian akibat HPI/HPIK 

x) Melakukan bimbingan pengendalian HPI/HPIK kepada pihak 

ketiga pada tingkat laboratorium tingkat kesulitan II 

y) Melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau 

tindakan kaantina di lapangan sebagai ketua 

z) Melakukan pengkajian/ujicoba metoda pengamatan atau 

tindakan karantina di laboratorium sebagai ketua 

å) Melakukan pengkajian ulang standar metoda uji 

pemeriksaan/perlakuan (parasit, bakteri, cendawan, virus) 

sebagao anggota; 

ä) Melakukan pengkajian terhadap efikasi pestisida, agensia hayati 

dan bahan pengendali HPI lainnya; 

ö) Melakukan pengkajian resistensi HPI/HPIK; 

aa) Menyusun rencana pengkajian resiko HPI/HPIK 

bb) Mengumpulkan dan mengolah data/bahan/referensi 

pengkajian resiko HPI/HPIK 

cc) Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK hidup golongan 

virus; 

dd) Melakukan penilaian sarana dan prasarana dalam rangka 

akreditasi tingkat kesulitan II;  

ee) Melakukan audit internal/eksternal dan kaji ulang sistem 

manajemen mutu laboratorium sebagai ketua; 

ff) Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS sebagai ketua; dan 

gg) Menjadi saksi ahli. 

4. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama : 

a) Konsep kerangka berpikir rencana kerja pengendalia HPI/HPIK 

b) Melakukan analisis dan evaluasi hasil pemantauan pengunaan 

obat ikan/bahan biologi/bahan kimia; 
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c) Menyiapkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi penggunaan 

obat/bahanbiologi/bahan kimia; 

d) Menyusun  dan mengevaluasi rencana kerja program monitoring 

residu pestisida obat ikan/bahan biologi/bahan kimia dan 

kontaminan; 

e) Melakukan analisis dan evaluasi dampak faktor-faktor yang 

mempengaruhi HPI/HPIK; 

f) Menyiapkan bahan rekomendasi hasil evaluasi pengendalian 

HPI/HPIK; 

g) Melakukan kajian dan evaluasi hasil pengendalian HPI/HPIK 

atau tindakan karantina oleh pihak ketiga/kelompok 

pembudidaya atau sumber daya ikan (SDI); 

h) Melakukan evaluasi dan pengkajian hasil pemeriksaan fisik 

sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK 

i) Menyusun laporan hasil analisis dan membuat rekomendasi  

penilaian keleyakan rancang bangun sarana dan prasarana 

pengendalian HPI/HPIK; 

j) Melakukan bimbingan pengendalian HPI/HPIK pada pihak ketiga 

pada tingkat laboratorium tingkat kesulitan III; 

k) Melakukan kajian penerapan pengendalian HPI/HPIK yang 

dilakukan kelompok pembudidaya di daerah wabah atau 

kawasan karantina ikan; 

l) Melakukan pengkajian /ujicoba metode pengamatan atau tindak 

karantina di laboratorium sebagai ketua; 

m) Melakukan pengkajian ulang standar metoda uji 

pemeriksaan/perlakuan/(parasit, bakteri, cendawan, virus) 

sebagai ketua; 

n) Melakukan pengujian resurjensi HPI/HPIK 

o) Melakukan pengkajian suksesi HPI/HPIK 

p) Menganalisis/mengkaji resiko HPI/HPIK terhadap media 

pembawa yang akan dibawa/dimasukan secara impor; 

q) Menganalisa /mengkaji tempat pemasukan/pengeluaran media 

pembawa HPI/HPIK di daerah rawan; 

r) Membuat rekomendasi hasil pengkajian analisis resiko HPI/HPIK 

s) Melakukan analisis dan evaluasi terhadap rencana dan/atau  

perubahan status HPI menjadi HPIK atau sebaliknya; 

t) Menyusun rekomendasi /laporan pengembangan metode 

pengamatan/tindakan karantina. 
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u) Melakukan penilaian sarana dan prasarana dalam ranka 

akreditasi tingkat kesulitan III 

v) Menyusun laporan hasil analisis untuk bahan rekomendasi 

akreditasi sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK; 

w) Menyusun rekomendasi untuk bahan akreditasi sarana dan 

prasarana pengendalian HPI/HPIK; dan  

x) Menyusun konsep pengembangan laboratorium pengendalian 

HPI/HPIK. 

 

b. Unit-unit Kompetensi Inti 

 

TABEL DAFTAR UNIT KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL     

PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

No. Nama Jabatan 
Kode Unit 

Kompetensi 

Unit Kompetensi 

No Judul 

1. Pengendali Hama 
dan Penyakit Ikan 
Pelaksana Pemula 

KKP.PHPI.01.001.01 1. Menyiapkan bahan 

penyusunan rencana 
kerja 

KKP.PHPI.01.001.02 2. Melaksanakan persiapan 
pengendalian HPI/ HPIK 
tingkat lapangan 

2. Pengendali Hama 
dan Penyakit Ikan 
Pelaksana 

KKP.PHPI.01.001.03 1 Melaksanakan persiapan 
pengendalian HPI/ HPIK 
tingkat lapangan 

KKP.PHPI.01.001.04 2 Melaksanakan 
pengawasan, pemeriksaan 
dan pengamatan terhadap 
media pembawa HPI/ HPIK 

KKP.PHPI.01.001.05 3 Melaksanakan pengamatan/ 
pemeriksaan secara 
laboratoris 

KKP.PHPI.01.001.06 4 Melaksanakan perlakuan/ 
pemusnahan HPI/HPIK 
terhadap media pembawa 

KKP.PHPI.01.001.07 5 Melaksanakan pemantauan 
daerah sebar HPI/ HPIK 

KKP.PHPI.01.001.08 6 Membuat koleksi, 
visualisasi dan informasi 

3. Pengendali Hama 
dan Penyakit Ikan 
Pelaksana 
lanjutan 

KKP.PHPI.01.001.09 1 Melakukan persiapan 
pengendalian HPI/HPIK 
tingkat lapangan 

KKP.PHPI.01.001.10 2 Melakukan persiapan 
pengendalian HPI/HPIK 
tingkat laboratorium 

KKP.PHPI.01.001.11 3 Melaksanakan pengawasan, 
pemeriksaan dan 
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No. Nama Jabatan 
Kode Unit 

Kompetensi 

Unit Kompetensi 

No Judul 

pengamatan terhadap 
media pembawa HPI/ HPIK 

KKP.PHPI.01.001.12 4 Melakukan uji profisiensi 
(sebagai penyelenggara ) 

KKP.PHPI.01.001.13 5 Melakukan uji profisiensi ( 
sebagai peserta) 

KKP.PHPI.01.001.14 6 Melaksanakan perlakuan 
media pembawa HPI/HPIK 

KKP.PHPI.01.001.15 7 Melaksanakan pemantauan 
daerah sebar HPI/HPIK dan  
peredaran obat ikan di unit 

budidaya, toko dan 
distributor 

KKP.PHPI.01.001.16 8 Melaksanakan pemantauan 
daerah sebar HPI/HPIK dan  
peredaran obat ikan di unit 
budidaya, toko dan 
distributor 

KKP.PHPI.01.001.17 9 Menyiapan dan membuat 
bahan visualisasi  dan 
informasi kegiatan 
pengendalian HPI/ HPIK 

KKP.PHPI.01.001.18 10 Mengembangkan sistim 
mutu laboratorium 

KKP.PHPI.01.001.19 11 Melakukan persiapan 
pengendalian HPI/HPIK 
tingkat lapangan 

KKP.PHPI.01.001.20 12 Melakukan persiapan 
pengendalian HPI/HPIK 
tingkat laboratorium 

KKP.PHPI.01.001.21 13 Melaksanakan pengawasan, 
pemeriksaan dan 
pengamatan terhadap 
media pembawa HPI/ HPIK 

KKP.PHPI.01.001.22 14 Melakukan uji profisiensi 
(sebagai penyelenggara 

KKP.PHPI.01.001.23 15 Melakukan uji profisiensi ( 
sebagai peserta) 

KKP.PHPI.01.001.24 16 Melaksanakan perlakuan 
media pembawa HPI/HPIK 

KKP.PHPI.01.001.25 17 Melaksanakan pemantauan 
daerah sebar HPI/HPIK dan  
peredaran obat ikan di unit 
budidaya, toko dan 
distributor 

KKP.PHPI.01.001.26 18 Membuat koleksi media 
pembawa dan koleksi HPI/ 
HPIK 
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No. Nama Jabatan 
Kode Unit 

Kompetensi 

Unit Kompetensi 

No Judul 

KKP.PHPI.01.001.27 19 Menyiapan dan membuat 
bahan visualisasi  dan 
informasi kegiatan 
pengendalian HPI/ HPIK 

KKP.PHPI.01.001.28  Mengembangkan sistim 
mutu laboratorium 

4. Pengendali Hama 
dan Penyakit Ikan 
Penyelia 

KKP.PHPI.01.001.29 1 Melakukan persiapan 
pengendalian HPI/HPIK 
tingkat lapangan 

KKP.PHPI.01.001.30 2 Melakukan persiapan 
pengendalian HPI/HPIK 
tingkat laboratorium 

KKP.PHPI.01.001.31 3 Melakukan persiapan 
pengendalian HPI/HPIK 
tingkat laboratorium 

KKP.PHPI.01.001.32 4 Melaksanakan 
pengamatan/ pemeriksaan 
tingkat laboratorium 

KKP.PHPI.01.001.33 5 Melaksanakan perlakuan/ 
pemusnahan HPI/HPIK 
terhadap media pembawa 

KKP.PHPI.01.001.34 6 Melaksanakan pemantauan 
daerah sebar HPI/HPIK 

KKP.PHPI.01.001.35 7 Membimbing pengendalian 
HPI/ HPIK di daerah 
wabaha atau kawasan 
karantina 

KKP.PHPI.01.001.36 8 Menyiapan dan membuat 
bahan visualisasi  dan 
informasi kegiatan 
pengendalian HPI/ HPIK 

KKP.PHPI.01.001.37 9 Melakukan analisis dan 
evaluasi metoda 
pengendalian HPI/ HPIK 

KKP.PHPI.01.001.38 10 Mengembangkan sistim 
mutu laboratorium 

5. Pengendali Hama 

dan Penyakit Ikan 
Ahli Pertama 

KKP.PHPI.01.001.39 1 Melakukan Persiapan 

pengendalian hama dan 
penyakit ikan 

KKP.PHPI.01.001.40 2 Melaksanakan pemeriksaan 
hama dan penyakit ikan 
tingkat lapangan 

KKP.PHPI.01.001.41 3 Melaksanakan pemeriksaan 
hama dan ikan tingkat 
laboratorium 

KKP.PHPI.01.001.42 4 Melaksanakan pemantauan 
daerah sebar hpi/ hpik 

  KKP.PHPI.01.001.43 5 Melakukan pengumpulan 
dan pengolahan data hasil 
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No. Nama Jabatan 
Kode Unit 

Kompetensi 

Unit Kompetensi 

No Judul 

pemeriksaan atau tindakan 
karantina terhadap hpi/ 
hpik 

KKP.PHPI.01.001.44 6 Melakukan bimbingan 
pengendalian hpi/ hpik 

KKP.PHPI.01.001.45 7 Melakukan pengkajian / uji 
coba metode pengamatan 
atau tindakan karantina 

KKP.PHPI.01.001.46 8 Melakukan pemeliharaan dan 
pengamankan koleksi hpi/ hpik 
hidup 

KKP.PHPI.01.001.47 9 Mengembangkan sistem 
manajemen mutu 
laboratorium 

6. Pengendali Hama 
dan Penyakit Ikan 
Ahli Muda 

KKP.PHPI.01.001.48 1 Melakukan Persiapan 
pengendalian hama dan 
penyakit ikan 

KKP.PHPI.01.001.49 2 Melaksanakan 
pengendalian hama dan 
penyakit ikan 

KKP.PHPI.01.001.50 3 melakukan analisisis dan 
evaluasi hasil pengendalian 
hama dan penyakit ikan   

KKP.PHPI.01.001.51 4 Membimbing pengendalian 
HPI/HPIK di daerah wabah 
atau kawasan karantina 

KKP.PHPI.01.001.52 5 Melakukan analisis dan 
evaluasi metode 
pengendalian HPI/HPIK 

KKP.PHPI.01.001.53 6 Membuat koleksi, 
visualisasi dan informasi 

KKP.PHPI.01.001.54 7 Mengembangkan sarana 
dan prasarana 
pengendalian HPI/HPIK 

KKP.PHPI.01.001.55 8 Mengembangkan sistem 
mutu laboratorium 

KKP.PHPI.01.001.56 9 Melakukan kegiatan lain 

7 Pengendali Hama 
Penyakit Ikan 
Madya 

KKP.PHPI.01.001.57 1 Melakukan Persiapan 
pengendalian hama dan 
penyakit ikan 

KKP.PHPI.01.001.58 2 Melaksanakan 
pengendalian hama dan 
penyakit ikan tingkat 
lapangan 

KKP.PHPI.01.001.59 3 Melaksanakan 
pengendalian hama dan 
penyakit ikan tingkat 
laboratorium 
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No. Nama Jabatan 
Kode Unit 

Kompetensi 

Unit Kompetensi 

No Judul 

KKP.PHPI.01.001.60 4 Melaksanakan jaminan 
kesehatan ikan   

KKP.PHPI.01.001.61 5 Melaksanakan perlakuan 
media pembawa HPI/ HPIK 

KKP.PHPI.01.001.62 6 Melaksanakan pematauan 
daearah sebar HPI/ HPIK 

KKP.PHPI.01.001.63 7 Melakukan analisis dan 
evaluasi hpi/ hpik 

KKP.PHPI.01.001.64 8 Melaksanakan bimbingan 
pengendalian HPI/HPIK 

KKP.PHPI.01.001.65 9 Melakukan pengkajian / uji 
coba metode pengamatan 
atau tindakan karantina 

KKP.PHPI.01.001.66 10 Membuat Koleksi HPI/ 
HPIK 

KKP.PHPI.01.001.67 11 Mengembangkan sistem 
mutu laboratorium   

7. Pengendali Hama 
dan Penyakit Ikan 
Utama 

KKP.PHPI.01.001.68 1  

KKP.PHPI.01.001.69 2  

KKP.PHPI.01.001.70 3  

 

 

c. Unit-unit Kompetensi Umum 

 

NO Nama Jabatan 
Kode Unit 

Kompetensi 

Unit Kompetensi  

No Judul 

1. 

Pengendali Hama 

dan Penyakit Ikan 

Jenjang terampil 

dan ahli 

KKP.PHPI.02.001.01 1. 
Melaksanakan pengembangan 

profesi 

 

Keterangan Kode Unit Kompetensi 

KKP.PHPI (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pengendali Hama Penyakit 

Ikan).01 (inti) / 02 (umum).001 (urutan).01(versi) 

 

 

1. MELAKUKAN PERSIAPAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN  

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.001.01 

2. Judul Unit Kompetensi Menyiapkan bahan penyusunan 
rencana kerja 
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3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan 
sikap pengendali Hama dan Penyakit 
Ikan tingkat pelaksana pemula 

dalam melakukan persiapan 
pengendalian hama dan penyakit 
ikan. 

4. Ruang Lingkup 

 

- Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 

kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  

pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang terampil pelaksana 

pemula 

- Peralatan dan perlengkapan yang 
dipergunakan sesuai dengan 

panduan yang terdapat dalam 
KUK 

- Peraturan/pedoman yang terkait 

dengan unit kompetensi ini 
meliputi Peraturan Pemerintah 

Nomor 15 tahun 2002 tentang 
Karantina Ikan, PerMen KP No. 
20 tahun 2007 tentang Tindakan 

Karantina untuk Pemasuan 
Media Pembawa Hama dan 
Penyakit Ikan dari luar negeri 

dan dari suatu area ke area lain 
di dalam wiayah negara Republik 

Indonesia. 

5. Panduan Penilaian - Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara : lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di workshop dan atau di 

tempat kerja dan atau di Tempat 
Uji Kompetensi (TUK). 

- Pengetahuan : Penyusunan 

rencana pengendalian, teknik 
pengumpulan data 

- Keterampilan : Mengidentifikasi 

data sekunder 

- Sikap Kerja : cermat, teliti 
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No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Menyiapkan bahan 
penyusunan rencana kerja 
pengendalian hama dan 

penyakit ikan. 

1. Jenis data dasar dan data 
operasional lalulintas 
diidentifikasi sesuai dengan 

rencana kerja yang akan 
disusun 

2. Data dasar dikumpulkan 
3. data operasional lalulintas 

dikumpulkan 

 

2 Menyiapkan tempat, alat 

dan bahan pengendalian 
hama dan penyakit ikan di 
penampungan/unit 

budidaya/instalasi, pintu 
masuk/pengeluaran, dan 

diluar pintu 
masuk/pengeluaran dan 
diluar penampungan/unit 

budidaya/instalasi. 

1. Tempat, Alat dan bahan 

pengendalian hama dan 
penyakit ikan diidentifikasi 
sesuai dengan lokasi kegiatan 

pengendalian.       
2. Tempat, alat dan bahan  

dikelompokkan sesuai dengan 
fungsinya,  

3. Tempat, alat dan bahan 

disediakan sesuai dengan 
kegiatan pengendalian yang 

dilaksanakan 
 

3  Merawat peralatan tingkat 

lapangan 

1. Prosedur perawatan tingkat 

lapangan ditentukan 
2.  Peralatan tingkat lapangan 

dipasang dan atau dirangkai 
sesuai prosedur 

3. peralatan tingkat lapangan 

disimpan sesuai protocol 
penyimpanan alat 

 

4 Melakukan inventarisasi 
alat tingkat lapangan. 

1. Form invetarisasi alat tingkat 
lapangan disiapkan. 

2. Ketersediaan alat   tingkat 
lapangan di periksa. 

3. Laporan ketersediaan  alat 
tingkat lapangan dibuat. 

5  Melakukan  penyiapan 
ruang pengujian di 
laboratorium 

1. Suhu dan kelembaban 
diidentifikasi sesuai SOP 
laboratorium 

2. Suhu ruang pengujian diperiksa 
3. Kelembaban ruang pengujian 

diperiksa 

4. Suhu dan kelembaban ruang 
laboratorium dicatat dan 

dilaporkan 
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Tanggal ditetapkan .............................................................. 

 
Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 
 
 

(.......................) 

 
 
 

(........................) 

 
 
 

(..........................) 
 

 

 

 

 

 

 

2. MELAKUKAN PERSIAPAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN  

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.001.02 

2. Judul Unit Kompetensi Melaksanakan persiapan 
pengendalian HPI/ HPIK tingkat 
lapangan 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

sikap pengendali Hama dan Penyakit 
Ikan tingkat pelaksana  dalam 
melakukan persiapan pengendalian 

HPI/HPIK tingkat lapangan 

4. Ruang Lingkup 

 

1. Unit kompetensi dengan 

proses kerja dalam bentuk 
elemen kompetensi (EK) dan 

Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini 
berlaku untuk jabatan 
fungsional  pengendali hama 

dan penyakit ikan jenjang 
terampil pelaksana  

2. Peralatan dan perlengkapan 

yang dipergunakan sesuai 
dengan panduan yang 

terdapat dalam KUK 

3. Peraturan/pedoman yang 
terkait dengan unit 

kompetensi ini meliputi :  

- penyiapan bahan 
penyusunan rencana kerja 

pengendalian, 
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-  pengolahan data dasar dan 
data opersional lalulintas, 

-  kalibrasi peralatan tingkat 
lapangan. 

 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara : lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di tempat kerja dan/ 

atau di Tempat Uji Kompetensi 
(TUK). 

2. Pengetahuan :   

- identifikasi data intersepsi 
penyakit (parasit, bakteri, 
mikotik, viral, dan non 

infeksius 

- teknik mengolah data 

secara manual/ elektronik, 

- teknik dan prosedur  
mengkalibrasi peralatan 

tingkat lapangan. 
3. Keterampilan : 

- mengolah data secara 

manual/elektronik  

- mengkalibrasi peralatan 
tingkat lapangan 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, 
tepat, jujur, tanggung jawab, 

disiplin  

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan penyiapan 
bahan penyusunan rencana 
kerja pengendalian 

 

1. Data intersepsi penyakit di 
laboratorium dijelaskan  

2. Data intersepsi penyakit  

berdasar paket data jenis 
penyakit  (parasite, bakteri, 
mikotik, viral dan non infeksius) 

dikelompokkan 
3. Data intersepsi penyakit 

dikumpulkan  

2  Mengolah data dasar dan 

data opersional lalulintas 

1. Jenis data dasar dan data 

operasional lalulintas 
diidentifikasi sesuai dengan 
rencana kerja yang akan 

disusun 
2. Data dasar dan data opersional 
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lalulintas sesuai dengan 

rencana kerja dikelompokkan  
3. Data dasar dan data operasional 

lalulintas diolah dalam bentuk 

rekapitulasi, tabulasi secara 
manual/elektronik setiap paket 
data untuk bahan penyusunan 

rencana kerja dan pelaporan 
 

3  Mengkalibrasi peralatan 
tingkat lapangan 

1. Peralatan lapangan yang 
memerlukan kalibrasi 

dijelaskan. 
2. Prosedur  kalibrasi sesuai 

dengan protocol penggunaan 

alat  dilaksanakan 
3. Hasil pengukuran kalibrasi 

dicatat dan dilaporkan. 

 

 

 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 

 
Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 

 
 

(.......................) 

 

 
 

(........................) 

 

 
 

(..........................) 
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3. MELAKSANAKAN PERSIAPAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.03 

2. Judul Unit Kompetensi Melaksanakan persiapan 
pengendalian HPI/ HPIK tingkat 

lapangan 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan Pelaksana dalam 

melaksanakan persiapan 
pengendalian HPI/ HPIK tingkat 

lapangan 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 

kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 

untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang terampil pelaksana  

2. Peralatan dan perlengkapan 
yang dipergunakan sesuai 

dengan panduan yang terdapat 
dalam KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 

dengan unit kompetensi ini 
meliputi : 

- inventarisasi dan perawatan 
peralatan tingkat laboratorium 

-  sterilisasi alat,  glassware dan 

ruang pengujian 

-  penyiapan tempat, alat, bahan 
dan media uji dan atau 

reagensia untuk  pengujian  
parasit 

- penyiapan tempat, alat dan 

bahan untuk  pengujian  
bakteri 

 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara : lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di tempat kerja dan/ 

atau di Tempat Uji Kompetensi 
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(TUK). 

2. Pengetahuan : jenis-jenis 
peralatan  peralatan tingkat 
laboratorium, dan cara 

merawatnya ; teknik dan metode 
sterilisasi alat laboratorium, 
glassware, dan ruang pengujian;  

teknik, penyiapan tempat, alat, 
bahan dan media uji dan atau 

reagensia untuk  pengujian  
parasit;  penyiapan tempat, alat 
dan bahan untuk  pengujian  

bakteri. 

 

3. Keterampilan :  

- merawat peralatan 

laboratorium 

- preparsi alat dan glasware  

untuk sterilisasi 

- membuat media dan/atau 

reagensia 

- penyiapan tempat, alat dan 

bahan untuk pengujian parasit 

dan bakteri. 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, 
tepat, jujur, tanggung jawab, 
disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan inventarisasi 

dan merawat peralatan 
tingkat laboratorium 

1. Daftar jenis dan jumlah 

peralatan sesuai metode uji 
dijelaskan 

2. Prosedur perawatan tiap 
peralatan ditetapkan 

3. Uji kinerja masing-masing 

peralatan laboratorium 
diperiksa  

4. Hasil uji kinerja peralatan 

laboratorium dicata dan 
dilaporkan 

2  Melakukan sterilisasi alat,  
glassware dan ruang 
pengujian 

1. Alat, glassware dan ruang 
pengujian yang akan 
disterilisasi dijelaskan 

2. Peralatan untuk sterilisasi alat 
dan glassware diperiksa 
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kondisinya 

3. Kebutuhan bahan untuk 
sterilisasi Ruang pengujian 
disiapkan sesuai prosedur 

4. Hasil Sterilisasi alat, glassware 
dan ruang pengujian dicatat 
dan dilaporkan 

3  Menyiapkan tempat, alat, 
bahan dan media uji dan 

atau reagensia untuk  
pengujian  parasit 

1. Kebutuhan alat, dan bahan 
untuk melakukan pengujian 

parasit dijelaskan 
2. Kebutuhan alat dan bahan 

untuk membuat media 
uji/reagensia untuk pengujian 
parasit  dijelaskan 

3. Kondisi  alat dan  bahan 
laboratorium untuk uji parasit  
diperiksa 

4. Media uji/ reagensia  sesuai 
metode uji dibuat 

5. Hasil penyiapan alat, bahan 
dan media uji/reagensia untuk 
pengujian parasite dicatat dan 

dilaporkan 

4 Menyiapkan tempat, alat 

dan bahan untuk  
pengujian  bakteri 

1. Kebutuhan alat, dan bahan 

untuk melakukan pengujian 
bakteri sesuai metode uji 
dijelaskan 

2. Kondisi  alat dan  bahan 
laboratorium untuk uji bakteri 

diperiksa Hasil penyiapan alat, 
bahan  untuk pengujian bakteri 
dicatat dan dilaporkan 

 
 

 
Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 
 

 
 

(.......................) 

 

 
 

(........................) 

 

 
 

(..........................) 
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4. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.04 

2. Judul Unit Kompetensi Melaksanakan pengawasan, 
pemeriksaan dan pengamatan 

terhadap media pembawa HPI/ HPIK 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 

ikan Pelaksana dalam Melaksanakan 
pengawasan, pemeriksaan dan 
pengamatan terhadap media 

pembawa HPI/ HPIK 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 

kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 

untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 

ikan jenjang terampil pelaksana  

2. Peralatan dan perlengkapan 
yang dipergunakan sesuai 

dengan panduan yang terdapat 
dalam KUK 

3. Peraturan/pedoman yang 

terkait dengan unit kompetensi 
ini meliputi : 

-     pengawasan lalulintas 
media pembawa HPI/HPIK di 
pintu masuk, pintu keluar 

dan kegiatan transit 

-     pemeriksaan terhadap 
barang bawaan 

-     pemeriksaan kebenaran isi, 
keabsahan dokumen 
karantina dan/atau 

persyaratan lainnya, pakan 
ikan atau pembuatan pakan 

ikan   

-     pengawalan dan 
pengawasan pengangkutan 

media pembawa dari 
instalasi ke tempat 
pengeluaran atau dari 

tempat pemasukan ke 
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instalasi 

-    pengamatan/ pemeriksaan 
HPI/HPIK secara visual pada 
ikan 

-     pengamatan/ pemeriksaan 
HPI/HPIK secara visual pada 
air dan atau kualitas air 

-     pengamatan/ pemeriksaan 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi 

perkembangan HPI/HPIK 
tingkat kesulitan I 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, di tempat 

kerja dan/ atau di Tempat Uji 
Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan , meliputi : 

a. Peraturan/pedoman yang 
terkait dengan : 

-     pengawasan lalulintas 
media 

        pembawa HPI/HPIK di 
pintu masuk, pintu keluar 
dan kegiatan transit 

-  pemeriksaan terhadap 
barang bawaan 

- pemeriksaan kebenaran isi, 

keabsahan dokumen 
karantina dan/atau 
persyaratan lainnya, pakan 

ikan atau pembuatan 
pakan ikan   

-  pengawalan dan 
pengawasan pengangkutan 
media pembawa dari 

instalasi ke tempat 
pengeluaran atau dari 
tempat pemasukan ke 

instalasi 

b. Teknik dan metode  

- pengamatan/ 
pemeriksaan HPI/HPIK 
secara visual pada ikan 

- pengamatan/ 
pemeriksaan HPI/HPIK 
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secara visual pada air dan 

atau kualitas air 

- pengamatan/ 
pemeriksaan faktor-faktor 

yang mempengaruhi 
perkembangan HPI/HPIK 
tingkat kesulitan I 

3. Keterampilan :  

- memeriksa barang bawaan 

- teknik memeriksa kebenaran  

isi, keabsahan dokumen 
karantina dan/atau 

persyaratan lainnya, pakan 
ikan atau pembuatan pakan 
ikan 

- mengamati/ memeriksa 
HPI/HPIK secara visual pada 
ikan 

- mengamati/ memeriksa 
HPI/HPIK secara visual pada 
air dan atau kualitas air 

- mengamati/ memeriksa 
faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan 
HPI/HPIK tingkat kesulitan I 

 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 
jujur, tanggung jawab, disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan pengawasan 

lalulintas media pembawa 
HPI/HPIK di pintu masuk, 
pintu keluar dan kegiatan 

transit  
 

1. Jadual pengawasan lalulintas 

di pintu masuk, pintu keluar 
dan kegiatan transit 
ditentukan  

2. Lokasi pengawasan dan sarana 
angkut pemasukan 
/pengeluaran/ transit 

dijelaskan 
3. Rencana pemasukkan, 

pengeluaran dan kegiatan 
transit dijelaskan 

4. Hasil pengawasan lalulintas 

media pembawa HPI/HPIK di 
pintu masuk, pintu keluar dan 
kegiatan transit dicatat dan 
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dilaporkan 

 

2 Melakukan pemeriksaan 
terhadap barang bawaan 

1. Prosedur pemeriksaan 
terhadap barang bawaan 

dijelaskan 
2. Dokumen (airwaybill atau 

komosemen, packinglist dan 
atau custome clearance) 
barang bawaan yang 

menyertainya diperiksa  
3. Kesesuaian barang bawaan 

dan dokumen persyaratannya 
diperiksa. 

4. Hasil pemeriksaan barang 

bawaan dicatat dan dilaporkan 
 

3 Melakukan pemeriksaan 
kebenaran isi, keabsahan 
dokumen karantina 

dan/atau persyaratan 
lainnya, pakan ikan atau 

pembuatan pakan ikan 

1. Dokumen karantina dan/atau 
persyaratan lainnya dijelaskan 

2. Jenis pakan atau bahan 

pembuat pakan ikan 
diidentifikasi 

3. Keabsahan dokumen 
karantina/ dokumen perijinan/ 
dokumen penunjang lain yang 

menyertainya diperiksa 
4. Kesesuaian antara  isi,  

kebenaran jenis, 

volume/jumlah media 
pembawa, jenis pakan ikan 

atau bahan pembuat pakan 
ikan dengan dokumen yang 
menyertainya diperiksa. 

5. Hasil pemeriksaan keabsahan 
dokumen dan kesesuaian isi, 

kebenaran jenis,volume/ 
jumlah media pembawa  dicatat 
dan dilaporkan 

4 Mengawal dan mengawasi 
pengangkutan media 

pembawa dari instalasi ke 
tempat pengeluaran atau 
dari tempat pemasukan ke 

instalasi 

1. Rencana pengawalan dan 
pengawasan pengangkutan 

media pembawa dari instalasi 
ke tempat pengeluaran atau 
dari tempat pemasukan ke 

instalasi dijelaskan 
2. Jenis media pembawa, alat 

angkut, dan lokasi  pengeluaran 
atau tempat pemasukan dari 
dan ke instalasi ditetapkan 

3. Pengangkutan  media pembawa 
dari dan ke tempat instalasi 
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dikawal dan diawasi  

4. Hasil pengawalan dan 
pengawasan pengangkutan 
media pembawa dari instalasi 

ke tempat pengeluaran atau 
dari tempat pemasukan ke 
instalasi dicatat dan dilaporkan 

 Melakukan pengamatan/ 
pemeriksaan HPI/HPIK 

secara visual pada ikan.  

1. Kondisi fisik ikan normal dan 
abnormal dikenali dan dijelskan 

2. Prosedur pengamatan/ 
pemeriksaan HPI/HPIK secara 

visual ditetapkan. 
3. Pengamatan/pemeriksaan 

HPI/HPIK secara visual Ikan 

dilakukan 
4. Hasil pemeriksaan HPI/HPIK 

secara visual pada ikan 

dilakukan. 

 Melakukan pengamatan/ 

pemeriksaan HPI/HPIK 
secara visual pada air dan 

atau kualitas air 

1. Parameter kualitas air secara 

fisik dan kimia diidentifikasi 
dan dijelaskan 

2. Alat, bahan  dan prosedur 
pemeriksaan visual dan atau 
kualitas air ditentukan. 

3. Visual air dan kualitas air 
diukur. 

4. Hasil pemeriksaan visual air 

dan atau kualitas air dicatat 
dan dilaporkan. 

 

 Melakukan pengamatan/ 

pemeriksaan faktor-faktor 
yang mempengaruhi 
perkembangan HPI/HPIK 

tingkat kesulitan I 

1. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan 
HPI/HPIK tingkat kesulitan I 
(minimal 1 faktor kunci) 

diidentifikasidan dijelaskan 
2. Target pengamatan, Alat, bahan 

dan prosedur pengamatan/ 

pemeriksaannya  ditentukan. 
3. Hasil pengamatan/ 

pemeriksaan faktor-faktor yang 
mempengaruhi perkembangan 
HPI/HPIK tingkat kesulitan I 

dicatat dan dilaporkan 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 

 
Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 

 
(.......................) 

 

 
(........................) 

 

 
(..........................) 
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5. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.05 

2. Judul Unit Kompetensi Melaksanakan pengamatan/ 

pemeriksaan secara laboratoris 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 

ikan Pelaksana dalam 
melaksanakan pengamatan/ 
pemeriksaan secara laboratoris 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 

kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  

pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang terampil pelaksana  

2. Peralatan dan perlengkapan 
yang dipergunakan sesuai 
dengan panduan yang terdapat 

dalam KUK 

3. Peraturan/pedoman yang 
terkait dengan unit kompetensi 

ini meliputi : penanganan 
sampel dan pembuatan 

preparat (sediaan) apus dan 
atau parasit 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 

simulasi di tempat kerja dan/ 
atau di Tempat Uji Kompetensi 
(TUK). 

2. Pengetahuan : teknik dan 
metode penanganan sampel, 

dan teknik dan metode 
pembuatan preparat ( sediaan) 
apus dan/atau parasit 

 

3. Keterampilan : menangani 

sampel dan membuat preparat 
(sediaan) apus dan/ atau 
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parasit 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, 
tepat, jujur, tanggung jawab, 
disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan penanganan 

sampel 

1. Keterangan sampel (jenis, target, 

asal, kondisi, jumlah)   dijelaskan 
2. Keragaman sample (jenis, target, 

asal, kondisi, jumlah) 
dikelompokkan. 

3. Prosedur  penanganan sampel 

sesuai metoda uji ditentukan  
4. Pengkodean, distribusi, dan 

pengarsipan sampel dilakukan. 

5. Hasil penanganan sampel dicatat 
dan dilaporkan.  

2 Melakukan pembuatan 
preparat (sediaan) apus dan 

atau parasit 

1. Deskripsi preparat (sediaan) apus 
dan atau parasite dijelaskan 

2. Target organ/ikan, alat, bahan 
dan prosedur pembuatan 
preparat (sediaan) apus dan atau 

parasite ditetapkan. 
3. Jenis preparat apus, preparat 

parasite ekto dan endo 

dikelompokkan 
4. Hasil pembuatan preparat 

preparat (sediaan) apus dan atau 
parasite dicatat dan dilaporkan.  

 
 
 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 
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6. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.06 

2. Judul Unit Kompetensi Melaksanakan perlakuan/ 
pemusnahan HPI/HPIK terhadap 
media pembawa 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan Pelaksana dalam 
melaksanakan perlakuan/ 

pemusnahan HPI/HPIK terhadap 
media pembawa 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 

Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  

pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang terampil pelaksana  

2. Peralatan dan perlengkapan yang 

dipergunakan sesuai dengan 
panduan yang terdapat dalam 
KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 
dengan unit kompetensi ini 

meliputi : 

-    Perlakuan HPI/HPIK pada 
media pembawa dengan cara 

fisika/mekanik 

-    Perawatan dan pengamanan 
media pembawa HPI/HPIK 

-    Penyiapan tempat, alat dan 
bahan pemusnahan 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 

simulasi di tempat kerja dan/ 
atau di Tempat Uji Kompetensi 

(TUK). 

2. Pengetahuan :  

- Teknik dan metode perlakuan 

HPI/HPIK pada media 
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pembawa dengan cara 

fisika/mekanik 

- Teknik dan metode   
perawatan dan pengamanan 

media pembawa HPI/HPIK 

- Teknik dan metode  
pemusnahan 

 

3. Keterampilan :  

- Melakukan perlakuan 

HPI/HPIK pada media 
pembawa dengan cara 

fisika/mekanik 

- Melakukan perawatan media 
pembawa HPI/HPIK 

- Melakukan pemusnahan 

 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, 

tepat, jujur, tanggung jawab, 
disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melaksanakan perlakuan 

HPI/ HPIK pada media 
pembawa dengan cara 
fisika/ mekanik.  

1. Rekomendasi perlakuan secara 

fisika/ mekanik terhadap Jenis 
HPI/HPIK dan  media pembawa 
dijelaskan. 

2. Tempat, alat dan bahan  
perlakuan secara fisika/ mekanik 
disiapkan 

3. Prosedur perlakuan secara 
fisika/ mekanik sesuai 

rekomendasi dilakukan 
4. Hasil perlakuan pada media 

pembawa secara fisika/ mekanik 

dicatat dan dilaporkan.  

2 Melaksanakan perawatan 

dan mengamankan media 
pembawa HPI/HPIK 

1. Rekomendasi perlakuan pada 

media pembawa yang akan 
dirawat dan diamankan 
dijelaskan. 

2. Tempat, alat dan bahan  
perlakuan perawatan dan 

pengamanan media pembawa 
HPI/HPIK disiapkan 

3. Metoda dan prosedur perawatan 

media pembawa HPI/HPIK sesuai 
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rekomendasi dilaksanakan 

4. Hasil  perawatan dan 
pengamanan media pembawa 
HPI/HPIK dicatat dan dilaporkan 

 Menyiapkan tempat, alat 
dan bahan pemusnahan  

1. Tahapan proses pemusnahan 
dijelaskan. 

2. Tempat, alat dan bahan  
pemusnahan sesuai rekomendasi 
pemusnahan disiapkan. 

3. Hasil  penyiapan tempat alat dan 
bahan pemusnahan dicatat dan 

dilaporkan 

 
 

 
Tanggal ditetapkan .............................................................. 

 
Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 

 
 

(.......................) 

 

 
 

(........................) 

 

 
 

(..........................) 
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7. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.07 

2. Judul Unit Kompetensi Melaksanakan pemantauan daerah 
sebar HPI/ HPIK 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan Pelaksana dalam 

melaksanakan pemantauan daerah 
sebar HPI/ HPIK 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 

kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 

Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 

ikan jenjang terampil pelaksana  

2. Peralatan dan perlengkapan 

yang dipergunakan sesuai 
dengan panduan yang terdapat 
dalam KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 
dengan unit kompetensi ini 
meliputi pemantauan daerah 

sebar HPI/ HPIK 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 

dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 

simulasi di tempat kerja dan 
atau di Tempat Uji Kompetensi 
(TUK). 

2. Pengetahuan :  

- Prosedur penanganan sampel  

- Teknik pengumpulan data 

primer dan data sekunder 
pemantauan daerah sebar 
HPI/HPIK 

3. Keterampilan :  

- menangani sampel 

- mengumpulan data primer 
dan data sekunder 
pemantauan daerah sebar 

HPI/HPIK 
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4. Sikap Kerja : cermat, teliti, 
tepat, jujur, tanggung jawab, 
disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan persiapan 

pemantauan daerah sebar 
HPI/HPIK 

1. Prosedur penanganan sampel 

dijelaskan 
2. Alat, bahan, data sekunder dan 

formulir pemantauan disiapkan. 

2 Melakukan pemantauan 
daerah sebar HPI/HPIK 

sebagai anggota  

1. Data primer dan sekunder 
pemantauan daerah sebar HPI/ 

HPIK dijelaskan. 
2. Data primer dan data sekunder 

pemantauan daerah sebar HPI/ 
HPIK dilakumpulkan 

3. Hasil pengumpulan data 

pemantauan dicatat dan 
dilaporkan. 

   

 

 
 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 

 
Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 
 
 

(.......................) 

 
 
 

(........................) 

 
 
 

(..........................) 
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8. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.08 

2. Judul Unit Kompetensi Membuat koleksi, visualisasi dan 
informasi 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 

ikan Pelaksana  dalam membuat 
koleksi, visualisasi dan informasi 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 

Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 

ikan jenjang terampil pelaksana  

2. Peralatan dan perlengkapan 

yang dipergunakan sesuai 
dengan panduan yang terdapat 
dalam KUK 

3. Peraturan/pedoman yang 
terkait dengan unit kompetensi 
ini meliputi : 

- penyiapan bahan dasar 
informasi kegiatan 

pengendalian HPI/HPIK untuk 
membuat  grafik  

- pembuatan  bahan informasi 

kegiatan pengendalian 
HPI/HPIK dalam bentuk grafik 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan dengan 
cara : lisan, tertulis, demonstrasi/ 
praktek, dan simulasi di tempat 

kerja dan atau di Tempat Uji 
Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan : teknik dan metode 

pengolahan data informasi 
kegiatan pengendalian HPI/HPIK 

untuk membuat  grafik 

3. Keterampilan :  

Mengoperasikan alat pengolahan 

data secara manual dan/atau 
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elektronik 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, , jujur, 
tanggung jawab, disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan penyiapan 
bahan dasar informasi 

kegiatan pengendalian 
HPI/HPIK untuk membuat  

grafik 

1. Bahan dasar informasi kegiatan 
pengendalian HPI/HPIK untuk 

membuat  grafik dijelaskan 
2. Bahan dasar  informasi kegiatan 

pengendalian HPI/HPIK untuk 
membuat  grafik dikumpulkan 
 

2 Membuat  bahan informasi 
kegiatan pengendalian 

HPI/HPIK dalam bentuk 
grafik 

1. Bahan dasar informasi kegiatan 
pengendalian HPI/HPIK diolah 

2. informasi kegiatan pengendalian 
HPI/HPIK dalam bentuk grafik 
disusun 

   

 
 
 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 
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9. MELAKUKAN PERSIAPAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN  

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.001.09 

2. Judul Unit Kompetensi Melakukan persiapan pengendalian 
HPI/HPIK tingkat lapangan 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

sikap pengendali Hama dan Penyakit 
Ikan tingkat pelaksana lanjutan 

dalam melakukan persiapan 
pengendalian HPI/HPIK tingkat 
lapangan 

4. Ruang Lingkup 

 

5. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 

kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  

pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang terampil pelaksana 

lanjutan 

6. Peralatan dan perlengkapan yang 
dipergunakan sesuai dengan 

panduan yang terdapat dalam KUK 

7. Peraturan/pedoman yang terkait 
dengan unit kompetensi ini 

meliputi :  

- pengumpulan data 

operasional monitoring 
penyakit 

- pengolahan data 

operasional intersepsi 
penyakit 

- analisis data dasar dan 

data operasional lalulintas 

 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 

simulasi di tempat kerja dan 
atau di Tempat Uji Kompetensi 

(TUK). 

2. Pengetahuan : 

- teknik dan metode 

pengumpulan data 
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operasional monitoring 

penyakit,  

- teknik dan metode 
pengolahan data 

operasional intersepsi 
penyakit,  

- teknik dan metode analisis 

data dasar dan data 
operasional lalulintas 

3. Keterampilan :  

Mengorasikan alat pengolah 
data manual dan/atau 

elektronik 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, 
jujur, tanggung jawab, disiplin 

 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Mengumpulkan data 
operasional monitoring 

penyakit  

1. Data operasional monitoring 
penyakit dijelaskan.  

2. Data operasional monitoring 
penyakit  berdasar paket data 
jenis penyakit  (parasite, 

bakteri, mikotik, viral dan non 
infeksius) dikelompokkan 

3. Data operasional monitoring 
penyakit dalam bentuk paket 
data dikumpulkan 

2 Mengolah data operasional 
intersepsi penyakit 

1.  Jenis data operasional 
intersepsi penyakit  dijelaskan 

2. Data operasional intersepsi 
penyakit dalam bentuk 
rekapitulasi, tabulasi secara 

manual/elektronik setiap paket 
data diolah 

3. Hasil pengolahan data 
operasional intersepsi penyakit 
dicatat  dan dilaporkan  

3 Menganalisis data dasar 
dan data operasional 

lalulintas 

1.  Paket data dasar dan data 
operasional lalulintas dijelaskan 

2. Paket data dasar dan data 
operasional lalulintas dalam 
bentuk rekapitulasi, tabulasi 

secara manual/elektronik 
dianalisis 

3. Hasil analisis  paket data dasar 
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dan data operasional lalulintas 

dilaporkan 

 

 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 
 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 

 

 

 

10. MELAKSANAKAN PERSIAPAN PENGENDALIAN HAMA DAN 

PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.10 

2. Judul Unit Kompetensi Melakukan persiapan pengendalian 

HPI/HPIK tingkat laboratorium 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan Pelaksana Lanjutan dalam 

melakukan persiapan pengendalian 
HPI/HPIK tingkat laboratorium 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 

kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  

pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang terampil pelaksana  

2. Peralatan dan perlengkapan 

yang dipergunakan sesuai 
dengan panduan yang terdapat 

dalam KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 
dengan unit kompetensi ini 

meliputi  :  

- kalibrasi peralatan tingkat 
laboratorium  

- penyiapan tempat, alat, 
bahan 
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untuk pengujian cendawan 

- pembuatan media uji 
dan/atau 

 atau reagensia 

laboratorium untuk 
pengujian cendawan 

- penyiapan tempat, alat dan 

bahan laboratorium untuk 
pengujian virus 

- pembuatan media uji dan/ 

atau reagensia pengujian 
bakteri 

 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara : lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di tempat kerja dan 

atau di Tempat Uji Kompetensi 
(TUK). 

2. Pengetahuan :  

- Teknik dan metode kalibrasi 
peralatan tingkat laboratorium  

-  Cara penyiapan tempat, alat, 

bahan untuk pengujian 
cendawan 

-  teknik dan metode 
pembuatan media uji 
dan/atau reagensia 

laboratorium untuk pengujian 
cendawan 

- Cara penyiapan tempat, alat 

dan bahan laboratorium 
untuk pengujian virus 

- Cara pembuatan media uji 

dan/ atau reagensia pengujian 
bakteri 

 

3. Keterampilan :  

- Mengkalibrasi peralatan 

tingkat laboratorium 

- Menyiapkan tempat, alat, 
bahan atau reagensia 

laboratorium untuk pengujian 
cendawan 

- membuat media uji dan/ atau 
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reagensia laboratorium untuk 

pengujian cendawan 

- tempat, alat dan bahan 
laboratorium untuk pengujian 

virus 

 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 

jujur, tanggung jawab, disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Mengkalibrasi peralatan 
tingkat laboratorium 

1. Peralatan laboratorium yang 
memerlukan kalibrasi 

dijelaskan. 
2. Formulir pengecekan antara 

disiapkan. 

3. Pengukuran titik kalibrasi 
sesuai dengan sertifikat 

kalibrasi (pengecekan antara) 
dilakukan 

4. Hasil pengukuran titik kalibrasi 

dianalisa, dicatat dan 
dilaporkan. 

2 Menyiapkan tempat, alat, 
bahan dan  membuat media 
uji dan/ atau reagensia 

laboratorium untuk 
pengujian cendawan  

1. Tempat, alat, bahan dan jenis 
media uji dan/ atau reagensia 
pengujian cendawan dijelaskan. 

2. Pembuatan media uji dan/ atau 
reagensia pengujian cendawan 

dilaksanakan. 
3. Penyiapan tempat, alat, dan 

bahan pengujian cendawan 

dilaksanakan. 
4. Penggunaan tempat, alat, dan 

bahan, serta jumlah  

pembuatan media uji dan/ atau 
reagensia laboratorium untuk 

pengujian cendawan dicatat dan 
dilaporkan. 

3  Menyiapkan tempat, alat 
dan bahan laboratorium 
untuk pengujian virus  

1. Tempat, alat dan bahan untuk  
pengujian virus dijelaskan. 

2. Penyiapan tempat, alat  dan 

bahan sesuai prosedur untuk 
pengujian virus dilaksanakan 

3. Penggunaan tempat, alat dan 

bahan laboratorium untuk 
pengujian virus dicatat dan 

dilaporkan.  
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4 Membuat media uji dan/ 

atau reagensia pengujian 
bakteri 

1. Jenis media uji dan/ atau 

reagensia pengujian bakteri 
dijelaskan. 

2. Pembuatan media uji dan/atau 

reagensia pengujian bakteri 
dilaksanakan. 

3. Penggunaan bahan pembuatan 

media uji dan/ atau reagensia 
laboratorium untuk pengujian 

bakteri dicatat dan dilaporkan. 

 

 
 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 

 
Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 

 
 

(.......................) 

 

 
 

(........................) 

 

 
 

(..........................) 
 
 

 
 

11. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.11 

2. Judul Unit Kompetensi Melaksanakan pengawasan, 
pemeriksaan dan pengamatan 
terhadap media pembawa HPI/ HPIK 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan Pelaksana lajutan dalam 
melaksanakan pengawasan, 

pemeriksaan dan pengamatan 
terhadap media pembawa HPI/ HPIK 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan 
proses kerja dalam bentuk 

elemen kompetensi (EK) dan 
Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini 
berlaku untuk jabatan 

fungsional  pengendali hama 
dan penyakit ikan jenjang 
terampil pelaksana  

2. Peralatan dan perlengkapan 
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yang dipergunakan sesuai 

dengan panduan yang 
terdapat dalam KUK 

3. Praturan/pedoman yang 

terkait dengan  

-  pemeriksaan kebenaran 
jenis,volume/jumlah 

media pembawa benda 
lain 

- pengelompokan data dan 
resiko penyakit ikan 

-  pengamatan/ 

pemeriksaan HPI/HPIK 
secara visual pada pakan 
ikan atau bahan pembuat 

pakan ikan 

- pengamatan/ 
pemeriksaan faktor-faktor 

yang mempengaruhi 
perkembangan HPI/HPIK 

tingkat kesulitan II 

- pemeriksaan media 
pembawa air 

- pengambilan dan 
pengolahan spesimen  : 
mengambil parasit 

- pemeliharaan dan 
pengawasan media 
pembawa di pengasingan 

 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 

dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di  tempat kerja dan/ 

atau di Tempat Uji Kompetensi 
(TUK). 

2. Pengetahuan :  

- Pemeriksaan jenis/ 
volume/jumlah media 

pembawa benda lain 

- Jenis data risiko penyakit 
ikan 

- metode pengamatan/ 
pemeriksaan HPI secara 
visual/ organoleptik pada 

pakan ikan atau bahan 
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pembuat pakan ikan 

- teknik dan metode 
pengamatan/ 
pemeriksaan faktor-faktor 

yang mempengaruhi 
perkembangan HPI/HPIK 
tingkat kesulitan II 

- teknik dan metode 
pemeriksaan media 
pembawa air 

- teknik dan metode 
pengambilan dan 

pengolahan spesimen  : 
mengambil parasit 

- teknik memelihara media 

pembawa HPI/HPIK 

3. Keterampilan :  

- melakukan pemeriksaan 

jenis/ volume/jumlah 
media pembawa benda 
lain 

- melakukan pengamatan/ 
pemeriksaan HPI secara 

visual/ organoleptik pada 
pakan ikan atau bahan 
pembuat pakan ikan 

- melaukan pengamatan/ 
pemeriksaan faktor-faktor 
yang mempengaruhi 

perkembangan HPI/HPIK 
tingkat kesulitan II 

- memeriksa media 
pembawa air 

- mengambil dan mengolah 

spesimen   parasit 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, 
tepat, jujur, tanggung jawab, 

disiplin. 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan  pemeriksaan 

kebenaran 
jenis,volume/jumlah media 

pembawa benda lain 

1. Media pembawa benda lain 

(bahan patogenik, bahan 
biologik, sarana pengendali 

hayati, dan biakan organisme) 
dijelaskan.  

2. Pemeriksaan kebenaran jenis, 
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volume/jumlah media pembawa 

benda lain (bahan patogenik, 
bahan biologik, sarana 
pengendali hayati, dan biakan 

organism) dilaksanakan.  
3. Hasil pemeriksaan kebenaran 

jenis, volume/jumlah media 

pembawa benda lain dicatat dan 
dilaporkan 

2 Melakukan pengelompokan 
data dan resiko penyakit 

ikan 

1. Data resiko penyakit ikan 
berdasarkan data base yang ada 

didalam dan diluar negeri 
dijelaskan 

2. Data tingkat resiko penyakit 

ikan pada media pembawa yang 
dilalulintaskan dikelompokkan. 

3. Hasil pengelompokkan data 

resiko penyakit ikan dicatat dan 
dilaporkan. 

3  Melakukan pengamatan/ 
pemeriksaan HPI secara 

visual pada pakan ikan 
atau bahan pembuat pakan 
ikan 

1. Jenis-jenis pakan ikan 
dan/atau bahan pembuat 

bahan pakan ikan  dijelaskan. 
2. Prosedur pengamatan/ 

pemeriksaan HPI secara visual / 

organoleptik (bau, warna, 
tekstur dan komposisi) pada 
pakan ikan atau bahan 

pembuat pakan ikan  
dijelaskan.  

3. Hasil Pemeriksaan dan 
pengamatan HPI secara visual / 
organoleptik (bau, warna, 

tekstur dan komposisi) pada 
pakan ikan atau bahan 

pembuat pakan ikan dicatat dan 
dilaporkan. 

4 Melakukan pengamatan/ 

pemeriksaan faktor-faktor 
yang mempengaruhi 

perkembangan HPI/HPIK 
tingkat kesulitan II 

1. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan 
HPI/HPIK tingkat kesulitan II 

(minimal 2 faktor kunci) 
diidentifikasi. 

2. Target pengamatan, Alat, bahan 

dan prosedur pengamatan/ 
pemeriksaannya  ditentukan. 

3. Hasil pengamatan/ 
pemeriksaan faktor-faktor yang 
mempengaruhi perkembangan 

HPI/HPIK tingkat kesulitan II 
dicatat dan dilaporkan 
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5 Melakukan pemeriksaan 

media pembawa air 

1. Prosedur pemeriksaan media 

pembawa air dijelaskan. 
2. Pemeriksaan media pembawa 

air dilakukan 

3. Hasil pemeriksaan media 
pembawa air dicatat dan 
dilaporkan 

6 Melakukan pengambilan 
dan pengolahan spesimen  : 

mengambil parasit 

1. Alat, bahan dan prosedur 
pengambilan specimen parasit 

dijelaskan. 
2. Pengambilan specimen parasite 

dilakukan 
3. Hasil pengambilan specimen 

parasite dicatat dan dilaporkan 

7 Melakukan pemeliharaan 
dan pengawasan media 

pembawa di pengasingan 

1. Alat , tempat, bahan dan 
prosedur pemeliharaan, dan 

pengawasan media pembawa di 
pengasingan dijelaskan. 

2. Pemeliharaan dan pengawasan 

media pembawa di pengasingan 
dilaksanakan. 

3. Hasil pemeliharaan dan 
pengawasan media pembawa di 
pengasingan dicatat dan 

dilaporkan 

 

 
 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 

 
Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 
 
 

(.......................) 

 
 
 

(........................) 

 
 
 

(..........................) 
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12. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.12 

2. Judul Unit Kompetensi Melakukan uji profisiensi (sebagai 
penyelenggara ) 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan Pelaksana lanjutan dalam 

melakukan uji profisiensi 
penyelenggara atau peserta sebagai 
anggota 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan 
proses kerja dalam bentuk 

elemen kompetensi (EK) dan 
Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini 
berlaku untuk jabatan 

fungsional  pengendali hama 
dan penyakit ikan jenjang 

terampil pelaksana lanjutan 

2. Peralatan dan perlengkapan 
yang dipergunakan sesuai 

dengan panduan yang 
terdapat dalam KUK 

3. Peraturan/pedoman yang 

terkait dengan unit 
kompetensi ini meliputi : 

 

- ISO/IEC 17043 tentang   
Conformity Assesment 

General Requirenments 
Proficiency Testing 

- SK Kepala Badan KIPM 

tentang Penunjukkan 
BUSKIPM sebagai 

Laboratorium acuan Bidang 
Karantina Ikan 
Pengendalian Mutu Hasil 

Perikanan 

- SK Kepala UPT KIPM 
tentang Penunjukkan Tim 

Uji Profisiensi Laboratorium 

 

5. Panduan Penilaian 4. Penilaian dapat dilakukan 
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dengan cara : lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di  tempat kerja dan/ 
atau di Tempat Uji Kompetensi 

(TUK). 

5. Pengetahuan :  

-  skema uji profisiensi 

laboratorium 

- Panduan Mutu Laboratorium 

- Insstruksi Kerja Uji Profisiensi 

 

6. Keterampilan : 

mengoperasikan alat pengolah 
data ( manual dan elektronik) 

7. Sikap Kerja : cermat, teliti, 

tepat, jujur, tanggung jawab, 
disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 .  Melakukan persiapan uji 

profisiensi sebagai anggota 
(laboratorium 
penyelenggara) 

1. Data untuk bahan penyusunan  

skema uji profisiensi dan  data 
dasar sebagai bahan evaluasi 
unjuk kerja laboratorium 

peserta dijelaskan 
2. Data untuk bahan penyusunan  

skema uji profisiensi dan  data 

sekunder sebagai bahan 
evaluasi unjuk kerja 

laboratorium peserta 
dikumpulkan 

3. Data untuk bahan penyusunan  

skema uji profisiensi dan  data 
sekunder sebagai bahan 
evaluasi unjuk kerja 

laboratorium peserta dilaporkan 
 

2 Melakukan uji profisiensi 
sebagai anggota 

(laboratorium 
penyelenggara) 

1. Data untuk  hasil uji profisiensi 
dan data untuk bahan evaluasi 

unjuk kerja laboratorium 
peserta dijelaskan 

2. Data untuk  hasil uji profisiensi 

dan data untuk i bahan 
evaluasi unjuk kerja 
laboratorium peserta 

dikelompokkan 
3. Data untuk  hasil uji profisiensi 
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dan data untuk i bahan 

evaluasi unjuk kerja 
laboratorium peserta dilaporkan 

 

 
 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 

 

 
 
 

 
13. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.13 

2. Judul Unit Kompetensi Melakukan uji profisiensi ( sebagai 

peserta) 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan Pelaksana lanjutan dalam 

melakukan uji profisiensi 
penyelenggara atau peserta sebagai 

anggota 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan 
proses kerja dalam bentuk 

elemen kompetensi (EK) dan 
Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini 

berlaku untuk jabatan 
fungsional  pengendali hama 
dan penyakit ikan jenjang 

terampil pelaksana lanjutan 

2. Peralatan dan perlengkapan 

yang dipergunakan sesuai 
dengan panduan yang 
terdapat dalam KUK 

3. Peraturan/pedoman yang 
terkait dengan unit 
kompetensi ini meliputi : 
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- SK Kepala Badan KIPM 
tentang Penunjukkan 
BUSKIPM sebagai 

Laboratorium acuan Bidang 
Karantina Ikan 
Pengendalian Mutu Hasil 

Perikanan 

- SK Kepala UPT KIPM 
tentang Penunjukkan Tim 

Uji Profisiensi Laboratorium 

 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara : lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di  tempat kerja dan/ 
atau di Tempat Uji Kompetensi 

(TUK). 

2. Pengetahuan :  

- penyusunan program 

pemantapan mutu 
internal laboratorium 

- Panduan Mutu 
Laboratorium 

- Insstruksi Kerja Uji 

Profisiensi 

 

3. Keterampilan : 

mengoperasikan alat pengolah 
data ( manual dan elektronik) 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, 

tepat, jujur, tanggung jawab, 
disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 .  Melakukan persiapan uji 

profisiensi sebagai anggota 
(laboratorium 
penyelenggara) 

4. Data untuk bahan penyusunan  

skema uji profisiensi dan  data 
dasar sebagai bahan evaluasi 
unjuk kerja laboratorium 

peserta dijelaskan 
5. Data untuk bahan penyusunan  

skema uji profisiensi dan  data 
sekunder sebagai bahan 
evaluasi unjuk kerja 
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laboratorium peserta 

dikumpulkan 
6. Data untuk bahan penyusunan  

skema uji profisiensi dan  data 

sekunder sebagai bahan 
evaluasi unjuk kerja 
laboratorium peserta dilaporkan 

 

2 Melakukan uji profisiensi 

sebagai anggota 
(laboratorium 

penyelenggara) 

4. Data untuk  hasil uji profisiensi 

dan data untuk bahan evaluasi 
unjuk kerja laboratorium 

peserta dijelaskan 
5. Data untuk  hasil uji profisiensi 

dan data untuk i bahan 

evaluasi unjuk kerja 
laboratorium peserta 
dikelompokkan 

6. Data untuk  hasil uji profisiensi 
dan data untuk i bahan 

evaluasi unjuk kerja 
laboratorium peserta dilaporkan 

 

 .Melakukan persiapan uji 
profisiensi sebagai anggota 

(laboratorium peserta) 

1. Data untuk bahan 
penyusunan  bahan 

penyusunan program 
pemantapan mutu internal ( 
proficiency testing ) sebagai 

laboratorium peserta 
dijelaskan 

2. Data untuk bahan persiapan 
uji profisiensi  dikumpulkan 

3. Data untuk bahan 

penyusunan  bahan 
penyusunan program 

pemantapan mutu internal ( 
proficiency testing )dan  data 
untuk bahan persiapan uji 

profisiens dilaporkan 
 

 Melakukan uji profisiensi 
sebagai anggota 
(laboratorium peserta) 

1. Data untuk penyusunan lapora 
n hasil uji profisiensi dan data 
untuk bahan evaluasi unjuk 

kerja laboratorium sebagai  
peserta dijelaskan 

2. Data untuk penyusunan 
laporan hasil uji profisiensi dan 
data untuk bahan evaluasi 

unjuk kerja laboratorium 
sebagai  pesert a 
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dikelompokkan 

3. Data untuk penyusunan 
laporan hasil uji profisiensi dan 
data untuk bahan evaluasi 

unjuk kerja laboratorium 
sebagai  peserta 

 
 
 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 
 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 

 

 
 

 
 

14. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.14 

2. Judul Unit Kompetensi Melaksanakan perlakuan media 

pembawa HPI/HPIK 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 

ikan pelaksana lanjutan dalam 
melaksanakan perlakuan media 
pembawa HPI/HPIK 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 

kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  

pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang terampil pelaksana 

lanjutan 

2. Peralatan dan perlengkapan 
yang dipergunakan sesuai 

dengan panduan yang terdapat 
dalam KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 
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dengan unit kompetensi ini 

yaitu : tindakan karantina 
perlakuan media pembawa HPI/ 
HPIK secara kimiawi 

(perendaman, penyuntikan, oral, 
topical/ulas) 

 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara : lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di workshop dan atau 

di tempat kerja dan atau di 
Tempat Uji Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan : sistem 

manajemen mutu 
laboratorium, pengujian 
kimia/mikrobiologi/organolept

ik/ fisik/hayati 

3. Keterampilan : membuat 

instruksi kerja peralatan 
sederhana, membuat instruksi 
kerja metode sedang 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, 
tepat, jujur, tanggung jawab, 

disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan persiapan 
perlakuan media pembawa 
HPI/ HPIK 

1. Jenis-jenis perlakuan media 
pembawa HPI/ HPIK dijelaskan 

2. Tempat, alat, bahan dan 

formulir perlakuan disiapkan. 

2 Melakukan perlakuan 

dengan cara kimiawi 
(perendaman, penyuntikan, 
oral, topical/ulas) 

1. Rekomendasi perlakuan secara 

kimiawi (perendaman, 
penyuntikan, oral, topical/ulas) 
pada HPI/HPIK dan  media 

pembawa dijelaskan. 
2. Prosedur perlakuan secara 

kimiawi (perendaman, 
penyuntikan, oral, topical/ulas) 
sesuai rekomendasi dilakukan 

3. Hasil perlakuan cara kimiawi 
(perendaman, penyuntikan, 
oral, topical/ulas) pada media 

pembawa dicatat dan 
dilaporkan 
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Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 
 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 

 

 
 

 

15. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.15 

2. Judul Unit Kompetensi Melaksanakan pemantauan daerah 

sebar HPI/HPIK dan  peredaran obat 
ikan di unit budidaya, toko dan 
distributor 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan Pelaksana lanjutan dalam 
melaksanakan pemantauan daerah 

sebar HPI/HPIK dan  peredaran obat 
ikan di unit budidaya, toko dan 

distributor 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 

kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 

untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang terampil pelaksana 

lanjutan 

2. Peralatan dan perlengkapan yang 

dipergunakan sesuai dengan 
panduan yang terdapat dalam 
KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 
dengan unit kompetensi ini 
meliputi :  

- Keputusan Menteri KKP no, 26 
tahun 2013 tentang Jenis-
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jenis HPIK, media pembawa 

dan daerah sebarannya. 

- Peraturan Menteri KKP no. 4 
tahun 2012, tentang Obat 

Ikan 

- Petunjuk Teknis Pemantauan 
Daerah Sebar HPI/HPIK 

 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 

dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di  tempat kerja dan/ 

atau di Tempat Uji Kompetensi 
(TUK). 

2. Pengetahuan :  

- Alat dan bahan tingkat 
lapangan 

- Teknik pengolahan data 
primer dan sekunder 

- Jenis-jenis obat ikan yang 

teregistrasi dan obat bebas 

 

3. Keterampilan :  

- Mengoperasikan alat pengolah 
data ( manual dan elektronik) 

- Mengidentifikasi (visual) jenis-

jenis obat 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, 

tepat, jujur, tanggung jawab, 
disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan pemantauan 
daerah sebar HPI/HPIK 

sebagai anggota 

1. Alat dan bahan pemantauan 
daerah sebar HPI/HPIK 

disiapkan 
2. Pengolahan paket data primer 

dan sekunder pemantauan 
daerah sebar HPI/ HPIK 
dilaksanakan.  

3. Penyiapan bahan analisis  data 
pemantauan daerah sebar HPI/ 
HPIK dilaporkan. 

2 Melakukan pemantauan/ 
pengawasan peredaran dan 

1. Jenis-jenis obat ikan yang 
teregistrasi di KKP dijelaskan. 
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pemakaian obat ikan di 

unit budidaya, toko dan 
ditsributor 

2. Prosedur pemantauan/ 

pengawasan peredaran dan 
pemakaian obat ikan di unit 
budidaya, toko dan ditsributor 

dijelaskan.  
3. Hasil pemantauan/ pengawasan 

peredaran dan pemakaian obat 

ikan di unit budidaya, toko dan 
distributor dicatat dan 

dilaporkan. 

 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 
 
 

(.......................) 

 
 
 

(........................) 

 
 
 

(..........................) 
 

 

16. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.16 

2. Judul Unit Kompetensi Melaksanakan pemantauan daerah 
sebar HPI/HPIK dan  peredaran obat 

ikan di unit budidaya, toko dan 
distributor 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan Pelaksana lanjutan dalam 
membuat koleksi media pembawa 

dan koleksi HPI/ HPIK 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 

kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 

untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 

ikan jenjang terampil pelaksana 
lanjutan 

2. Peralatan dan perlengkapan 

yang dipergunakan sesuai 
dengan panduan yang terdapat 
dalam KUK 
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3. Peraturan/pedoman yang 

terkait dengan unit kompetensi 
ini meliputi :  

- Keputusan Menteri KKP no, 

26 tahun 2013 tentang 
Jenis-jenis HPIK, media 
pembawa dan daerah 

sebarannya. 

- Buku/ Pedoman 
pembuatan spesimen 

HPI/HPIK, dan pembuatan 
awetan media pembawa 

 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 

dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di  tempat kerja dan/ 

atau di Tempat Uji Kompetensi 
(TUK). 

2. Pengetahuan :  

- Jenis-jenis HPI/HPIK dan 
media pembawanya 

- Teknik penanganan sampel 

- Teknik membuat spesimen/ 
awetan ( HPI/HPIK dan 

media pembawa) 

- Teknik memelihara penyakit 
ikan golongan parasit hidup 

3. Keterampilan : 

- Menangani sampel uji 

- Membuat spesimen awetan 

HPI/HPIK 

- Memeihara penyakit ikan 
golonan parasit  hidup 

  

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, 
tepat, jujur, tanggung jawab, 

disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Mengumpulkan dan 
mengklasifikasi specimen 

dalam rangka pembuatan 
koleksi 

1. Jenis-jenis specimen dan 
prosedur pembuatan koleksi 

dijelaskan. 
2. Alat dan bahan pembuatan 



 

Page 66 of 200 
 

koleksi disiapkan. 

3. Pengumpulan specimen dan 
klasifikasi dilaksanakan.  

4. Hasil pengumpulan dan 

klasifikasi specimen koleksi 
dicatat dan dilaporkan.   

2 Membuat koleksi media 
pembawa 

1. Alat, bahan dan prosedur 
pembuatan koleksi media 
pembawa dijelaskan. 

2. Alat dan bahan untuk 
pembuatan koleksi media 

pembawa dalam bentuk awetan 
kering/ basah/ bagian organ 
disiapkan 

3. Pembuatan koleksi media 
pembawa dalam bentuk awetan 
kering/ basah/ bagian organ 

dilaksanakan. 
4. Hasil koleksi media pembawa 

dalam bentuk awetan kering/ 
basah/ bagian organ 
diregistrasi/ labeling, dicatat 

dan dilaporkan 

3 Memelihara dan 

mengamankan koleksi HPI/ 
HPIK hidup golongan 
parasit 

1. Jenis parasite,  media dan 

prosedur pemeliharaannya 
dijelaskan. 

2. Alat dan bahan untuk 

pemeliharaan koleksi HPI/ HPIK 
hidup golongan parasite 

disiapkan 
3. Pemeliharaan koleksi HPI/ HPIK 

hidup golongan parasite berupa 

pengamatan, pergantian media 
sesuai prosedur dilaksanakan 

4. Hasil pemeliharaan koleksi HPI/ 
HPIK hidup golongan parasite 
dicatat dan dilaporkan 

 
 

 
Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 
 

 
 

(.......................) 

 

 
 

(........................) 

 

 
 

(..........................) 
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17. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.17 

2. Judul Unit Kompetensi Menyiapan dan membuat bahan 
visualisasi  dan informasi kegiatan 

pengendalian HPI/ HPIK 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 

ikan Pelaksana Lanjutan dalam 
menyiapan dan membuat bahan 
visualisasi  dan informasi kegiatan 

pengendalian HPI/ HPIK 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan 

proses kerja dalam bentuk 
elemen kompetensi (EK) dan 
Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini 

berlaku untuk jabatan 
fungsional  pengendali hama 

dan penyakit ikan jenjang 
terampil pelaksana lanjutan 

2. Peralatan dan perlengkapan 

yang dipergunakan sesuai 
dengan panduan yang 
terdapat dalam KUK 

3. Peraturan/pedoman yang 
terkait dengan unit 

kompetensi ini meliputi  

Ketentuan tentang penyiapan 
bahan informasi penyebaran 

HPI/HPIK 

 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 

simulasi di tempat kerja dan 
/atau di Tempat Uji 

Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan :  

Jenis-jenis HPI/HPIK 

Informasi tentang serangan 
HPI/HPIK ( HPIK, media 

pembawanya dan lokasi) 
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3. Keterampilan :  

- Membuat bahan 
visualisasi dan informasi 
dalam bentuk peta/foto 

atau slide/video atau 
film/brosur atau 
leaflet/lembar data 

HPI/HPIK /grafik 

- Mengoperasikan alat 
pengolah data ( manual 

dan elektronik) 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, 

tepat, jujur, tanggung jawab, 
disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Menyiapkan bahan 
informasi kegiatan 

pengendalian HPI/HPIK 
dalam bentuk peta 

1. Bahan dasar informasi berupa 
serangan HPI/ HPIK, media 

pembawa, dan lokasi serangan 
dijelaskan. 

2. Data informasi serangan 
HPI/HPIK media pembawa, dan 
lokasi serangan untuk 

penyusunan informasi dalam 
bentuk peta dikumpulkan 

3. Kumpulan data informasi 
serangan HPI/HPIK media 
pembawa, dan lokasi serangan 

dilaporkan. 

2 Menyiapkan bahan 

informasi kegiatan 
pengendalian HPI/HPIK 
dalam bentuk foto/ slide 

1. Bahan dasar informasi kegiatan 

pengendalian HPI/ HPIK dalam 
bentuk foto/ slide dijelaskan. 

2. Data informasi kegiatan 

pengendalian HPI/HPIK dalam 
bentuk foto/ slide dikumpulkan 

3. Kumpulan data informasi 
kegiatan pengendalian HPI/ 
HPIK berupa foto/ slide 

dilaporkan. 

3 Menyiapkan bahan 

informasi kegiatan 
pengendalian HPI/HPIK 
dalam bentuk video/ film 

1. Bahan dasar informasi kegiatan 

pengendalian HPI/ HPIK dalam 
bentuk video/ film dijelaskan. 

2. Data informasi kegiatan 

pengendalian HPI/HPIK dalam 
bentuk video/ film dikumpulkan 

3. Kumpulan data informasi 
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kegiatan pengendalian HPI/ 

HPIK video/ film dilaporkan 

4 Menyiapkan bahan 
informasi kegiatan 

pengendalian HPI/HPIK 
dalam bentuk brosur/ 

leaflet 

1. Bahan dasar informasi kegiatan 
pengendalian HPI/ HPIK dalam 

bentuk brosur/ leaflet 
dijelaskan. 

2. Data informasi kegiatan 
pengendalian HPI/HPIK untuk 
penyusunan informasi dalam 

bentuk brosur/ leaflet 
dikumpulkan. 

3. Kumpulan data informasi 
kegiatan pengendalian HPI/ 
HPIK untuk penyusunan 

informasi dalam bentuk brosur/ 
leaflet dilaporkan 

 Menyiapkan bahan 
informasi kegiatan 
pengendalian HPI/HPIK 

dalam bentuk peta 

1. Bahan dasar informasi berupa 
serangan HPI/ HPIK, media 
pembawa, dan lokasi serangan 

dijelaskan. 
2. Data informasi serangan 

HPI/HPIK media pembawa, dan 
lokasi serangan untuk 
penyusunan informasi dalam 

bentuk peta dikumpulkan 
3. Kumpulan data informasi 

serangan HPI/HPIK media 

pembawa, dan lokasi serangan 
dilaporkan. 

5 Menyiapkan bahan 
informasi kegiatan 

pengendalian HPI/HPIK 
dalam bentuk foto/ slide 

1. Bahan dasar informasi kegiatan 
pengendalian HPI/ HPIK dalam 

bentuk foto/ slide dijelaskan. 
2. Data informasi kegiatan 

pengendalian HPI/HPIK dalam 

bentuk foto/ slide dikumpulkan 
3. Kumpulan data informasi 

kegiatan pengendalian HPI/ 

HPIK berupa foto/ slide 
dilaporkan. 

6 Menyiapkan bahan 
informasi kegiatan 

pengendalian HPI/HPIK 
dalam bentuk peta 

1. Bahan dasar informasi berupa 
serangan HPI/ HPIK, media 

pembawa, dan lokasi serangan 
dijelaskan. 

2. Data informasi serangan 

HPI/HPIK media pembawa, dan 
lokasi serangan untuk 
penyusunan informasi dalam 

bentuk peta dikumpulkan 
3. Kumpulan data informasi 
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serangan HPI/HPIK media 

pembawa, dan lokasi serangan 
dilaporkan. 

 

 
 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 

 

 
 

 

18. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.18 

2. Judul Unit Kompetensi Mengembangkan sistim mutu 
laboratorium 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan Pelaksana Lanjutan dalam 
Mengembangkan sistim mutu 

laboratorium 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan 

proses kerja dalam bentuk 
elemen kompetensi (EK) dan 

Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini 
berlaku untuk jabatan 
fungsional  pengendali hama 

dan penyakit ikan jenjang 
terampil pelaksana lsnjutsn 

2. Peralatan dan perlengkapan 

yang dipergunakan sesuai 
dengan panduan yang 

terdapat dalam KUK 

3. Peraturan/pedoman yang 
terkait dengan unit 

kompetensi ini meliputi : 

- SNI ISO/IEC 17025 
tahun 2008 tentang 
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Persyaratan Umum 

Kompetensi Laboratorium 
Penguji dan Laboratorium 
Kalibrasi 

 

5. Panduan Penilaian - Penilaian dapat dilakukan 

dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di tempat kerja dan 

atau di Tempat Uji Kompetensi 
(TUK). 

- Pengetahuan :  

- Panduan Mutu 
Laboratorium 

- Memahami 

manual/prosedur kerja  
setiap jenis alat 

laboratorium 

 

- Keterampilan :  

Mengoperasikan alat pengolah 
data ( manual dan elektronik) 

 

- Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 
jujur, tanggung jawab, disiplin. 
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No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Menyiapkan bahan 
penyusunan instruksi kerja 
peralatan 

1. Jenis peralatan dan prosedur 
pengoperasian alat dijelaskan. 

2. Prosedur pengoperasian alat 

dikumpulkan. 

2 Melakukan pembuatan 

instruksi kerja peralatan 

1. Prosedur pengoperasian 

masing-masing alat 
diterjemahkan. 

2. Penyusunan instruksi kerja 
alat sesuai prosedur 
pengoperasian masing-masing 

alat dilaksanakan.  
3. Hasil penyusunan instruksi 

kerja peralatan dilaporkan. 

 
 

 
Tanggal ditetapkan .............................................................. 

 
Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 

 
 

(.......................) 

 

 
 

(........................) 

 

 
 

(..........................) 

 
 

 

19. MELAKUKAN PERSIAPAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT 

IKAN  

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.001.19 

2. Judul Unit Kompetensi Melakukan persiapan pengendalian 
HPI/HPIK tingkat lapangan 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 
sikap pengendali Hama dan Penyakit 

Ikan tingkat pelaksana lanjutan 
dalam melakukan persiapan 
pengendalian HPI/HPIK tingkat 

lapangan 

4. Ruang Lingkup 

 

8. Unit kompetensi dengan proses 

kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
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untuk jabatan fungsional  

pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang terampil pelaksana 
lanjutan 

9. Peralatan dan perlengkapan yang 
dipergunakan sesuai dengan 
panduan yang terdapat dalam KUK 

10. Peraturan/pedoman yang 
terkait dengan unit kompetensi ini 

meliputi :  

- pengumpulan data 
operasional monitoring 

penyakit 

- pengolahan data 
operasional intersepsi 

penyakit 

- analisis data dasar dan 
data operasional lalulintas 

 

5. Panduan Penilaian 5. Penilaian dapat dilakukan 

dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 

simulasi di tempat kerja dan 
atau di Tempat Uji Kompetensi 
(TUK). 

6. Pengetahuan : 

- teknik dan metode 
pengumpulan data 

operasional monitoring 
penyakit,  

- teknik dan metode 
pengolahan data 
operasional intersepsi 

penyakit,  

- teknik dan metode analisis 
data dasar dan data 

operasional lalulintas 
7. Keterampilan :  

Mengorasikan alat pengolah 

data manual dan/atau 
elektronik 

8. Sikap Kerja : cermat, teliti, 
jujur, tanggung jawab, disiplin 
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No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Mengumpulkan data 
operasional monitoring 
penyakit  

4. Data operasional monitoring 
penyakit dijelaskan.  

5. Data operasional monitoring 

penyakit  berdasar paket data 
jenis penyakit  (parasite, 

bakteri, mikotik, viral dan non 
infeksius) dikelompokkan 

6. Data operasional monitoring 

penyakit dalam bentuk paket 
data dikumpulkan 

2 Mengolah data operasional 
intersepsi penyakit 

4.  Jenis data operasional 
intersepsi penyakit  dijelaskan 

5. Data operasional intersepsi 

penyakit dalam bentuk 
rekapitulasi, tabulasi secara 

manual/elektronik setiap paket 
data diolah 

6. Hasil pengolahan data 

operasional intersepsi penyakit 
dicatat  dan dilaporkan  

3 Menganalisis data dasar 
dan data operasional 
lalulintas 

4.  Paket data dasar dan data 
operasional lalulintas dijelaskan 

5. Paket data dasar dan data 

operasional lalulintas dalam 
bentuk rekapitulasi, tabulasi 

secara manual/elektronik 
dianalisis 

6. Hasil analisis  paket data dasar 

dan data operasional lalulintas 
dilaporkan 

 

 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 
 
 

(.......................) 

 
 
 

(........................) 

 
 
 

(..........................) 
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20. MELAKSANAKAN PERSIAPAN PENGENDALIAN HAMA DAN 

PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.20 

2. Judul Unit Kompetensi Melakukan persiapan pengendalian 
HPI/HPIK tingkat laboratorium 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 

ikan Pelaksana Lanjutan dalam 
melakukan persiapan pengendalian 
HPI/HPIK tingkat laboratorium 

4. Ruang Lingkup 4. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 

kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  

pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang terampil pelaksana  

5. Peralatan dan perlengkapan 
yang dipergunakan sesuai 
dengan panduan yang terdapat 

dalam KUK 

6. Peraturan/pedoman yang terkait 
dengan unit kompetensi ini 

meliputi  :  

- kalibrasi peralatan tingkat 

laboratorium  

- penyiapan tempat, alat, 
bahan 

untuk pengujian cendawan 

- pembuatan media uji 
dan/atau 

 atau reagensia 
laboratorium untuk 
pengujian cendawan 

- penyiapan tempat, alat dan 
bahan laboratorium untuk 

pengujian virus 

- pembuatan media uji dan/ 
atau reagensia pengujian 

bakteri 
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5. Panduan Penilaian 5. Penilaian dapat dilakukan 

dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di tempat kerja dan 

atau di Tempat Uji Kompetensi 
(TUK). 

6. Pengetahuan :  

- Teknik dan metode kalibrasi 
peralatan tingkat laboratorium  

-  Cara penyiapan tempat, alat, 
bahan untuk pengujian 
cendawan 

-  teknik dan metode 
pembuatan media uji 
dan/atau reagensia 

laboratorium untuk pengujian 
cendawan 

- Cara penyiapan tempat, alat 

dan bahan laboratorium 
untuk pengujian virus 

- Cara pembuatan media uji 
dan/ atau reagensia pengujian 
bakteri 

 

7. Keterampilan :  

- Mengkalibrasi peralatan 

tingkat laboratorium 

- Menyiapkan tempat, alat, 
bahan atau reagensia 

laboratorium untuk pengujian 
cendawan 

- membuat media uji dan/ atau 
reagensia laboratorium untuk 
pengujian cendawan 

- tempat, alat dan bahan 
laboratorium untuk pengujian 
virus 

 

8. Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 
jujur, tanggung jawab, disiplin. 
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No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Mengkalibrasi peralatan 
tingkat laboratorium 

5. Peralatan laboratorium yang 
memerlukan kalibrasi 

dijelaskan. 
6. Formulir pengecekan antara 

disiapkan. 
7. Pengukuran titik kalibrasi 

sesuai dengan sertifikat 

kalibrasi (pengecekan antara) 
dilakukan 

8. Hasil pengukuran titik kalibrasi 
dianalisa, dicatat dan 
dilaporkan. 

2 Menyiapkan tempat, alat, 
bahan dan  membuat media 

uji dan/ atau reagensia 
laboratorium untuk 
pengujian cendawan  

5. Tempat, alat, bahan dan jenis 
media uji dan/ atau reagensia 

pengujian cendawan dijelaskan. 
6. Pembuatan media uji dan/ atau 

reagensia pengujian cendawan 

dilaksanakan. 
7. Penyiapan tempat, alat, dan 

bahan pengujian cendawan 
dilaksanakan. 

8. Penggunaan tempat, alat, dan 

bahan, serta jumlah  
pembuatan media uji dan/ atau 
reagensia laboratorium untuk 

pengujian cendawan dicatat dan 
dilaporkan. 

3  Menyiapkan tempat, alat 
dan bahan laboratorium 

untuk pengujian virus  

4. Tempat, alat dan bahan untuk  
pengujian virus dijelaskan. 

5. Penyiapan tempat, alat  dan 
bahan sesuai prosedur untuk 
pengujian virus dilaksanakan 

6. Penggunaan tempat, alat dan 
bahan laboratorium untuk 
pengujian virus dicatat dan 

dilaporkan.  

4 Membuat media uji dan/ 

atau reagensia pengujian 
bakteri 

4. Jenis media uji dan/ atau 

reagensia pengujian bakteri 
dijelaskan. 

5. Pembuatan media uji dan/atau 
reagensia pengujian bakteri 
dilaksanakan. 

6. Penggunaan bahan pembuatan 
media uji dan/ atau reagensia 
laboratorium untuk pengujian 

bakteri dicatat dan dilaporkan. 
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Tanggal ditetapkan .............................................................. 

 
Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 

 
 

(.......................) 

 

 
 

(........................) 

 

 
 

(..........................) 

 
 

 
 

21. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.21 

2. Judul Unit Kompetensi Melaksanakan pengawasan, 

pemeriksaan dan pengamatan 
terhadap media pembawa HPI/ HPIK 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan Pelaksana lajutan dalam 
melaksanakan pengawasan, 

pemeriksaan dan pengamatan 
terhadap media pembawa HPI/ HPIK 

4. Ruang Lingkup 4. Unit kompetensi dengan 
proses kerja dalam bentuk 
elemen kompetensi (EK) dan 

Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini 
berlaku untuk jabatan 

fungsional  pengendali hama 
dan penyakit ikan jenjang 
terampil pelaksana  

5. Peralatan dan perlengkapan 
yang dipergunakan sesuai 
dengan panduan yang 

terdapat dalam KUK 

6. Praturan/pedoman yang 

terkait dengan  

-  pemeriksaan kebenaran 
jenis,volume/jumlah 

media pembawa benda 
lain 
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- pengelompokan data dan 
resiko penyakit ikan 

-  pengamatan/ 
pemeriksaan HPI/HPIK 

secara visual pada pakan 
ikan atau bahan pembuat 
pakan ikan 

- pengamatan/ 
pemeriksaan faktor-faktor 
yang mempengaruhi 

perkembangan HPI/HPIK 
tingkat kesulitan II 

- pemeriksaan media 
pembawa air 

- pengambilan dan 

pengolahan spesimen  : 
mengambil parasit 

- pemeliharaan dan 

pengawasan media 
pembawa di pengasingan 

 

5. Panduan Penilaian 5. Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara : lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di  tempat kerja dan/ 
atau di Tempat Uji Kompetensi 

(TUK). 

6. Pengetahuan :  

- Pemeriksaan jenis/ 
volume/jumlah media 
pembawa benda lain 

- Jenis data risiko penyakit 
ikan 

- metode pengamatan/ 

pemeriksaan HPI secara 
visual/ organoleptik pada 
pakan ikan atau bahan 

pembuat pakan ikan 

- teknik dan metode 

pengamatan/ 
pemeriksaan faktor-faktor 
yang mempengaruhi 

perkembangan HPI/HPIK 
tingkat kesulitan II 

- teknik dan metode 

pemeriksaan media 
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pembawa air 

- teknik dan metode 
pengambilan dan 
pengolahan spesimen  : 

mengambil parasit 

- teknik memelihara media 
pembawa HPI/HPIK 

 

7. Keterampilan :  

- melakukan pemeriksaan 

jenis/ volume/jumlah 
media pembawa benda 

lain 

- melakukan pengamatan/ 
pemeriksaan HPI secara 

visual/ organoleptik pada 
pakan ikan atau bahan 
pembuat pakan ikan 

- melaukan pengamatan/ 
pemeriksaan faktor-faktor 
yang mempengaruhi 

perkembangan HPI/HPIK 
tingkat kesulitan II 

- memeriksa media 
pembawa air 

- mengambil dan mengolah 

spesimen   parasit 

8. Sikap Kerja : cermat, teliti, 
tepat, jujur, tanggung jawab, 

disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan  pemeriksaan 
kebenaran 

jenis,volume/jumlah media 
pembawa benda lain 

4. Media pembawa benda lain 
(bahan patogenik, bahan 

biologik, sarana pengendali 
hayati, dan biakan organisme) 
dijelaskan.  

5. Pemeriksaan kebenaran jenis, 
volume/jumlah media pembawa 

benda lain (bahan patogenik, 
bahan biologik, sarana 
pengendali hayati, dan biakan 

organism) dilaksanakan.  
6. Hasil pemeriksaan kebenaran 

jenis, volume/jumlah media 



 

Page 81 of 200 
 

pembawa benda lain dicatat dan 

dilaporkan 

2 Melakukan pengelompokan 
data dan resiko penyakit 

ikan 

4. Data resiko penyakit ikan 
berdasarkan data base yang ada 

didalam dan diluar negeri 
dijelaskan 

5. Data tingkat resiko penyakit 
ikan pada media pembawa yang 
dilalulintaskan dikelompokkan. 

6. Hasil pengelompokkan data 
resiko penyakit ikan dicatat dan 

dilaporkan. 

3  Melakukan pengamatan/ 
pemeriksaan HPI secara 

visual pada pakan ikan 
atau bahan pembuat pakan 

ikan 

4. Jenis-jenis pakan ikan 
dan/atau bahan pembuat 

bahan pakan ikan  dijelaskan. 
5. Prosedur pengamatan/ 

pemeriksaan HPI secara visual / 
organoleptik (bau, warna, 
tekstur dan komposisi) pada 

pakan ikan atau bahan 
pembuat pakan ikan  

dijelaskan.  
6. Hasil Pemeriksaan dan 

pengamatan HPI secara visual / 

organoleptik (bau, warna, 
tekstur dan komposisi) pada 
pakan ikan atau bahan 

pembuat pakan ikan dicatat dan 
dilaporkan. 

4 Melakukan pengamatan/ 
pemeriksaan faktor-faktor 

yang mempengaruhi 
perkembangan HPI/HPIK 
tingkat kesulitan II 

4. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi perkembangan 

HPI/HPIK tingkat kesulitan II 
(minimal 2 faktor kunci) 
diidentifikasi. 

5. Target pengamatan, Alat, bahan 
dan prosedur pengamatan/ 
pemeriksaannya  ditentukan. 

6. Hasil pengamatan/ 
pemeriksaan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan 
HPI/HPIK tingkat kesulitan II 
dicatat dan dilaporkan 

5 Melakukan pemeriksaan 
media pembawa air 

4. Prosedur pemeriksaan media 
pembawa air dijelaskan. 

5. Pemeriksaan media pembawa 
air dilakukan 

6. Hasil pemeriksaan media 

pembawa air dicatat dan 
dilaporkan 
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6 Melakukan pengambilan 

dan pengolahan spesimen  : 
mengambil parasit 

4. Alat, bahan dan prosedur 

pengambilan specimen parasit 
dijelaskan. 

5. Pengambilan specimen parasite 

dilakukan 
6. Hasil pengambilan specimen 

parasite dicatat dan dilaporkan 

7 Melakukan pemeliharaan 
dan pengawasan media 

pembawa di pengasingan 

4. Alat , tempat, bahan dan 
prosedur pemeliharaan, dan 

pengawasan media pembawa di 
pengasingan dijelaskan. 

5. Pemeliharaan dan pengawasan 
media pembawa di pengasingan 
dilaksanakan. 

6. Hasil pemeliharaan dan 
pengawasan media pembawa di 
pengasingan dicatat dan 

dilaporkan 

   

 
 

 
Tanggal ditetapkan .............................................................. 

 
Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 

 
 

(.......................) 

 

 
 

(........................) 

 

 
 

(..........................) 

 
 

22. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.22 

2. Judul Unit Kompetensi Melakukan uji profisiensi (sebagai 
penyelenggara ) 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 

ikan Pelaksana lanjutan dalam 
melakukan uji profisiensi 

penyelenggara atau peserta sebagai 
anggota 

4. Ruang Lingkup 8. Unit kompetensi dengan 

proses kerja dalam bentuk 
elemen kompetensi (EK) dan 
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Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini 

berlaku untuk jabatan 
fungsional  pengendali hama 
dan penyakit ikan jenjang 

terampil pelaksana lanjutan 

9. Peralatan dan perlengkapan 
yang dipergunakan sesuai 

dengan panduan yang 
terdapat dalam KUK 

10. Peraturan/pedoman 
yang terkait dengan unit 
kompetensi ini meliputi : 

 

- ISO/IEC 17043 tentang   
Conformity Assesment 

General Requirenments 
Proficiency Testing 

- SK Kepala Badan KIPM 
tentang Penunjukkan 
BUSKIPM sebagai 

Laboratorium acuan Bidang 
Karantina Ikan 
Pengendalian Mutu Hasil 

Perikanan 

- SK Kepala UPT KIPM 

tentang Penunjukkan Tim 
Uji Profisiensi Laboratorium 

 

5. Panduan Penilaian 11. Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara : lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di  tempat kerja dan/ 
atau di Tempat Uji Kompetensi 

(TUK). 

12. Pengetahuan :  

-  skema uji profisiensi 
laboratorium 

- Panduan Mutu Laboratorium 

- Insstruksi Kerja Uji Profisiensi 

13.  Keterampilan : 
mengoperasikan alat pengolah 

data ( manual dan elektronik) 

14. Sikap Kerja : cermat, teliti, 
tepat, jujur, tanggung jawab, 

disiplin. 
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No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 .  Melakukan persiapan uji 
profisiensi sebagai anggota 

(laboratorium 
penyelenggara) 

7. Data untuk bahan penyusunan  
skema uji profisiensi dan  data 

dasar sebagai bahan evaluasi 
unjuk kerja laboratorium 

peserta dijelaskan 
8. Data untuk bahan penyusunan  

skema uji profisiensi dan  data 

sekunder sebagai bahan 
evaluasi unjuk kerja 

laboratorium peserta 
dikumpulkan 

9. Data untuk bahan penyusunan  

skema uji profisiensi dan  data 
sekunder sebagai bahan 
evaluasi unjuk kerja 

laboratorium peserta dilaporkan 
 

2 Melakukan uji profisiensi 
sebagai anggota 

(laboratorium 
penyelenggara) 

7. Data untuk  hasil uji profisiensi 
dan data untuk bahan evaluasi 

unjuk kerja laboratorium 
peserta dijelaskan 

8. Data untuk  hasil uji profisiensi 

dan data untuk i bahan 
evaluasi unjuk kerja 
laboratorium peserta 

dikelompokkan 
9. Data untuk  hasil uji profisiensi 

dan data untuk i bahan 
evaluasi unjuk kerja 
laboratorium peserta dilaporkan 

 

 

 
Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 
 

 
 

(.......................) 

 

 
 

(........................) 

 

 
 

(..........................) 
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23. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.23 

2. Judul Unit Kompetensi Melakukan uji profisiensi ( sebagai 
peserta) 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan Pelaksana lanjutan dalam 

melakukan uji profisiensi 
penyelenggara atau peserta sebagai 
anggota 

4. Ruang Lingkup 4. Unit kompetensi dengan 
proses kerja dalam bentuk 

elemen kompetensi (EK) dan 
Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini 
berlaku untuk jabatan 

fungsional  pengendali hama 
dan penyakit ikan jenjang 

terampil pelaksana lanjutan 

5. Peralatan dan perlengkapan 
yang dipergunakan sesuai 

dengan panduan yang 
terdapat dalam KUK 

6. Peraturan/pedoman yang 

terkait dengan unit 
kompetensi ini meliputi : 

 

- SK Kepala Badan KIPM 
tentang Penunjukkan 

BUSKIPM sebagai 
Laboratorium acuan Bidang 
Karantina Ikan 

Pengendalian Mutu Hasil 
Perikanan 

- SK Kepala UPT KIPM 
tentang Penunjukkan Tim 
Uji Profisiensi Laboratorium 

 

5. Panduan Penilaian 5. Penilaian dapat dilakukan 

dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di  tempat kerja dan/ 

atau di Tempat Uji Kompetensi 
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(TUK). 

6. Pengetahuan :  

- penyusunan program 
pemantapan mutu 

internal laboratorium 

- Panduan Mutu 
Laboratorium 

- Insstruksi Kerja Uji 
Profisiensi 

7. Keterampilan : 

mengoperasikan alat pengolah 
data ( manual dan elektronik) 

8. Sikap Kerja : cermat, teliti, 
tepat, jujur, tanggung jawab, 
disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan persiapan uji 

profisiensi sebagai anggota 
(laboratorium 

penyelenggara) 

1. Data untuk bahan penyusunan  

skema uji profisiensi dan  data 
dasar sebagai bahan evaluasi 

unjuk kerja laboratorium peserta 
dijelaskan 

2. Data untuk bahan penyusunan  

skema uji profisiensi dan  data 
sekunder sebagai bahan evaluasi 
unjuk kerja laboratorium peserta 

dikumpulkan 
3. Data untuk bahan penyusunan  

skema uji profisiensi dan  data 
sekunder sebagai bahan evaluasi 
unjuk kerja laboratorium peserta 

dilaporkan 
 

2 Melakukan uji profisiensi 
sebagai anggota 
(laboratorium 

penyelenggara) 

4.  Data untuk  hasil uji profisiensi 
dan data untuk bahan evaluasi 
unjuk kerja laboratorium peserta 

dijelaskan 
5. Data untuk  hasil uji profisiensi 

dan data untuk i bahan evaluasi 
unjuk kerja laboratorium peserta 
dikelompokkan 

6. Data untuk  hasil uji profisiensi 
dan data untuk i bahan evaluasi 
unjuk kerja laboratorium peserta 

dilaporkan 
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3 .Melakukan persiapan uji 

profisiensi sebagai anggota 
(laboratorium peserta) 

7. Data untuk bahan penyusunan  

bahan penyusunan program 
pemantapan mutu internal ( 
proficiency testing ) sebagai 

laboratorium peserta dijelaskan 
8. Data untuk bahan persiapan uji 

profisiensi  dikumpulkan 

9. Data untuk bahan penyusunan  
bahan penyusunan program 

pemantapan mutu internal ( 
proficiency testing )dan  data 
untuk bahan persiapan uji 

profisiens dilaporkan 
 

4 Melakukan uji profisiensi 
sebagai anggota 
(laboratorium peserta) 

10. Data untuk penyusunan 
laporan hasil uji profisiensi dan 
data untuk bahan evaluasi 

unjuk kerja laboratorium 
sebagai  peserta dijelaskan 

11. Data untuk penyusunan 
laporan hasil uji profisiensi dan 
data untuk bahan evaluasi 

unjuk kerja laboratorium 
sebagai  pesert a dikelompokkan 

12. Data untuk penyusunan 
laporan hasil uji profisiensi dan 
data untuk bahan evaluasi 

unjuk kerja laboratorium 
sebagai  peserta 

 
 
 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 
 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 
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24. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.24 

2. Judul Unit Kompetensi Melaksanakan perlakuan media 
pembawa HPI/HPIK 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan pelaksana lanjutan dalam 

melaksanakan perlakuan media 
pembawa HPI/HPIK 

4. Ruang Lingkup 4. Unit kompetensi dengan proses 

kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 

Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 

ikan jenjang terampil pelaksana 
lanjutan 

5. Peralatan dan perlengkapan 
yang dipergunakan sesuai 
dengan panduan yang terdapat 

dalam KUK 

6. Peraturan/pedoman yang terkait 
dengan unit kompetensi ini 

yaitu : tindakan karantina 
perlakuan media pembawa HPI/ 

HPIK secara kimiawi 
(perendaman, penyuntikan, oral, 
topical/ulas) 

 

5. Panduan Penilaian 5. Penilaian dapat dilakukan 

dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di workshop dan atau 

di tempat kerja dan atau di 
Tempat Uji Kompetensi (TUK). 

6. Pengetahuan : sistem 
manajemen mutu 
laboratorium, pengujian 

kimia/mikrobiologi/organolept
ik/ fisik/hayati 

7. Keterampilan : membuat 
instruksi kerja peralatan 



 

Page 89 of 200 
 

sederhana, membuat instruksi 

kerja metode sedang 

8. Sikap Kerja : cermat, teliti, 
tepat, jujur, tanggung jawab, 

disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan persiapan 
perlakuan media pembawa 

HPI/ HPIK 

3. Jenis-jenis perlakuan media 
pembawa HPI/ HPIK dijelaskan 

4. Tempat, alat, bahan dan 
formulir perlakuan disiapkan. 

2 Melakukan perlakuan 

dengan cara kimiawi 
(perendaman, penyuntikan, 

oral, topical/ulas) 

4. Rekomendasi perlakuan secara 

kimiawi (perendaman, 
penyuntikan, oral, topical/ulas) 

pada HPI/HPIK dan  media 
pembawa dijelaskan. 

5. Prosedur perlakuan secara 

kimiawi (perendaman, 
penyuntikan, oral, topical/ulas) 

sesuai rekomendasi dilakukan 
6. Hasil perlakuan cara kimiawi 

(perendaman, penyuntikan, 

oral, topical/ulas) pada media 
pembawa dicatat dan 
dilaporkan 

 
 

 
Tanggal ditetapkan .............................................................. 

 
Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 

 
 

(.......................) 

 

 
 

(........................) 

 

 
 

(..........................) 
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25. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.25 

2. Judul Unit Kompetensi Melaksanakan pemantauan daerah 
sebar HPI/HPIK dan  peredaran obat 

ikan di unit budidaya, toko dan 
distributor 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan Pelaksana lanjutan dalam 
melaksanakan pemantauan daerah 

sebar HPI/HPIK dan  peredaran obat 
ikan di unit budidaya, toko dan 
distributor 

4. Ruang Lingkup 4. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 

kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 

untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang terampil pelaksana 

lanjutan 

5. Peralatan dan perlengkapan yang 
dipergunakan sesuai dengan 

panduan yang terdapat dalam 
KUK 

6. Peraturan/pedoman yang terkait 
dengan unit kompetensi ini 
meliputi :  

- Keputusan Menteri KKP no, 26 
tahun 2013 tentang Jenis-
jenis HPIK, media pembawa 

dan daerah sebarannya. 

- Peraturan Menteri KKP no. 4 

tahun 2012, tentang Obat 
Ikan 

- Petunjuk Teknis Pemantauan 

Daerah Sebar HPI/HPIK 

 

5. Panduan Penilaian 5. Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 

simulasi di  tempat kerja dan/ 
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atau di Tempat Uji Kompetensi 

(TUK). 

6. Pengetahuan :  

 

- Alat dan bahan tingkat 
lapangan 

- Teknik pengolahan data 

primer dan sekunder 

- Jenis-jenis obat ikan yang 
teregistrasi dan obat bebas 

 

7. Keterampilan :  

- Mengoperasikan alat pengolah 
data ( manual dan elektronik) 

- Mengidentifikasi (visual) jenis-

jenis obat 

8. Sikap Kerja : cermat, teliti, 
tepat, jujur, tanggung jawab, 

disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan pemantauan 
daerah sebar HPI/HPIK 

sebagai anggota 

4. Alat dan bahan pemantauan 
daerah sebar HPI/HPIK 

disiapkan 
5. Pengolahan paket data primer 

dan sekunder pemantauan 

daerah sebar HPI/ HPIK 
dilaksanakan.  

6. Penyiapan bahan analisis  data 

pemantauan daerah sebar HPI/ 
HPIK dilaporkan. 

2 Melakukan pemantauan/ 
pengawasan peredaran dan 

pemakaian obat ikan di 
unit budidaya, toko dan 
ditsributor 

4. Jenis-jenis obat ikan yang 
teregistrasi di KKP dijelaskan. 

5. Prosedur pemantauan/ 
pengawasan peredaran dan 
pemakaian obat ikan di unit 

budidaya, toko dan ditsributor 
dijelaskan.  

6. Hasil pemantauan/ pengawasan 

peredaran dan pemakaian obat 
ikan di unit budidaya, toko dan 

distributor dicatat dan 
dilaporkan. 
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Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 
 

 
 

(.......................) 

 

 
 

(........................) 

 

 
 

(..........................) 

 
 

 

26. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.26 

2. Judul Unit Kompetensi Membuat koleksi media pembawa 
dan koleksi HPI/ HPIK 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan Pelaksana lanjutan dalam 
membuat koleksi media pembawa 

dan koleksi HPI/ HPIK 

4. Ruang Lingkup 4. Unit kompetensi dengan proses 

kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 

Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 

ikan jenjang terampil pelaksana 
lanjutan 

5. Peralatan dan perlengkapan 

yang dipergunakan sesuai 
dengan panduan yang terdapat 

dalam KUK 

6. Peraturan/pedoman yang 
terkait dengan unit kompetensi 

ini meliputi :  

- Keputusan Menteri KKP no, 
26 tahun 2013 tentang 

Jenis-jenis HPIK, media 
pembawa dan daerah 

sebarannya. 

- Buku/ Pedoman 
pembuatan spesimen 

HPI/HPIK, dan pembuatan 
awetan media pembawa 
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5. Panduan Penilaian 5. Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara : lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di  tempat kerja dan/ 

atau di Tempat Uji Kompetensi 
(TUK). 

6. Pengetahuan :  

- Jenis-jenis HPI/HPIK dan 
media pembawanya 

- Teknik penanganan sampel 

- Teknik membuat spesimen/ 
awetan ( HPI/HPIK dan 
media pembawa) 

- Teknik memelihara penyakit 
ikan golongan parasit hidup 

7. Keterampilan : 

- Menangani sampel uji 

- Membuat spesimen awetan 

HPI/HPIK 

- Memeihara penyakit ikan 
golonan parasit  hidup 

  

8. Sikap Kerja : cermat, teliti, 
tepat, jujur, tanggung jawab, 

disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Mengumpulkan dan 
mengklasifikasi specimen 

dalam rangka pembuatan 
koleksi 

5. Jenis-jenis specimen dan 
prosedur pembuatan koleksi 

dijelaskan. 
6. Alat dan bahan pembuatan 

koleksi disiapkan. 

7. Pengumpulan specimen dan 
klasifikasi dilaksanakan.  

8. Hasil pengumpulan dan 
klasifikasi specimen koleksi 
dicatat dan dilaporkan.   

2 Membuat koleksi media 
pembawa 

5. Alat, bahan dan prosedur 
pembuatan koleksi media 

pembawa dijelaskan. 
6. Alat dan bahan untuk 

pembuatan koleksi media 
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pembawa dalam bentuk awetan 

kering/ basah/ bagian organ 
disiapkan 

7. Pembuatan koleksi media 

pembawa dalam bentuk awetan 
kering/ basah/ bagian organ 
dilaksanakan. 

8. Hasil koleksi media pembawa 
dalam bentuk awetan kering/ 

basah/ bagian organ 
diregistrasi/ labeling, dicatat 
dan dilaporkan 

3 Memelihara dan 
mengamankan koleksi HPI/ 

HPIK hidup golongan 
parasit 

5. Jenis parasite,  media dan 
prosedur pemeliharaannya 

dijelaskan. 
6. Alat dan bahan untuk 

pemeliharaan koleksi HPI/ HPIK 

hidup golongan parasite 
disiapkan 

7. Pemeliharaan koleksi HPI/ HPIK 
hidup golongan parasite berupa 
pengamatan, pergantian media 

sesuai prosedur dilaksanakan 
8. Hasil pemeliharaan koleksi HPI/ 

HPIK hidup golongan parasite 
dicatat dan dilaporkan 

 

 
 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 
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27. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.27 

2. Judul Unit Kompetensi Menyiapan dan membuat bahan 
visualisasi  dan informasi kegiatan 

pengendalian HPI/ HPIK 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 

ikan Pelaksana Lanjutan dalam 
menyiapan dan membuat bahan 
visualisasi  dan informasi kegiatan 

pengendalian HPI/ HPIK 

4. Ruang Lingkup 4. Unit kompetensi dengan 

proses kerja dalam bentuk 
elemen kompetensi (EK) dan 
Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini 

berlaku untuk jabatan 
fungsional  pengendali hama 

dan penyakit ikan jenjang 
terampil pelaksana lanjutan 

5. Peralatan dan perlengkapan 

yang dipergunakan sesuai 
dengan panduan yang 
terdapat dalam KUK 

6. Peraturan/pedoman yang 
terkait dengan unit 

kompetensi ini meliputi  

Ketentuan tentang penyiapan 
bahan informasi penyebaran 

HPI/HPIK 

 

5. Panduan Penilaian 5. Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 

simulasi di tempat kerja dan 
/atau di Tempat Uji 

Kompetensi (TUK). 

6. Pengetahuan :  

Jenis-jenis HPI/HPIK 

Informasi tentang serangan 
HPI/HPIK ( HPIK, media 

pembawanya dan lokasi) 

 



 

Page 96 of 200 
 

7. Keterampilan :  

- Membuat bahan 
visualisasi dan informasi 
dalam bentuk peta/foto 

atau slide/video atau 
film/brosur atau 
leaflet/lembar data 

HPI/HPIK /grafik 

- Mengoperasikan alat 
pengolah data ( manual 

dan elektronik) 

8. Sikap Kerja : cermat, teliti, 

tepat, jujur, tanggung jawab, 
disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Menyiapkan bahan 
informasi kegiatan 

pengendalian HPI/HPIK 
dalam bentuk peta 

4. Bahan dasar informasi berupa 
serangan HPI/ HPIK, media 

pembawa, dan lokasi serangan 
dijelaskan. 

5. Data informasi serangan 
HPI/HPIK media pembawa, dan 
lokasi serangan untuk 

penyusunan informasi dalam 
bentuk peta dikumpulkan 

6. Kumpulan data informasi 
serangan HPI/HPIK media 
pembawa, dan lokasi serangan 

dilaporkan. 

2 Menyiapkan bahan 

informasi kegiatan 
pengendalian HPI/HPIK 
dalam bentuk foto/ slide 

4. Bahan dasar informasi kegiatan 

pengendalian HPI/ HPIK dalam 
bentuk foto/ slide dijelaskan. 

5. Data informasi kegiatan 

pengendalian HPI/HPIK dalam 
bentuk foto/ slide dikumpulkan 

6. Kumpulan data informasi 
kegiatan pengendalian HPI/ 
HPIK berupa foto/ slide 

dilaporkan. 

3 Menyiapkan bahan 

informasi kegiatan 
pengendalian HPI/HPIK 
dalam bentuk video/ film 

4. Bahan dasar informasi kegiatan 

pengendalian HPI/ HPIK dalam 
bentuk video/ film dijelaskan. 

5. Data informasi kegiatan 

pengendalian HPI/HPIK dalam 
bentuk video/ film dikumpulkan 

6. Kumpulan data informasi 
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kegiatan pengendalian HPI/ 

HPIK video/ film dilaporkan 

4 Menyiapkan bahan 
informasi kegiatan 

pengendalian HPI/HPIK 
dalam bentuk brosur/ 

leaflet 

4. Bahan dasar informasi kegiatan 
pengendalian HPI/ HPIK dalam 

bentuk brosur/ leaflet 
dijelaskan. 

5. Data informasi kegiatan 
pengendalian HPI/HPIK untuk 
penyusunan informasi dalam 

bentuk brosur/ leaflet 
dikumpulkan. 

6. Kumpulan data informasi 
kegiatan pengendalian HPI/ 
HPIK untuk penyusunan 

informasi dalam bentuk brosur/ 
leaflet dilaporkan 

 Menyiapkan bahan 
informasi kegiatan 
pengendalian HPI/HPIK 

dalam bentuk peta 

4. Bahan dasar informasi berupa 
serangan HPI/ HPIK, media 
pembawa, dan lokasi serangan 

dijelaskan. 
5. Data informasi serangan 

HPI/HPIK media pembawa, dan 
lokasi serangan untuk 
penyusunan informasi dalam 

bentuk peta dikumpulkan 
6. Kumpulan data informasi 

serangan HPI/HPIK media 

pembawa, dan lokasi serangan 
dilaporkan. 

5 Menyiapkan bahan 
informasi kegiatan 

pengendalian HPI/HPIK 
dalam bentuk foto/ slide 

4. Bahan dasar informasi kegiatan 
pengendalian HPI/ HPIK dalam 

bentuk foto/ slide dijelaskan. 
5. Data informasi kegiatan 

pengendalian HPI/HPIK dalam 

bentuk foto/ slide dikumpulkan 
6. Kumpulan data informasi 

kegiatan pengendalian HPI/ 

HPIK berupa foto/ slide 
dilaporkan. 

6 Menyiapkan bahan 
informasi kegiatan 

pengendalian HPI/HPIK 
dalam bentuk peta 

4. Bahan dasar informasi berupa 
serangan HPI/ HPIK, media 

pembawa, dan lokasi serangan 
dijelaskan. 

5. Data informasi serangan 

HPI/HPIK media pembawa, dan 
lokasi serangan untuk 
penyusunan informasi dalam 

bentuk peta dikumpulkan 
6. Kumpulan data informasi 
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serangan HPI/HPIK media 

pembawa, dan lokasi serangan 
dilaporkan. 

 

 
 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 

 

 
28. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.28 

2. Judul Unit Kompetensi Mengembangkan sistim mutu 

laboratorium 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan Pelaksana Lanjutan dalam 

Mengembangkan sistim mutu 
laboratorium 

4. Ruang Lingkup 4. Unit kompetensi dengan 
proses kerja dalam bentuk 
elemen kompetensi (EK) dan 

Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini 
berlaku untuk jabatan 
fungsional  pengendali hama 

dan penyakit ikan jenjang 
terampil pelaksana lsnjutsn 

5. Peralatan dan perlengkapan 
yang dipergunakan sesuai 
dengan panduan yang 

terdapat dalam KUK 

6. Peraturan/pedoman yang 

terkait dengan unit 
kompetensi ini meliputi : 

- SNI ISO/IEC 17025 

tahun 2008 tentang 
Persyaratan Umum 
Kompetensi Laboratorium 
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Penguji dan Laboratorium 

Kalibrasi 

 

5. Panduan Penilaian - Penilaian dapat dilakukan 

dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 

simulasi di tempat kerja dan 
atau di Tempat Uji Kompetensi 
(TUK). 

- Pengetahuan :  

- Panduan Mutu 
Laboratorium 

- Memahami 
manual/prosedur kerja  
setiap jenis alat 

laboratorium 

 

- Keterampilan :  

Mengoperasikan alat pengolah 
data ( manual dan elektronik) 

 

- Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 
jujur, tanggung jawab, disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Menyiapkan bahan 

penyusunan instruksi kerja 
peralatan 

3. Jenis peralatan dan prosedur 

pengoperasian alat dijelaskan. 
4. Prosedur pengoperasian alat 

dikumpulkan. 

2 Melakukan pembuatan 
instruksi kerja peralatan 

4. Prosedur pengoperasian 
masing-masing alat 

diterjemahkan. 
5. Penyusunan instruksi kerja 

alat sesuai prosedur 
pengoperasian masing-masing 
alat dilaksanakan.  

6. Hasil penyusunan instruksi 
kerja peralatan dilaporkan. 
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Tanggal ditetapkan .............................................................. 

 
Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 
 
 

(.......................) 

 
 
 

(........................) 

 
 
 

(..........................) 
 

 

 

 

29. MELAKUKAN PERSIAPAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN  

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.001.29 

2. Judul Unit Kompetensi Melakukan persiapan pengendalian 
HPI/HPIK tingkat lapangan 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 
sikap pengendali Hama dan Penyakit 

Ikan tingkat terampil penyelia dalam 
Melakukan persiapan pengendalian 
HPI/HPIK tingkat lapangan 

4. Ruang Lingkup 

 

1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 

kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 

untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang terampil penyelia 

2. Peralatan dan perlengkapan 
yang dipergunakan sesuai 
dengan panduan yang terdapat 

dalam KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 

dengan unit kompetensi ini 
meliputi :  

- Pengolahan data 

operasional monitoring 
penyakit ikan (parasite, 
bakteri, mikotik, viral dan 

non infeksius)  

-  Pengolahan data intersepsi 

HPI/HPIK (parasite, 
bakteri, mikotik, viral dan 
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non infeksius) 

 

 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 

dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 

simulasi di  tempat kerja dan 
atau di Tempat Uji Kompetensi 
(TUK). 

2. Pengetahuan :  

- Teknik pelaksanan 
monitoring penyakit 

- Teknik analisis data 
intersepsi penyakt dan data 

operasional monitoring 
penyakit ikan 

 

3. Keterampilan :  
 
Menggunakan alat pengolahan 

data (manual dan elektronik) 
 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti 

 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Mengolah data  operasional 
monitoring penyakit  

1. Data operasional monitoring 
penyakit dalam rangka 

penyusunan rencana kerja 
dijelaskan.  

2. Pengolahan data operasional 
monitoring penyakit  berdasar 
paket data jenis penyakit  

(parasite, bakteri, mikotik, viral 
dan non infeksius) dilaksanakan 

3. Hasil pengolahan data 
operasional monitoring penyakit 
dalam bentuk daftar tabulasi/ 

rekapitulasi data secara manual/ 
elektronik setiap jenis penyakit 
dilaporkan 

2 Menganalisis data 
operasional intersepsi 

penyakit dan data 
operasional monitoring 

1. Analisis (metoda, pengolahan, 
intepretasi dan kesimpulan) data 

operasional intersepsi penyakit  
dan data operasional monitoring 
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penyakit penyakit dijelaskan 

2. Data operasional intersepsi 
penyakit dan data operasional 
monitoring penyakit dalam 

bentuk rekapitulasi, tabulasi 
secara manual/elektronik setiap 
paket data dianalisis 

3.  Hasil analisis data operasional 
intersepsi penyakit dan data 

operasional monitoring penyakit 
dilaporkan  

3   

 

 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 
 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 

 

 

30. MELAKSANAKAN PERSIAPAN PENGENDALIAN HAMA DAN 

PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.30 

2. Judul Unit Kompetensi Melakukan persiapan pengendalian 
HPI/HPIK tingkat laboratorium 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan terampil penyelia dalam 
Melakukan persiapan pengendalian 

HPI/HPIK tingkat laboratorium 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 

kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 

Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 

ikan jenjang terampil penyelia 

2. Peralatan dan perlengkapan 
yang dipergunakan sesuai 

dengan panduan yang terdapat 
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dalam KUK 

3. Peraturan/pedoman yang 
terkait dengan unit kompetensi 
yaitu :  

SNI ISO/IEC 17025 tahun 
2008 tentang Persyaratan 
mum kompetensi 

Laboratorium Penguji dan 
Laboratorium Kalibrasi 

 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 

dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di tempat kerja dan/ 

atau di Tempat Uji Kompetensi 
(TUK). 

2. Pengetahuan : 

Teknik dan metode uji 
kontaminasi alat dan ruang 

3. Keterampilan :  

Melakukan uji kontaminasi 
alat dengan berbagai metode 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, 
tepat, jujur, tanggung jawab, 

disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan uji kontaminasi 
alat 

1. Peralatan laboratorium yang 
memerlukan kondisi steril 
dijelaskan. 

2. Prosedur uji kontaminasi alat 
ditentukan. 

3. Alat dan bahan untuk 

melakukan uji kontaminasi alat 
disiapkan. 

4. Uji kontaminasi alat 
dilaksanakan 

5. Hasil pengamatan dan uji 

kontaminasi alat dilaporkan. 

2 Melakukan uji kontaminasi 

ruang 

1. Prosedur uji kontaminasi ruang 

dijelaskan. 
2. Alat dan bahan untuk 

melakukan uji kontaminasi 

ruang disiapkan. 
3. Uji kontaminasi ruang 
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dilaksanakan 

4. Hasil pengamatan dan uji 
kontaminasi ruang dilaporkan. 

 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 
 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 

 
 
 

 
31. MELAKSANAKAN PERSIAPAN PENGENDALIAN HAMA DAN 

PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.31 

2. Judul Unit Kompetensi Melakukan persiapan pengendalian 
HPI/HPIK tingkat laboratorium 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 

ikan terampil penyelia dalam 
Melakukan persiapan pengendalian 
HPI/HPIK tingkat laboratorium 

4. Ruang Lingkup 11. Unit kompetensi dengan 
proses kerja dalam bentuk 

elemen kompetensi (EK) dan 
Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini 

berlaku untuk jabatan 
fungsional  pengendali hama 
dan penyakit ikan jenjang 

terampil penyelia 

12. Peralatan dan perlengkapan 
yang dipergunakan sesuai 

dengan panduan yang terdapat 
dalam KUK 

13. Peraturan/pedoman yang 
terkait dengan unit kompetensi 
ini meliputi :  

-   Keputusan Menteri KP no. 26 
tahun 2013 tentang Jenis-
jenis HPIK, media pembawa 
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dan daerah sebarannya 

-   Pedoman/SOP pengamatan/ 
pemeriksaan HPIK  yang 
diterbitkan oleh Pusat 

Karantina Ikan BKIPM 

-    Petunjuk teknis tentang 
instalasi karantina ikan 

yang diterbitkan oleh Pusat 
Karantina Ikan BKIPM 

 

5. Panduan Penilaian - Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara : lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di tempat kerja dan/ 
atau di Tempat Uji Kompetensi 

(TUK). 

- Pengetahuan  

- Teknik dan metode 
pengamatan/pemeriksaan 
faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan 
HPI/HPIK (minimal 3 faktor 
kunci) 

- Cata melakukan penyiapan 
tempat, alat dan bahan atau 
pemeliharaan media pembawa 

di penampungan/ unit 
budidaya/ instalasi 

- Keterampilan :  

- Melakukan 
pengamatan/pemeriksaan 

faktor-faktor yang 
mempengaruhi perkembangan 
HPI/HPIK (minimal 3 faktor 

kunci) 

- Menyiapkan tempat, alat dan 
bahan atau pemeliharaan 

media pembawa di 
penampungan/ unit 

budidaya/ instalasi 

- Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 
jujur, tanggung jawab, disiplin. 
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No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan pengamatan/ 
pemeriksaan factor-faktor 
yang mempengaruhi 

perkembangan HPI/ HPIK 
tingkat kesulitan III 

1. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi perkembangan 
HPI/HPIK tingkat kesulitan III 

(minimal 3 faktor kunci) 
diidentifikasi. 

2. Target pengamatan, Alat, bahan 
dan prosedur pengamatan/ 
pemeriksaannya  ditentukan. 

3. Hasil pengamatan/ 
pemeriksaan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan 
HPI/HPIK tingkat kesulitan III 
dicatat dan dilaporkan. 

2 Melakukan evaluasi 
penyiapan tempat, alat, dan 

bahan atau pemeliharaan 
media pembawa di 
penampungan/ unit 

budidaya/ instalasi 

1. Alat , tempat, bahan dan 
prosedur pemeliharaan media 

pembawa di penampungan/ 
unit budidaya/ instalasi  
dijelaskan. 

2. Kesiapan Alat , tempat, bahan 
dan prosedur pemeliharaan 

media pembawa di 
penampungan/ unit budidaya/ 
instalasi  dievaluasi 

3. Hasil evaluasi penyiapan 
tempat, alat, dan bahan atau 
pemeliharaan media pembawa 

di penampungan/ unit 
budidaya/ instalasi  dilaporkan. 

 
 

 
Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 
 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 
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32. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.32 

2. Judul Unit Kompetensi Melaksanakan pengamatan/ 
pemeriksaan tingkat laboratorium 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan terampil penyelia dalam 

Melaksanakan pengamatan/ 
pemeriksaan tingkat laboratorium 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan 

proses kerja dalam bentuk 
elemen kompetensi (EK) 

dan Kriteria Unjuk Kerja 
(KUK) ini berlaku untuk 
jabatan fungsional  

pengendali hama dan 
penyakit ikan jenjang 

terampil penyelia 

2. Peralatan dan 
perlengkapan yang 

dipergunakan sesuai 
dengan panduan yang 
terdapat dalam KUK 

3. Peraturan/pedoman yang 
terkait dengan unit 

kompetensi ini meliputi : 

-  Keputusan Menteri KP no. 26 
tahun 2013 tentang Jenis-

jenis HPIK, media pembawa 
dan daerah sebarannya 

-. Pedoman/SOP Pemeriksaan 

Penyakit ikan /HPIK 
golongan cendawan, 

bakteri dan virus dari 
target organ, darah dan 
cairan tubuh 

-   Pedoman Pemeriksaan 
Penyakit Ikan/HPIK 

dengan metode 
histopatologi  
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5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 

dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di workshop dan atau 

di tempat kerja dan atau di 
Tempat Uji Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan :  

- Teknik dan metode 
pengambilan dan 

pengolahan specimen 
organ/ jaringan media 
pembawa untuk 

pemeriksaan cendawan, 
bakteri atau virus  

- Teknik dan metode 

pengambilan dan 
pengolahan specimen 

darah, cairan tubuh, atau 
sejenisnya dari media 
pembawa. 

- Teknik pembuatan 
preparat (sediaan) 
histopatologi/ histologi 

3. Keterampilan :  

- Melakukan pengambilan 
dan pengolahan 

spesimen organ/ 
jaringan untuk 

pemeiksaan cendawan, 
bakteri dan virus 

- Melakukan pengambilan 

dan pengolahan 
spesimen darah, cairan 
tubuh atau sejenisnya 

- Membuat preparat 
histologi 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, 
tepat, jujur, tanggung jawab, 
disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan pengambilan 

dan pengolahan specimen 
organ/ jaringan media 
pembawa untuk 

1. Prosedur pengambilan, target 

organ dan pengolahan specimen 
organ/ jaringan media pembawa  
untuk pemeriksaa cendawan, 
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pemeriksaan cendawan, 

bakteri atau virus 

bakteri atau virus dijelaskan. 

2. Alat dan bahan untuk 
pengambilan dan pengolahan 
specimen organ/ jaringan media 

pembawa disiapkan. 
3. Pengambilan dan pengolahan 

specimen organ/ jaringan media 

pembawa dilaksanakan 
4. Hasil pengambilan dan 

pengolahan specimen organ/ 
jaringan media pembawa dicatat 
dan dilaporkan 

2 Melakukan pengambilan 
dan pengolahan specimen 

darah, cairan tubuh, atau 
sejenisnya dari media 
pembawa.  

1. Prosedur pengambilan, dan 
pengolahan specimen darah, 

cairan tubuh, atau sejenisnya 
dari media pembawa dijelaskan. 

2. Alat dan bahan untuk 

pengambilan dan pengolahan 
specimen darah, cairan tubuh, 

atau sejenisnya dari media 
pembawa disiapkan. 

3. Pengambilan dan pengolahan 

specimen darah, cairan tubuh, 
atau sejenisnya dari media 

pembawa dilaksanakan 
4. Hasil pengambilan dan 

pengolahan specimen darah, 

cairan tubuh, atau sejenisnya 
dari media pembawa dicatat dan 
dilaporkan. 

3 Melakukan pembuatan 
preparat (sediaan) 

histopatologi/ histologi 

1. Alat, bahan dan prosedur 
pembuatan preparat (sediaan) 

histopatologi/ histolog 
dijelaskan. 

2. Sampel untuk pembuatan  
preparat (sediaan) histopatologi/ 
histology dikelompokkan. 

3. Pembuatan preparat (sediaan) 
histopatologi/ histologi 
dilaksanakan 

4. Preparat (sediaan) histopatologi/ 
histologi dilabel/ registrasi, 

dicatat dan dilaporkan.  

 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 
Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 

 
(.......................) 

 

 
(........................) 

 

 
(..........................) 
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33. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.33 

2. Judul Unit Kompetensi Melaksanakan perlakuan/ 
pemusnahan HPI/HPIK terhadap 

media pembawa 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 

ikan terampil penyelia, dalam 
Melaksanakan perlakuan/ 
pemusnahan HPI/HPIK terhadap 

media pembawa 

 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 

Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  

pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang terampil pelaksana 
pemula 

2. Peralatan dan perlengkapan 
yang dipergunakan sesuai 
dengan panduan yang terdapat 

dalam KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 

dengan unit kompetensi ini 
meliputi : 

- Tindakan perlakuan HPI/HPIK 

dengan cara biologis 

- Tindakan pemusnahan media 
pembawa HPIK 

- Tindakan penanganan limbah 
laboratorium 

 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara : lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di tempat kerja da/ 

atau di Tempat Uji Kompetensi 
(TUK). 

2. Pengetahuan :  

- Teknik dan metode perlakuan 
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perlakuan HPI/ HPIK dengan 

cara biologis (perendaman, 
penyuntikan, oral dll) 

- Teknik dan metode 

pemusnahan media pembawa 
HPI/HPIK 

- Teknik dan metode 

penanganan limbah 

 

3. Keterampilan : membuat 

instruksi kerja peralatan 
sederhana, membuat instruksi 

kerja metode sedang 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, 
tepat, jujur, tanggung jawab, 

disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melaksanakan perlakuan 
HPI/ HPIK dengan cara 

biologis (perendaman, 
penyuntikan, oral dll) 

1. Rekomendasi perlakuan secara  
biologis (perendaman, 

penyuntikan, oral dll) pada 
HPI/HPIK dan  media 
pembawa dijelaskan. 

2. Prosedur perlakuan secara 
biologis (perendaman, 

penyuntikan, oral dll)sesuai 
rekomendasi dilaksanakan 

3. Hasil perlakuan cara biologis 

(perendaman, penyuntikan, 
oral dll) pada media pembawa 
dicatat dan dilaporkan. 

2 Mengawasi pelaksanaan 
pemusnahan 

1. Prosedur, alat, dan bahan 
pemusnahan dijelaskan. 

2. Ketersediaan tempat, alat, 
bahan,  dokumen pemusnahan 

serta pengamanan obyek yang 
akan dimusnahkan diverifikasi 

3. Pengawasan kegiatan 

pemusnahan dilaksanakan. . 
4. Hasil  pengawasan 

pemusnahan dilaporkan 

3 Menangani limbah 
laboratorium  

1. Jenis limbah laboratorium dan 
prosedur penanganannya 

dijelaskan. 
2. Tingkat bahaya limbah 

laboratorium dikelompokkan  
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3. Tempat, alat dan bahan untuk 

penanganan limbah 
laboratorium disiapkan  

4. Pihak ketiga penyedia jasa 

penanganan limbah di 
verifikasi. 

5. Hasil penanganan limbah 

laboratorium dicatat dan 
dilaporkan. 

 
 

 
Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 
 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 

 
 
 

 
34. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.34 

2. Judul Unit Kompetensi Melaksanakan pemantauan daerah 

sebar HPI/HPIK 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan terampil penyelia dalam 

Melaksanakan pemantauan daerah 
sebar HPI/HPIK 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 

Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  

pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang terampil pelaksana 
pemula 

2. Peralatan dan perlengkapan 
yang dipergunakan sesuai 
dengan panduan yang terdapat 
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dalam KUK 

3. Peraturan/pedoman yang 
terkait dengan unit kompetensi 
ini meliputi : 

- Keputusan Menteri KP 
no, 26 tahun 2013 
tentang Jenis-jenis 

HPIK, media pembawa 
dan daerah sebarannya 

- Petunjuk teknis 
Pemantauan HPIK 

 

 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 

dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di tempat kerja dan/ 

atau di Tempat Uji Kompetensi 
(TUK). 

2. Pengetahuan :  

Teknik dan  metode 
pengolahan data pemantauan 

HPIK 

 

3. Keterampilan :  

Menggunakan alat pengolah 
data ( manual dan elektronik) 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, 
tepat, jujur, tanggung jawab, 
disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan persiapan 

pemantauan daerah sebar 
HPI/ HPIK  

1. Kebutuhan alat, bahan 

(media/reagensia) untuk 
pemantauan daerah sebar 

HPI/HPIK dijelaskan. 
2. Alat, bahan (media/ reagensia) 

untuk kegiatan pemantauan 

HPI/HPIK disiapkan. 

2 Melakukan pemantauan 

daerah sebar HPI/HPIK 
sebagai anggota 

1. Data hasil pemantauan dan 

hasil pengujian dijelaskan 
2. Pengolahan data hasil 

pemantauan dan data hasil 

pengujian dilaksanakan. 
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3. Penyiapan bahan analisis  hasil 

pengujian dan bahan laporan 
hasil pemantauan  daerah sebar 
HPI/ HPIK dilaksanakan 

4. Hasil pengolahan data 
pemantauan, pengujian,  
penyiapan bahan analisis 

pemantauan  daerah sebar HPI/ 
HPIK dilaporkan. 

 
 

 
Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 
 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 

 
 
 

 

35. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.35 

2. Judul Unit Kompetensi Membimbing pengendalian HPI/ 

HPIK di daerah wabaha atau 
kawasan karantina 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 

ikan terampil penyelia dalam 
Membimbing pengendalian HPI/ 
HPIK di daerah wabaha atau 

kawasan karantina 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 

kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 

Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 

ikan jenjang terampil pelaksana 
penyelia 

2. Peralatan dan perlengkapan 

yang dipergunakan sesuai 
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dengan panduan yang terdapat 

dalam KUK 

3. Peraturan/pedoman yang 
terkait dengan unit kompetensi 

ini meliputi  

Keputusan Menteri KP no, 26 
tahun 2013 tentang Jenis-jenis 

HPIK, media pembawa dan 
daerah sebarannya 

 

 

5. Panduan Penilaian 9. Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 

simulasi di tempat kerja dan/ 
atau di Tempat Uji Kompetensi 
(TUK). 

10. Pengetahuan :  

11. Keterampilan : membuat 

instruksi kerja peralatan 
sederhana, membuat instruksi 
kerja metode sedang 

ff) Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 
jujur, tanggung jawab, disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Menyiapkan bahan rencana 

bimbingan pada kelompok 
pembudidaya ikan 

1. Jadwal dan  bahan 

pembimbingan pada kelompok 
pembudidaya ikan disusun 

2. Metoda pembimbingan 

ditentukan 
 

2 Memandu kelompok 
pembudidaya ikan dalam 
melakukan identifikasi 

masalah HPI/ HPIK (jenis 
HPI/HPIK, luas dan 

intensitas serangan, 
taksiran kerugian) 

1. Materi pembimbingan 
identifikasi masalah HPI/ HPIK 
(jenis HPI/HPIK, luas dan 

intensitas serangan, taksiran 
kerugian) dijelaskan. 

2. pembimbingan identifikasi 
masalah HPI/ HPIK (jenis 
HPI/HPIK, luas dan intensitas 

serangan, taksiran kerugian) 
dilaksanakan 

3. Hasil pembimbingan kelompok 

pembudidaya ikan dilaporkan 
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Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 
 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 

 

 
 

36. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.36 

2. Judul Unit Kompetensi Menyiapan dan membuat bahan 
visualisasi  dan informasi kegiatan 
pengendalian HPI/ HPIK 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan terampil penyelia dalam 

Menyiapan dan membuat bahan 
visualisasi  dan informasi kegiatan 
pengendalian HPI/ HPIK 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan 
proses kerja dalam bentuk 

elemen kompetensi (EK) 
dan Kriteria Unjuk Kerja 
(KUK) ini berlaku untuk 

jabatan fungsional  
pengendali hama dan 

penyakit ikan jenjang 
terampil pelaksana 
penyelia 

2. Peralatan dan 
perlengkapan yang 
dipergunakan sesuai 

dengan panduan yang 
terdapat dalam KUK 

3. Peraturan/pedoman yang 
terkait dengan unit 
kompetensi ini yaitu : 

Pedoman penyusunan 
informasi kegiatan 
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pengendalian HPI/HPIK 

 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara : lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, dan 
simulasi  di tempat kerja dan/ 

atau di Tempat Uji 
Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan :  teknik dan 

metode penyusunan informasi 
pengendalian dalam bentuk 

Peta/fotoatau slide/video atau 
film/brosur atau 
leaflet/lembar data HPI/HPIK 

(pest data sheet) 

3. Keterampilan  

Meyusun informasi 

pengendalian )menggunakan 
alat pengolah data 

(komputer/video dll)) dalam 
bentuk Peta/foto atau 
slide/video atau film/brosur 

atau leaflet/lembar data 
HPI/HPIK (pest data sheet) 

4. Sikap Kerja : cermat, tel iti, 
tepat, jujur, tanggung jawab, 
disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Membuat dan menyusun 

informasi kegiatan 
pengendalian HPI/HPIK 
dalam bentuk peta 

1. Data informasi berupa serangan 

HPI/ HPIK, media pembawa, 
dan lokasi serangan dijelaskan. 

2. Pembuatan dan penyusunan 

data informasi serangan 
HPI/HPIK media pembawa, dan 

lokasi serangan yang telah 
diolah dalam bentuk peta 
dilaksanakan 

3. Peta serangan dan peta sebar 
HPI/ HPIK dilaporkan. 

2 Membuat dan menyusun 
informasi kegiatan 
pengendalian HPI/HPIK 

dalam bentuk foto/ slide 

1. Kumpulan informasi kegiatan 
pengendalian HPI/ HPIK dalam 
bentuk foto/ slide berdasarkan 

komoditas dikelompokkan 
2. Pembuatan dan penyusunan 
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seri foto/ slide yang mempunyai 

nilai informasi setiap komoditas 
dilaksanakan 

3. Hasil foto/ slide yang 

mempunyai nilai informasi 
kegiatan pengendalian HPI/ 
HPIK dilaporkan. 

3 Membuat dan menyusun 
informasi kegiatan 

pengendalian HPI/HPIK 
dalam bentuk video/ film 

1. Kumpulan informasi kegiatan 
pengendalian HPI/ HPIK dalam 

bentuk video/ film berdasarkan 
komoditas dikelompokkan 

2. Pembuatan dan penyusunan 
video/ film yang mempunyai 
nilai informasi pengendalian 

HPI/ HPIK dilaksanakan 
3. Hasil video/ film yang 

mempunyai nilai informasi 

kegiatan pengendalian HPI/ 
HPIK dilaporkan. 

4 Membuat dan menyusun 
informasi kegiatan 

pengendalian HPI/HPIK 
dalam bentuk brosur/ 
leaflet 

1. Kumpulan informasi kegiatan 
pengendalian HPI/ HPIK dalam 

berdasarkan komoditas 
dikelompokkan 

2. Pembuatan dan penyusunan 

brosur/ leaflet / bahan tayang 
yang mempunyai nilai informasi 
pengendalian HPI/ HPIK 

dilaksanakan 
3. Hasil pembuatan brosur/ leaflet 

/ bahan tayang yang 
mempunyai nilai informasi 
kegiatan pengendalian HPI/ 

HPIK dilaporkan. 

5 Membuat dan menyusun 

informasi kegiatan 
pengendalian HPI/HPIK 
dalam bentuk lembar data 

HPI/ HPIK (pest data sheet) 

1. Kumpulan informasi kegiatan 

pengendalian HPI/ HPIK 
berdasarkan komoditas 
dikelompokkan 

2. Pembuatan dan penyusunan 
dalam bentuk lembar data HPI/ 

HPIK (pest data sheet) yang 
mempunyai nilai informasi 
pengendalian HPI/ HPIK 

dilaksanakan 
3. Hasil pembuatan informasi 

kegiatan pengendalian dalam 
bentuk lembar data HPI/ HPIK 
(pest data sheet) dilaporkan. 
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Tanggal ditetapkan .............................................................. 

 
Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 
 
 

(.......................) 

 
 
 

(........................) 

 
 
 

(..........................) 
 
 

 

37. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.37 

2. Judul Unit Kompetensi Melakukan analisis dan evaluasi 

metoda pengendalian HPI/ HPIK 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan terampil penyelia  dalam 

Melakukan analisis dan evaluasi 
metoda pengendalian HPI/ HPIK 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 

Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  

pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang terampil penyelia 

2. Peralatan dan perlengkapan 

yang dipergunakan sesuai 
dengan panduan yang terdapat 

dalam KUK 

3. -Peraturan/pedoman yang 
terkait dengan unit kompetensi 

yaitu : Peraturan tentang  
Perkarantinaan Ikan 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 

simulasi di tempat kerja da/n 
atau di Tempat Uji Kompetensi 

(TUK). 

2. Pengetahuan :  
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- Teknik dan metode 
pengolahan data  

- Informasi tentang forum 
diskusi group (FGD dan 

menkaji  hasil tindakan 
karantina tingkat 
lapangan 

3. Keterampilan :  

Menggunakan alat pengolah 
data ( manual dan elektronik) 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, 
tepat, jujur, tanggung jawab, 

disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Menyiapkan bahan 
pengkajian metoda 
pengamatan atau tindak 

karantina tingkat lapangan. 

1. Metoda pengamatan atau 
tindakan karantina dijelaskan. 

2. Pengumpulan dan pengolahan 

bahan proposal kajian, bahan 
hasil kajian, bahan 

rekomendasi dilaksanakan  

2 Melakukan pengkajian 

metoda pengamatan atau 
tindak karantina tingkat 
lapangan sebagai anggota 

FGD 

1. Jadual dan materi forum 

diskusi group (FGD) 
dijelaskan. 

2. Desain FGD kajian metoda 

pengamatan atau tindak 
karantina tingkat lapangan 
disiapkan 

3. Peran sebagai moderator dan 
notulen dalam FGD 

dilaksanakan 
4.  Hasil kegiatan FGD kajian 

metoda pengamatan atau 

tindak karantina tingkat 
lapangan dilaporkan. 

 
 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 

 
Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 
 
 

(.......................) 

 
 
 

(........................) 

 
 
 

(..........................) 
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38. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.38 

2. Judul Unit Kompetensi Mengembangkan sistim mutu 
laboratorium 

3. Uraian Unit 
Kompetensi 

Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan sikap 

Pengendali hama dan penyakit ikan 
terampil penyelia dalam 

Mengembangkan sistim mutu 
laboratorium 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 

kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 

Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 

ikan jenjang terampil penyelia 

2. Peralatan dan perlengkapan yang 

dipergunakan sesuai dengan 
panduan yang terdapat dalam KUK 

3. -Peraturan/pedoman yang terkait 

dengan unit kompetensi ini 
meliputi Peraturan Pemerintah  

- Kep Men KP no 26 tahun 2013 

tentang jenis-jenis HPIK, media 
pembawa dan daerah sebarannya  

- SNI 1SO/IEC 17025 tahun 2008 
tentang Persyaratan umum 
kompetensi laboratorium penguji 

dan laboratorium kompetensi 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 

dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di tempat kerja 

dan /atau di Tempat Uji 
Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan :  

- Pedoman Mutu 
laboratorium 

- Metode uji 
pemeriksaan/identifi
kasi penyakit ikan 

karantina 
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3. Keterampilan : Sikap Kerja : 
cermat, teliti, tepat, jujur, 
tanggung jawab, disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Menyiapkan bahan 

penyusunan instruksi kerja 
metoda pengujian 

1. Jenis metoda pengujian 

dijelaskan. 
2. Bahan penyusunan instruksi 

kerja metoda pengujian 
dikumpulkan. 

2 Melakukan penyusunan 

instruksi kerja metoda 
pengujian  

1. Bahan telaahan metoda 

pengujian dijelaskan. 
2. Penyusunan instruksi kerja 

metoda pengujian 
dilaksanakan. 

3. Hasil penyusunan instruksi 

kerja metoda pengujian 
dilaporkan. 

 
 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 

 
Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 
 
 

(.......................) 

 
 
 

(........................) 

 
 
 

(..........................) 
 

 

 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.001.39 

2. Judul Unit Kompetensi Melakukan Persiapan pengendalian 
hama dan penyakit ikan 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

sikap pengendali Hama dan Penyakit 
Ikan Ahli Pertama dalam melakukan 
persiapan pengendalian hama dan 

penyakit ikan. 

4. Ruang Lingkup 

 

1. Unit kompetensi dengan proses 

kerja dalam bentuk elemen 
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kompetensi (EK) dan Kriteria 

Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 

ikan jenjang Ahli Pertama 

2. Peralatan dan perlengkapan yang 
dipergunakan sesuai dengan 

panduan yang terdapat dalam 
KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 
dengan unit kompetensi ini 
meliputi : 

- Office International des 
Epizooties : Diagnostic Manual 
for Aquatic Animal Disease 

- Office International des 
Epizooties : Aquatic animal 

health code  

- KepMen 26/MEN/2013 
tentang penetapan jenis-jenis 

HPI/HPIK dan media 
pembawa 

- Berbagai metoda pengujian 

virus  dan metoda pembuatan 
media uji/ reagensia untuk 
pengujian virus. 

 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 

dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, di tempat 

kerja atau di Tempat Uji 
Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan :  

- Metoda pengujian virus 

- pembuatan media uji/ 
reagensia 

- penentuan alat dan bahan, 
penempatan dan labeling 
media uji/ reagensia. 

3. Keterampilan : Membuat media 
uji/ reagensia pengujian virus 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 
jujur, tanggung jawab, disiplin. 

5. Acuan pengetahuan : 

- PCR Detection of Microbial 
Pathogens (Konrad Saches. 
Joachim Frey) 
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No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Memeriksa kesiapan 

tempat, alat dan bahan  

untuk pengujian virus 

 

1. Cheklist kebutuhan tempat, 
alat dan bahan disiapkan. 

2. Kesiapan tempat Alat dan 

bahan pengujian virus 
diperiksa 

 

2 membuat media uji dan 

/atau reagensia untuk 

pengujian virus 

 

1. Metode  pembuatan media uji 
di tentukan 

2. Pembuatan Media uji/reagensia 
dilakukan. 

3. Penempatan dan pelabelan   

Media uji/reagensia dilakukan. 

 

 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 
 
 

(.......................) 

 
 
 

(........................) 

 
 
 

(..........................) 
 

 

 

39. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.40 

2. Judul Unit Kompetensi Melaksanakan pemeriksaan hama 
dan penyakit ikan tingkat lapangan 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 

ikan Ahli Pertama dalam 
menerapkan pemeriksaan HPI/ HPIK 
tingkat lapangan 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 

kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 

untuk jabatan fungsional  
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pengendali hama dan penyakit 

ikan Ahli Pertama 

2. Peralatan dan perlengkapan yang 
dipergunakan sesuai dengan 

panduan yang terdapat dalam 
KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 

dengan unit kompetensi ini 
meliputi : 

- PP no. 15 tahun 2002 tentang 
Karantina Ikan. 

- PerMen 09/MEN/2007 tentang 

ketentuan pemasukan media 
pembawa berupa ikan hidup 
sebagai barang bawaan 

- PerMen 20/MEN/2007 tentang 
tindakan karantina tentang 
pemasukan dari luar negeri 

dan antar area 

- PerMen 15/MEN/2011 tentang 

pengendalian mutu dan 
keamanan hasil perikanan 
impor 

- Office International des 
Epizooties : Diagnostic Manual 
for Aquatic Animal Disease 

- Office International des 
Epizooties : Aquatic animal 
health code  

- Metoda dan prosedur 

pengamatan gejala klinis, 

pengamatan siklus/daur 

hidup, pola sebaran,  dan 

dampak serangan HPI/HPIK. 

- Metoda dan prosedur 

pengambilan sampel HPI/ 

HPIK, residu, pestisida/obat 

ikan/bahan biologi/bahan 

kimia dan kontaminan 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 

dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, di 

tempat kerja atau di Tempat 
Uji Kompetensi (TUK). 
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2. Pengetahuan :  

- Survey tool box for aquatic 
animal disease (ACIAR, 
Australia) 

- Alat, bahan untuk 
pengamatan dan 
pengambilan sampel 

- Metoda dan prosedur 
pengamatan, gejala klinis, 
pengamatan siklus/daur 

hidup, pola sebaran,  dan 
dampak serangan 

HPI/HPIK. 

- Metoda dan prosedur 
pengambilan sampel HPI/ 

HPIK, residu, pestisida/obat 
ikan/bahan biologi/bahan 
kimia dan kontaminan 

3. Keterampilan : menggunakan 
alat dan bahan untuk 

pengamatan dan pengambilan 
sampel 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, 

tepat, jujur, tanggung jawab, 
disiplin. 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan 

pengamatan/pemeriksaan   

perkembangan HPI/HPIK 

tingkat lapangan. 

 

1. Alat dan bahan yang akan 
dipergunakan diperiksa 

kesiapannya 
2. Metode dan prosedur 

pengambilan sampel ditentukan  

3. Gejala klinis, jumlah ikan yang 
masih hidup/mati/ sakit 
diamati/diperiksa 

4. Faktor penyebab serang-an 
pengamatan siklus/ daur hidup, 

pola sebaran, dampak ke-
hilangan produksi akibat 
serangan hpi/ hpik pada 

kawasan kegiatan budi-daya ikan 
diidentifikasi 

5. Hasil identifikasi daerah sebaran 

hpi di kawasan kegiatan 
budidaya ikan per wilayah kerja 

disupervisi 
6. Hasil supervisi terhadap 
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identifikasi faktor serangan hpi 

di kawasan kegiatan budidaya 
ikan per wilayah kerja 
ditindaklanjuti 

2 Melakukan pengambilan 

sampel (contoh) untuk 

pemeriksaan  HPI/HPIK 

1. Jenis Sampel (contoh) yang 
akan di  ambil tentukan. 

2. Metode  Pengambilan sampel 

(contoh) di tetapkan.  

3. Prosedur  Pengambilan sampel 
(contoh) di tetapkan.  

4. Sampel (contoh) pemerikasaan  

HPI/HPIK diambil  

3 Melakukan pengambilan 

sampel (contoh) untuk 

pemeriksaan : residu 

pestisida/obat ikan/bahan 

biologi/bahan kimia dan 

kontaminan 

5. Jenis Sampel (contoh) yang 

akan diambil  ditentukan. 
6. Substansi Uji ditetapkan. 
7. Metode  Pengambilan sampel 

(contoh) ditetapkan.  

8. Prosedur  Pengambilan sampel 

(contoh) ditetapkan.  
9. Sampel (contoh) pemerikasaan 

residu pestisida/obat 
ikan/bahan biologi/bahan 
kimia dan kontaminan  diambil 

dan diberi label. 

 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 

 

 
40. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.41 

2. Judul Unit Kompetensi Melaksanakan pemeriksaan hama 

dan ikan tingkat laboratorium 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan Ahli Pertama dalam 

melaksanakan pemeriksaan  
HPI/HPIK tingkat laboratorium 
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4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 

kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 

untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang Ahli Pertama 

2. Peralatan dan perlengkapan yang 
dipergunakan sesuai dengan 

panduan yang terdapat dalam 
KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 

dengan unit kompetensi ini 
meliputi :  

- KepMen 26/MEN/2013 tentang 
penetapan jenis-jenis HPI/HPIK 
dan daerah penyebarannya 

- Office International des 
Epizooties : Diagnostic Manual 
for Aquatic Animal Disease 

- Office International des 
Epizooties : Aquatic animal 
health code  

- SNI yang terkait dengan 
pengujian penyakit ikan  

- ISO/ IEC 17043 : Comformity 

assessment general -
requirement for proficiency 

testing 

- PerMen KP no. 13/MEN/2007 
tentang sistem pemantauan 

HPIK 

- Penggunaan mikroskop 

- Identifikasi parasit, cendawan, 

dan bakteri konvensional 

- Preparasi residu/pestisida/obat 
ikan/bahan biologi/ bahan 

kimia/ kontaminan. 

- Uji Profisiensi dan Uji Banding 
laboratorium 

 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan dengan 

cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, di tempat 
kerja atau di Tempat Uji 
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Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan :  

- Penggunaan mikroskop 

- Teknik identifikasi parasit, 

cendawan dan bakteri.  

- Morfologi, morfometri dan 
karakteristik parasit, 

cendawan dan koloni bakteri. 

- Jenis-jenis preparat (sediaan) 
parasit, cendawan dan bakteri  

- Teknik pembuatan dan 
pembacaan preparat (sediaan) 
parasit, cendawan dan bakteri 

- Teknik pelaksanaan uji 
banding dan uji profisiensi 
laboratorium  

3. Keterampilan :  

- menggunakan mikroskop 

- mengamati morfologi dan 
morfometri parasit, cendawan 
dan bakteri 

- mengisolasi, memurnikan, 
membuat preparat (sediaan)  
cendawan dan bakteri 

- mengamati perubahan hasil 
uji biokimia cendawan dan 
bakteri. 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 
jujur, tanggung jawab, disiplin. 

5. Standar acuan pengetahuan: 

- Fish and shell fish disease 
(Anthony E Ellis, Academy 

press) 

- Fish pathology (Ronald J 
Roberts, Baillier Tindal) 

- Fish Disease and Disorder Vo. 
1-3 (P.T.K. Woo, Cabi Org – 
Canada) 

- Bergey’s Manual of 
Determinative Bacteriology      
(John G Holt, PhD) 

- Manual Identification of 
Bacteria (Cowan and Steel) 

- Fish health (Noga) 
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- Fungal Disease of Fishes 
(Neish G.A: Hughes GC) 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan pemurnian 

isolat cendawan/ 

1. Alat dan bahan yang akan 

dipergunakan untuk 
pemurnian isolat cendawan 
diperiksa kesiapannya 

2. Isolat cendawan yang akan di 
murnikan ditentukan 

3. Metode pemurnian isolat 

cendawan di tentukan. 
4. Isolat cendawan dimurnikan  

2 Melakukan pemurnian 

isolat bakteri 

1. Alat dan bahan yang akan 
dipergunakan untuk 

pemurnian isolat bakteri 
diperiksa kesiapannya 

2. Metode dan prosedur 

pemurnian ditentukan  
3. Isolat dimurnikan berdasarkan 

morfologi koloni bakteri 

4. Isolat diberi label dan disimpan 
sesuai prosedur 

 

3 Membuat preparat (sediaan) 

cendawan 

1. Tempat, alat dan bahan untuk 
membuat preparat (sediaan) 

cendawan diperiksa 
kesiapannya 

2. Metode dan prosedur 
pembuatan preparat ditentukan  

3. Preparat (sediaan) cendawan 

dibuat 
 

4 Membuat preparat (sediaan) 

bakteri 

1. Alat dan bahan untuk 
membuat preparat (sediaan) 
bakteri diperiksa kesiapannya 

2. Metode dan prosedur 
pembuatan preparat ditentukan  

3. Koloni tunggal bakteri 
ditentukan 

4. Preparat dibuat dari Koloni 

tunggal bakteri yang telah 
dimurnikan. 

5. Preparat diberi label dan 

disimpan sesuai prosedur 
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5 Memeriksa  parasit dengan 

cara 

mikroskopis/morfologis 

 

1. Media pembawa  HPI/HPIK di 

tentukan  
2. Organ target  ditetapkan 
3. Metode pemeriksan di tentukan  

4. Parasit  diindentifikasi 
berdasarkan hasil pemeriksaan 
mikroskopis/morfologiss  

 

6 Memeriksa  bakteri dengan 

cara 

mikroskopis/morfologis 

 

1. Media pembawa  HPI/HPIK di 

tentukan  
2. Organ target  ditetapkan 
3. Metode pemeriksan di tentukan  

4. Bakteri  diindentifikasi 
berdasarkan hasil pemeriksaan 

( pengecatan Gram/acidfast/ 
spora)  

 

7 Memeriksa  cendawan 

dengan cara 

mikroskopis/morfologis 

 

1. Media pembawa  HPI/HPIK di 
tentukan  

2. Organ target  ditetapkan 
3. Metode pemeriksan di tentukan  
4. Cendawan diindentifikasi 

berdasarkan hasil pemeriksaan  
morfologi( hyfa, septa,conidia, 

spora)   
 

8 Memeriksa  parasit dengan 

cara  konvensional 

mikroskopis/morfologis 

 

1. Isolat murni  parasit  disiapkan 

2. Metode pemeriksan di tentukan  
3. Parasit  diindentifikasi 

berdasarkan hasil pemeriksaan 
morfometri, pewarnaan, uji 
karakteristik. 

9 Memeriksa  bakteri dengan 

cara konvensional 

mikroskopis/morfologis 

1. Isolat murni  bakteri  

disiapkan 
2. Metode pemeriksan di tentukan  
3. Bakteri   diindentifikasi 

berdasarkan hasil pemeriksaan 
morfometri, pewarnaan, uji 

biokimia 

10 Memeriksa  cendawan 

dengan cara konvesional 

mikroskopis/morfologis 

 

1. Isolat murni  cendawan  
disiapkan 

2. Metode pemeriksan di tentukan  
3. Cendawan   diindentifikasi 

berdasarkan hasil pemeriksaan 
morfometri, pewarnaan,  slide 
culture 
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11 Melakukan preparasi 

sampel (contoh) untuk  

pengamatan /pemeriksaan 

residu pestisida/obat 

ikan/bahan biologi/bahan 

kimia/kontaminan 

1. Sampel (contoh) disiapkan 

2. Metode preparasi sampel 
(contoh)  residu/pestisida/obat 
ikan/bahan biologi/bahan 

kimia/kontaminan ditentukan 
3.  preparasi sampel (contoh)  

residu/pestisida/obat 

ikan/bahan biologi/bahan 

kimia/kontaminan dilakukan 

12 Melakukan uji banding 

HPI/HPIK dengan 

laboratorium lainnya 

1. Program uji banding disusun 
2. Metode uji ditentukan 
3. Laboratorium uji ditentukan 

4. Hasil uji banding dievaluasi 

13 Sebagai anggota dalam uji 

profisiensi 

1) Program pemantapan mutu 
internal (proficiency testing) bagi 

laboratorium ditentukan 
2) Prosedur pemeriksaan/analisis 

ditentukan  
3) Hasil pengujian dilaporkan 

 
 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 

 
Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 

 
 

(.......................) 

 

 
 

(........................) 

 

 
 

(..........................) 
 
 

 
41. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.42 

2. Judul Unit Kompetensi Melaksanakan pemantauan daerah 

sebar hpi/ hpik  

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan Ahli Pertama dalam 

melaksanakan pemantauan daerah 
sebar HPI / HPIK 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 
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kompetensi (EK) dan Kriteria 

Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 

ikan jenjang Ahli Pertama 

2. Peralatan dan perlengkapan 
yang dipergunakan sesuai 

dengan panduan yang terdapat 
dalam KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 
dengan unit kompetensi ini 
meliputi :  

- KepMen 26/MEN/2013 tentang 
penetapan jenis-jenis HPI/HPIK 
dan daerah penyebarannya 

- Office International des 
Epizooties : Diagnostic Manual 

for Aquatic Animal Disease 

- Office International des 
Epizooties : Aquatic animal 

health code  

- PerMen KP no. 13/MEN/2007 
tentang sistem pemantauan 

HPIK 

-  

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan dengan 
cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, di tempat 

kerja atau di Tempat Uji 
Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan :  

- Survey tool box for aquatic 
animal disease (ACIAR, 

Australia) 

3. Keterampilan :  

- Melaksanakan kegiatan sesuai 

jenjang jabatannya dalam 
rangka kegiatan pemantauan 
daerah sebar HPI/ HPIK 

- Melakukan sampling dengan 
benar, tepat dan akurat. 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 

jujur, tanggung jawab, disiplin. 
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No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Melakukan persiapan 

pemantauan daerah sebar 

HPI/ HPIK  

1. Prosedur pengambilan dan 
penanganan sampel dijelaskan 

2. Alat, bahan, data sekunder dan 

formulir pemantauan disiapkan 

2. Melakukan pemantauan 

daerah sebar hpi/ hpik 

Sebagai anggota 

1. Program kegiatan/ pengujian 

dalam rangka pemantauan 
disusun 

2. Hasil kegiatan/ pengujian 

dalam rangka pemantauan 
dievaluasi  

 

 

4. MELAKSANAKAN ANALISIS DAN EVALUASI  HASIL PENGENDALIAN 

HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.43 

2. Judul Unit Kompetensi Melakukan pengumpulan dan 
pengolahan data hasil pemeriksaan 

atau tindakan karantina terhadap 
hpi/ hpik 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 

ikan Ahli Pertama melaksanakan  
pengumpulan dan pengolahan data 

hasil pemeriksaan atau tindakan 
karantina terhadap hpi/ hpik 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 

kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 

Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 

ikan jenjang Ahli Pertama 

2. Peralatan dan perlengkapan yang 

dipergunakan sesuai dengan 
panduan yang terdapat dalam 
KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 
dengan unit kompetensi ini 
meliputi : 

- PP no. 15 tahun 2002 tentang 
Karantina Ikan. 
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- PerMen 21/MEN/2006 tentang 
Tindakan Karantina dalam hal 

transit 

- PerMen 09/MEN/2007 tentang 

ketentuan pemasukan media 
pembawa berupa ikan hidup 
sebagai barang bawaan 

- PerMen 20/MEN/2007 tentang 
tindakan karantina tentang 
pemasukan dari luar negeri 

dan antar area 

- PerMen 29/MEN/2008 tentang 
persyaratan pemasukan media 

pembawa berupa ikan hidup 

- PerMen 15/MEN/2011 tentang 

pengendalian mutu dan 
keamanan hasil perikanan 
impor 

- PerMen 32/MEN/2012 tentang 
jenis penerbitan dan bentuk 
dokumen tindakan karantina 

ikan. 

- KepMen 09/MEN/SJ/2010 
tentang POS dan service level 

arrangement untuk impor 
komoditas ikan dalam 

kerangka NSW di KKP 

- Intersepsi HPI/ HPIK 

- Data operasional lalulintas 

- Mengumpulkan dan mengolah  
data hasil pemeriksaan atau 
tindakan karantina terhadap 

HPI/ HPIK. 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 

dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di workshop dan atau 

di tempat kerja dan atau di 
Tempat Uji Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan :  

- Peraturan/ pedoman/ 
Keputusan  tentang tindakan 

karantina 

- Pengolahan data secara ilmiah 

3. Keterampilan :  
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- Mengklasifikasikan data 

- Mengumpulkan data sesuai 

dengan peraturan yang 
berlaku 

- Mengolah data secara ilmiah  

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 
jujur, tanggung jawab, disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Mengumpulkan data hasil 

pemeriksaan atau tindakan 

karantina terhadap hpi/ 

hpik 

1) Data hasil pemeriksaan atau 

tindakan karantina terhadap 
HPI/HPIK diidentifikasi. 

2) Data hasil pemeriksaan terhadap 

hpi/ hpik dikumpulkan  
 

2 Mengolah data hasil 

pemeriksaan atau tindakan 

karantina terhadap hpi/ 

hpik 

1) Data hasil pemeriksaan yang 

telah dikumpulkan 

diinventarisasi dan 

dikelompokkan 

2) Data direkapitulasi dan 

ditabulasi 

 

 
 

 
Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 
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5. MEMBIMBING PENGENDALIAN HPI/HPIK DI DAERAH WABAH ATAU 

KAWASAN KARANTINA 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.44 

2. Judul Unit Kompetensi Melakukan bimbingan pengendalian 
hpi/ hpik  

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 

ikan Ahli Pertama dalam 
melaksanakan bimbingan 
pengendalian HPI/ HPIK 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 

kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  

pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang terampil pelaksana 

pemula 

2. Peralatan dan perlengkapan yang 
dipergunakan sesuai dengan 

panduan yang terdapat dalam 
KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 

dengan unit kompetensi ini 
meliputi :  

- PP 15 th. 2002 tentang 
karantina ikan, pasal 52, 53, 
54, dan 55 

- PerMen 14/MEN/2007 tentang 
keadaan kritis yang 
membahayakan atau dapat 

membahayakan sediaan ikan, 
spesies ikan, atau lahan 

pembudidaya.  

- Komunikasi/ Mediasi/ 
Fasilitasi dalam bimbingan 

pengendalian HPI/ HPIK 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan dengan 

cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di workshop dan atau di 

tempat kerja dan atau di Tempat 
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Uji Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan :  

- Identifikasi serangan HPI/ 
HPIK (gejala, populasi, 

intensitas, prevalensi) 

- Identifkasi masalah hpi, 
penggunaan oikb yang aman 

untuk pengendalian hpi/ 
hpik,  

- Penerapan perawatan dan 

pemeliharaan ikan yang sehat. 

- Penerapan pengendalian HPI/ 
HPIK di lapangan 

3. Keterampilan :  

- Komunikasi dengan kelompok 

pembudidaya/ pihak ke tiga 

- Pembimbingan  

- Fasilitator 

4. Sikap Kerja : cermat, komunikatif, 
jujur, tanggung jawab, disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Memandu kelompok 

pembudidaya dalam 

melakukan kegiatan 

pengendalian hpi/ hpik 

1) Tempat, alat dan bahan untuk 
memandu kelompok 

pembudidaya dalam melakukan 
kegiatan pengendalian hpi/ hpik 

disiapkan 
2) Jadwal pemanduan kelompok 

pembudidaya ditentukan 

3) pemanduan terhadap kelompok 
pembudidaya dalam melakukan 
kegiatan pengendalian hpi/ hpik 

dilakukan, meliputi : 
pengambilan contoh, identifikasi 

serangan hpi (gejala, populasi, 
intensitas, prevalensi), identifkasi 
masalah hpi, penggunaan oikb 

yang aman untuk pengendalian 
hpi/ hpik, penerapan pola 

budidaya ikan yang sehat. 
 

2 Membimbing pengendalian 

hpi/ hpik kepada pihak 

ketiga pada tingkat 

1) Tempat, alat dan bahan untuk 

bimbingan pengendalian 
hpi/hpik diperiksa kesiapannya 
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lapangan 2) Jadwal bimbingan ditentukan 

3) Bimbingan pengendalian hpi/ 
hpik kepada pihak ketiga di 
lapangan dilakukan 

 

 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 
 

 

(.......................) 

 

(........................) 

 

(..........................) 
 

 
42. MELAKUKAN ANALISIS DAN EVALUASI METODE/PENGENDALIAN 

HPI/HPIK 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.45 

2. Judul Unit Kompetensi Melakukan pengkajian / uji coba 

metode pengamatan atau tindakan 

karantina 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 

ikan Ahli Pertama dalam 
melaksanakan pengkajian / uji coba 

metode pengamatan atau tindakan 
karantina 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 

Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 

ikan jenjang Ahli Pertama 

2. Peralatan dan perlengkapan yang 

dipergunakan sesuai dengan 
panduan yang terdapat dalam 
KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 
dengan unit kompetensi ini 

meliputi : 
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- KepMen 26/MEN/2013 tentang 
penetapan jenis-jenis HPI/HPIK 

dan daerah penyebarannya 

- Office International des 

Epizooties : Diagnostic Manual 
for Aquatic Animal Disease 

- Office International des 

Epizooties : Aquatic animal 
health code  

- SNI yang terkait dengan 

pengujian penyakit ikan  

- Rancangan dan Metoda 
penelitian 

- Rencana dan strategi 
pengembangan metoda 
pengamatan/tindakan 

karantina 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan dengan 

cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 

simulasi di workshop dan atau di 
tempat kerja dan atau di Tempat 
Uji Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan :  

- Rancangan dan metoda 
penelitian 

- Analisa dan metoda statistik 

- Metoda pengamatan/ tindakan 
karantina tingkat lapangan dan 

laboratorium 

- Alat dan bahan metoda 
pengamatan/ tindakan 

karantina tingkat lapangan dan 
laboratorium 

3. Keterampilan :  

- Melaksanakan kegiatan sesuai 
jenjang jabatannya dalam 

rangka kajian/ uji coba metoda 
pengamatan/ tindakan 
karantina tingkat lapangan dan 

laboratorium   

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 

jujur, tanggung jawab, disiplin. 
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No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 melakukan pengkajian/uji 
coba metode pengamatan 
atau tindakan karantina di 

lapangan Sebagai anggota 

1) Metode pengamatan di lapangan 
yang dikaji/diuji coba 
ditentukan 

2) Tempat, alat dan bahan 
pengkajian/uji coba dan 

penentuan laboratorium 
pengujian (jika diperlukan) 
ditentukan 

3) Rancangan/perencanaan dalam 
kegiatan pengkajian/uji coba 

metode pengamatan atau 
tindakan karantina di lapangan 
ditentukan 

4) Sarana dan prasarana sesuai 
spesifikasi dalam kegiatan 
pengkajian/ uji coba metode 

pengamatan atau tindakan 
karantina di lapangan disiapkan 

5) Kegiatan pengkajian/ uji coba 
metode pengamatan atau 
tindakan karantina di lapangan 

dilaksanakan 
6) Hasil pengkajian/ uji coba 

metode pengamatan atau 
tindakan karantina di lapangan 
dievaluasi dan dilaporkan 

 

2 melakukan pengkajian/uji 

coba metode pengamatan 
atau tindakan karantina di 
laboratorium Sebagai 

anggota  
 

1) Metode pengamatan di 

laboratorium yang dikaji/diuji 
coba ditentukan 

2) Tempat, alat dan bahan 

pengkajian/uji coba dan 
penentuan laboratorium 

pengujian (jika diperlukan) 
ditentukan 

3) Rancangan/perencanaan dalam 

kegiatan pengkajian/uji coba 
metode pengamatan atau 
tindakan karantina di 

laboratorium ditentukan 
4) Kegiatan pengkajian/ uji coba 

metode pengamatan atau 
tindakan karantina di 
laboratorium dilaksanakan 

5) Hasil pengkajian/ uji coba 
metode pengamatan atau 
tindakan karantina di 
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laboratorium dievaluasi dan 

dilaporkan 
 

 

 
 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 

 

 
 

43. MEMBUAT KOLEKSI VISUALISASI DAN INFORMASI 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.46 

2. Judul Unit Kompetensi Melakukan pemeliharaan dan 

pengamankan koleksi hpi/ hpik 

hidup 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan Ahli Pertama dalam 

pemeliharaan dan pengamankan 
koleksi HPI/ HPIK hidup 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 

Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 

ikan jenjang Ahli Pertama 

2. Peralatan dan perlengkapan yang 

dipergunakan sesuai dengan 
panduan yang terdapat dalam 
KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 
dengan unit kompetensi ini 
meliputi : 

- Peraturan menteri no.... 
tentang tindakan karantina 
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terhadap pemasukan atau 

pengeluaran media pembawa 
yang tergolong benda lain 
berupa bahan patogenik. 

- KepMen 26/MEN/2013 
tentang penetapan jenis-jenis 
HPI/HPIK dan daerah 

penyebarannya 

- OIE : Aquatic Animal Disease 

- PP 21 tahun 2005 tentang 

keamanan hayati produk 
rekayasa genetik. 

- UN Model Regulation 
Commitee on The transport of 
dangerous goods   : Transport 

of Biological Material  

- Pembuatan koleksi HPI/ HPIK 
golongan cendawan dan 

bakteri 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 

dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di workshop dan atau 

di tempat kerja dan atau di 
Tempat Uji Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan :  

- Metoda preservasi 
cendawan dan bakteri 

- Alat dan bahan preservasi 
cendawan dan bakteri 

- Penyimpanan dan labeling 

koleksi HPI/ HPIK 
cendawan dan bakteri  

3. Keterampilan :  

- mengisolasi, memurnikan, 
membuat preparat (sediaan)  
cendawan dan bakteri 

- Mempreservasi cendawan 
dan bakteri dalam bentuk 

hidup 

- Menyimpan dan 
mempertahankan koleksi 

cendawan dan bakteri 
dalam bentuk hidup 
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4. Sikap Kerja : cermat, teliti, 

tepat, jujur, tanggung jawab, 
disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Memelihara dan 
mengamankan koleksi hpi/ 

hpik hidup golongan 
bakteri 

 

1) Kesiapan Alat dan bahan untuk 
pemeliharaan koleksi diperiksa  

2) Koleksi hpi/ hpik hidup golongan 
bakteri yang telah dikarakterisasi 

strain atau ciri-ciri fisiologis dan 
morfologisnya yang akan 
dipelihara disiapkan 

3) Metode dan prosedur 
pemeliharaan dan penyimpanan 
koleksi ditentukan  

4) Isolat biakan dibuat (paling 
sedikit lima duplikat) sebagai 

koleksi, dipelihara dan 
diamankan  

5) koleksi diberi label dan disimpan 

sesuai prosedur  
 

2 Memelihara dan 
mengamankan koleksi hpi/ 
hpik hidup golongan 

cendawan 
 

1) Kesiapan Alat dan bahan untuk 
pemeliharaan koleksi diperiksa  

2) Koleksi hpi/ hpik hidup golongan 

cendawan yang telah 
dikarakterisasi dan akan 

dipelihara disiapkan 
3) Prosedur pemeliharaan koleksi 

ditetapkan  

4) Inokulasi (penumbuhan) 
dilakukan dan Isolat biakan 
dibuat paling sedikit lima 

duplikat 
5) Setiap koleksi diberi label dan 

disimpan sesuai prosedur agar 
dapat mempertahankan supaya 
koleksi cendawan tetap hidup 

 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 

 
Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 

 
 

(.......................) 

 

 
 

(........................) 

 

 
 

(..........................) 
 



 

Page 145 of 200 
 

44. MENGEMBANGKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU LABORATORIUM  

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.47 

2. Judul Unit Kompetensi Mengembangkan sistem manajemen 
mutu laboratorium 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan Ahli Pertama dalam 

mengembangkan sistem manajemen 
mutu laboratorium 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 

kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 

Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 

ikan jenjang Ahli Pertama 

2. Peralatan dan perlengkapan yang 

dipergunakan sesuai dengan 
panduan yang terdapat dalam 
KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 
dengan unit kompetensi ini 
meliputi : 

- SNI ISO/ IEC 17025 : 2008  
tentang persyaratan umum 

kompetensi laboratorium 
pengujian dan laboratorium 
kalibrasi 

- PerMen 19/MEN/2010 tentang 
pengendalian sistem jaminan 
mutu 

- Panduan Mutu Laboratorium 
Penguji 

- Prosedur Kerja Laboratorium 

Penguji 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan dengan 

cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di workshop dan atau di 

tempat kerja dan atau di Tempat 
Uji Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan :  
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- SNI ISO/ IEC 17025 : 2008  
tentang persyaratan umum 

kompetensi laboratorium 
pengujian dan laboratorium 

kalibrasi 

- Dokumen sistim manajemen 
mutu laboratorium levekl 1, 2, 

3 dan level 4. 

3. Keterampilan :  

- Menyusun dokumen teknis 

sesuai kegiatan jenjang 
jabatannya dalam rangka 

pengembangan sistem 
manajemen mutu 
laboratorium 

3. Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 
jujur, tanggung jawab, disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1  menyusun dokumen 

sistem manajemen mutu 
laboratorium sebagai 
anggota 

 

1) Bahan penyusunan sistem 

manajemen mutu diidentifikasi  
2) Dokumen sistem manajemen 

mutu laboratorium disusun 

3) Dokumen sistem manajemen 
mutu laboratorium yang telah 
disusun ditetapkan. 

 

2 Memutahirkan dokumen 

sistem manajemen mutu 
laboratorium sebagai 

anggota. 

1) Dokumen sistem manajemen 

mutu laboratorium dievaluasi. 
2) Dokumen sistem manajemen 

mutu laboratorium yang telah 
dievaluasi direvisi 
 

 
 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 

 

 

 

 



 

Page 147 of 200 
 

45. MELAKUKAN PERSIAPAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT 

IKAN  

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.001.48 

2. Judul Unit Kompetensi Melakukan Persiapan pengendalian 
hama dan penyakit ikan 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali Hama dan Penyakit 

Ikan Ahli Muda dalam melakukan 
persiapan pengendalian hama dan 
penyakit ikan. 

4. Ruang Lingkup 

 

1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 

kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  

pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang ahli muda 

2. Peralatan dan perlengkapan yang 
dipergunakan sesuai dengan 
panduan yang terdapat dalam 

KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 
dengan unit kompetensi ini 

meliputi: penyusunan rencana 
kerja tingkat 

lapangan/laboratorium, evaluasi 
kelayakan media dan/atau 
reagensia, dan penyusunan 

program kalibrasi. 

 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara: lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan  

simulasi di tempat kerja 
dan/atau di Tempat Uji 

Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan:  

- Membuat rencana kerja 

tingkat lapangan atau 
laboratorium berdasarkan 
hasil analisis data dasar 

tingkat 
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lapangan/laboratorium; 

- Mengetahui jenis dan cara 
melakukan  pengujian 
kelayakan media dan/atau 

reagensia; dan  

- Mengetahui jenis peralatan 
laboratorium dan waktu serta 

pelaksana kalibrasi yang 
kompeten. 

3. Keterampilan: 

- Menyusun rencana kerja 
tingkat lapangan/laboratorium 

dan program kalibrasi;  

- Melakukan pengujian media 
dan/atau regensia.  

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, 
tanggung jawab dan komunikatif 

 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Menyusun rencana kerja 

tingkat lapangan 

1. Hasil analisis data dasar dan 

atau laporan hasil pengamatan 
tingkat lapangan  dikumpulkan 

2. Hasil analisis data dasar dan 
atau laporan hasil pengamatan 
tingkat lapangan  dikelompokkan 

3. Rencana kerja disusun sesuai 
dengan kebutuhan organisasi 

2 Menyusun rencana kerja 
tingkat laboratorium 

1. Hasil analisis data dasar dan 
atau laporan hasil pengamatan 
tingkat laboratorium  

dikumpulkan 
2. Hasil analisis data dasar dan 

atau laporan hasil pengamatan 
tingkat laboratorium  
dikelompokkan 

3. Rencana kerja disusun sesuai 
dengan kebutuhan organisasi 

 mengevaluasi kelayakan 
media dan/atau reagensia 

1. Media dan atau reagensia yang 
akan dievaluasi kelayakannya 
ditentukan 

2. Waktu dan tempat pelaksanaan 
evaluasi kelayakan media dan 

atau reagensia ditentukan 
3. Kriteria kelayakan media dan 

atau reagensia ditentukan 

4. Laporan hasil evaluasi kelayakan 
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media dan atau reagensia dibuat 

sesuai dengan ketentuan  

 Menyusun program 
kalibrasi 

1. Peralatan yang akan dikalibrasi 
ditentukan 

2. Waktu dan tempat kalibrasi 
ditentukan 

3. Program kalibrasi disusun sesuai 
dengan ketentuan 

 

 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 

 
Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 
 
 

(.......................) 

 
 
 

(........................) 

 
 
 

(..........................) 
 

 

46. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.49 

2. Judul Unit Kompetensi Melaksanakan pengendalian hama 
dan penyakit ikan 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan Ahli Muda dalam pelaksanaan 
pengendalian hama penyakit ikan  

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 

kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 

untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang ahli muda 

2. Peralatan dan perlengkapan yang 
dipergunakan sesuai dengan 
panduan yang terdapat dalam 

KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 

dengan unit kompetensi ini 
meliputi: penyusunan rencana 
kerja pengawasan lalulintas 

media pembawa; pelaksanaan 



 

Page 150 of 200 
 

prognosis; pemeriksaan penyakit 

ikan dengan cara 
serologi/imunokimia invitro dan 
molekuler; pengujian residu 

pestisida/obat ikan/bahan 
biologi/bahan kimia/bahan 
kontaminan; pengamatan 

perkembangan HPI/HPIK tingkat 
laboratorium; identifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi 
perkembangan HPI/HPIK; 
menganalisis hasil 

pengamatan/pemeriksaan 
HPI/HPIK tingkat lapangan dan 

laboratorium; serta pembuatan 
rekomendasi hasil pemeriksaan 
HPI/HPIK.   

5. Panduan Penilaian - Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara: lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di tempat kerja 
dan/atau di Tempat Uji 

Kompetensi (TUK). 

- Pengetahuan: 

- Membuat rencana kerja 

pengawasan laulintas media 
pembawa berdasarkan data 
lalulintas, lokasi tugas, data 

PHPI dan jadual alat angkut; 

- Mengetahui riwayat / 

anamnesa media pembawa, 
kelainan patologis organ 
untuk mendiagnosa penyakit 

dan/atau menentukan metode 
pengujian. 

- Mengetahui teknik 

pemeriksaan dengan cara 
serologi/imunokimia/invitro/ 

molekuler. 

- Mengetahui teknik pengujian 
residu pestisida/obat 

ikan/bahan biologi/bahan 
kimia/bahan kontaminan. 

- Mengetahui teknik 

pengamatan perkembangan 
HPI/HPIK tingkat 
laboratorium. 
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- Memahami jenis golongan dan 
sebaran hama penyakit ikan 

karantina 

- Memahami annex (Pedoman 

persyaratan negara tujuan) 

- Memahami aturan OIE 
tentang jenis penyakit dan 

metode pemeriksaan secara 
laboratoris 

- Mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan 
HPI/HPIK. 

- Mengetahui teknik analisis 

data hasil pengamatan tingkat 
lapangan/laboratorium dan 

mampu membuat 
rekomendasi hasil analisis. 

- Mengetahui prosedur 

pelaksanaan uji banding dan 
uji profisiensi  

- Mengetahui persyaratan dan 

standar sarana/prasarana 
instalasi karantina ikan    

- Mengetahui jenis/dosis obat 

dan metode perlakuan sesuai 
dengan jenis penyakit 

- Mengetahui risiko penyebaran 
penyakit, jenis/dosis bahan 
dan metode pemusnahan  

- Mengetahui jenis HPIK dan 
inang, daerah sebar, metode 
pengambilan sampel, serta 

analisis data hasil 
pemeriksaan    

- Mengetahui tingkat risiko dan 

persyaratan media pembawa 
yang dilalulintaskan, 

menganalisis data hasil 
pemeriksaan tingkat lapangan 
dan laboratorium 

- Mengetahui cara pengendalian 
HPI/HPIK melalui 
pencegahan, pemeriksaan dan 

pengobatan/perlakuan 

- Mengetahui metode/prosedur  
pengamatan tingkat lapangan 
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- Mengetahui teknik membuat 
koleksi HPI/HPIK sesuai 

golongan  

- Mengetahui standar sarana 

prasarana yang dibutuhkan 
untuk akreditasi sesuai 
dengan ruang lingkup 

- Mengetahui dokumen sistem 
manajemen mutu 
laboratorium    terakreditasi 

- Mengetahui prosedur dan 
rekaman dokumen sistem  
mut laboratorium 

- Mengetahui prosedur 
penanganan pelanggaran 

tindakan karantina ikan.  

- Keterampilan:  

- Melakukan pembedahan ikan 

- Melakukan pemeriksaan 
secara serologi / 
imunokimia/invitro / 

molekuler  

- Melakukan pengujian residu  
pestisida/obat ikan/bahan 

biologi/bahan kimia/bahan 
kontaminan. 

- Melakukan pengamatan 

perkembangan HPI/HPIK 
tingkat laboratorium 

- Menentukan faktor-faktor 
yang berpengaruh terhadap 
perkembangan HPI/HPIK 

- Melakukan analisis dan 
rekomendasi tingkat lapangan 
dan laboratorium. 

- Melakukan penilaian instalasi 
sesuai prosedur 

- Melakukan pengamatan, 

pengobatan, pemusnahan 
media pembawa 

- Melakukan pengambilan 

sampel media pembawa sesuai 
dengan ketentuan 

- Membuat koleksi standar 
HPI/HPIK sesuai golongan 
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- Membuat jadwal kegiatan, 
pemeriksaan pelaku/saksi 

dalam  pengumpulan bahan 
keterangan (PULBAKET) 

pelanggaran tindak karantina 
ikan. 

- Sikap Kerja: cermat, teliti, 

tepat, jujur, tanggung jawab, 
disiplin. 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Menyusun rencana kerja 
pengawasan lalulintas 
media pembawa HPI/HPIK   

 

1. Hasil analisis data dasar 
pengawasan lalulintas media 
pembawa HPI/HPIK  

dikumpulkan 
2. Hasil analisis data dasar 

pengawasan lalulintas media 
pembawa HPI/HPIK  
dikelompokkan 

3. Rencana kerja pengawasan 
lalulintas media pembawa 

HPI/HPIK  disusun sesuai 
dengan ketentuan 

2 Melakukan prognosis 

HPI/HPIK hasil 
pembedahan media 

pembawa ikan 

1. riwayat kejadian penyakit dari 

hasil pengamatan sendiri 
dan/atau data sekunder 

dikumpulkan 
2. Kemungkinan penyebab penyakit 

ditentukan berdasarkan riwayat 

kejadian penyakit 
3. kesimpulan akhir dari suatu 

kejadian penyakit ditentukan 
4. pengujian tertentu untuk 

identifikasi ditentukan 

3 Memeriksa penyakit ikan 
(parasit, bakteri, cendawan, 

virus) dengan cara serologi/ 
imunokimia in-vitro 

1. bahan dan peralatan untuk 
pemeriksaan penyakit ikan( 

parasit, bakteri, cendawan, virus) 
dengan cara serologi/imunokimia 
in-vitro disiapkan 

2. metode dan prosedur 
pemeriksaan penyakit ikan 

(parasit, bakteri, cendawan, 
virus) dengan cara 
serologi/imunokimia in-vitro 

ditentukan 
3. hasil pemeriksaan penyakit ikan 

(parasit, bakteri, cendawan, 

virus) dengan cara 
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serologi/imunokimia in-vitro 

dibuat sesuai dengan ketentuan  

4 Memeriksa penyakit ikan 
(parasit, bakteri, cendawan, 

virus) dengan cara 
molekuler 

1 bahan dan peralatan untuk 
pemeriksaan penyakit ikan 

(parasit, bakteri, cendawan, 
virus) dengan cara molekuler 

disiapkan 
2 metode dan prosedur 

pemeriksaan penyakit ikan 

(parasit, bakteri, cendawan, 
virus) dengan cara molekuler 

ditentukan 
3 hasil pemeriksaan penyakit ikan 

(parasit, bakteri, cendawan, 

virus) dengan cara molekuler 
dibuat sesuai dengan ketentuan 

5 Melakukan pengujian 
residu pestisida/obat 
ikan/bahan biologi/bahan 

kimia dan kontaminan 

1 bahan dan peralatan untuk 
pengujian residu pestisida/obat 
ikan/bahan biologi/bahan kimia 

dan kontaminan disiapkan 
2 hasil preparasi untuk pengujian 

residu pestisida/obat 
ikan/bahan biologi/bahan kimia 
dan kontaminan disiapkan 

3 metode dan prosedur pengujian 
residu pestisida/obat 
ikan/bahan biologi/bahan kimia 

dan kontaminan ditentukan 
4 hasil pemeriksaan pengujian 

residu pestisida/obat 
ikan/bahan biologi/bahan kimia 
dan kontaminan dibuat sesuai 

dengan ketentuan 

6 Melakukan pengamatan /  

pemeriksaan 
perkembangan HPI/HPIK 
tingkat laboratorium 

1. Bahan dan peralatan untuk 

pengamatan/pemeriksaan 
perkembangan HPI/HPIK tingkat 
laboratorium disiapkan 

2. Metode dan prosedur  
pengamatan/pemeriksaan 

perkembangan HPI/HPIK tingkat 
laboratorium ditentukan 

3. hasil pengamatan/pemeriksaan 

perkembangan HPI/HPIK tingkat 
laboratorium dibuat sesuai 

dengan ketentuan 

7 Memeriksa penyakit ikan 
(parasit, bakteri, cendawan, 

virus) dengan cara 
molekuler 

4 bahan dan peralatan untuk 
pemeriksaan penyakit ikan 

(parasit, bakteri, cendawan, 
virus) dengan cara molekuler 
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disiapkan 

5 metode dan prosedur 
pemeriksaan penyakit ikan 
(parasit, bakteri, cendawan, 

virus) dengan cara molekuler 
ditentukan 

6 hasil pemeriksaan penyakit ikan 

(parasit, bakteri, cendawan, 
virus) dengan cara molekuler 

dibuat sesuai dengan ketentuan 

8 Melakukan identifikasi 

faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
perkembangan HPI/HPIK 

tingkat kesulitan II 

1. 4 (empat) faktor kunci yang 

mempengaruhi perkembangan 
HPI/ HPIK dinventarisasi 

2. laporan hasil identifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi 
perkembangan HPI/HPIK dibuat 
sesuai dengan ketentuan  

9 Menganalisis hasil 
pengamatan/ pemeriksaan 

HPI/ HPIK  tingkat 
lapangan 

 

1. Laporan hasil 
pengamatan/pemeriksaan 

tingkat lapangan diinventarisasi  
2. Hasil pengamatan/pemeriksaan 

tingkat lapangan diklasifikasi 
3. Hasil analisis/rekomendasi hasil 

pengamatan/ pemeriksaan HPI/ 

HPIK  tingkat lapangan disahkan 

10 Menganalisis hasil 

pengamatan/ pemeriksaan 
HPI/ HPIK  tingkat 
laboratorium 

 

1. Hasil uji laboratorium 

diinventarisasi 
2. Hasil uji laboratorium 

laboratorium diverifikasi dan 

validasi  
3. hasil analisis/rekomendasi uji 

laboratorium disahkan 

11 Membuat rekomendasi 
hasil pengamatan/ 

pemeriksaan HPI/HPIK 

1. data hasil 
pengamatan/pemeriksaan 

HPI/HPIK diinventarisasi dan 
dikelompokkan 

2. rekomendasi dibuat berdasarkan  
data hasil 
pengamatan/pemeriksaan 

HPI/HPIK yang telah 
diinvetarisasi 

12 Melakukan uji banding 
HPI/HPIK dengan 
laboratorium lainnya  

Sebagai anggota  

1. Program uji banding dibuat  
2. Bahan dan peralatan uji banding 

disiapkan 

3. Metode dan prosedur uji banding 
ditentukan 

4. Data hasil uji banding 
dikumpulkan dan dievaluasi 

13 Melakukan uji profisiensi 1. Program uji profisiensi dibuat  



 

Page 156 of 200 
 

Sebagai anggota  2. Metode uji banding ditentukan 

3. Hasil pengujian untuk uji 
profisiensi dilaporkan ke lembaga 
penyelenggara uji profisiensi 

(provider) 
4. Hasil uji profisiensi dari provider 

diterima dan dievaluasi 

14 Melakukan studi kelayakan 
tempat penampungan/unit 

budidaya/instalasi pemilik 
media pembawa . 

1. bahan dan peralatan untuk 
melakukan studi kelayakan 

tempat penampungan/unit 
budidaya/intalasi pemilik media 

pembawa disiapkan 
2. studi kelayakan tempat 

penampungan/unit 

budidaya/intalasi pemilik media 
pembawa dilakukan  

3. laporan hasil studi kelayakan 

tempat penampungan/unit 
budidaya/intalasi pemilik media 

pembawa dibuat sesuai dengan 
ketentuan 

15 Menyusun rencana kerja 
kegiatan perlakuan 

1. Hasil analisis hasil  
pengamatan/pemeriksaan 
HPI/HPIK diinventarisasi 

2. Tempat, waktu dan jenis 
perlakuan ditentukan 

3. Rencana kerja kegiatan 

perlakuan dibuat sesuai dengan 
ketentuan 

16 Melakukan 
monitoring/pengawasan 

perlakuan HPI/HPIK yang 
dilakukan pihak lain 

1. Standar monitoring/pengawasan 
perlakuan HPI/HPIK disiapkan 

2. monitoring/pengawasan 
perlakuan HPI/HPIK dilakukan 
sesuai standar 

3. laporan hasil 
monitoring/pengawasan 
perlakuan HPI/HPIK sesuai 

dengan ketentuan  

17 Menentukan cara 

pemusnahan 

1. Jenis media pembawa HPI/HPIK, 

media lain, limbah uji dan/atau 
obat ikan yang akan 

dimusnahkan ditentukan 
2. Metode dan prosedur 

pemusnahan ditentukan sesuai 

jenis media pembawa HPI/HPIK, 
media lain, limbah uji dan/atau 
obat ikan yang akan 

dimusnahkan 
3. Laporan penentuan cara 
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pemusnahan dibuat sesuai 

dengan ketentuan 

18 Melakukan pemantauan 
daerah sebar HPI/HPIK 

Sebagai anggota 

1. Wilayah pemantauan daerah 
sebar HPI/HPIK ditentukan 

2. Bahan dan peralatan untuk 
pemantauan daerah sebar 

HPI/HPIK disiapkan 
3. Metode dan prosedur 

pemantauan ditentukan 

4. Daerah sebar HPI/HPIK 
dipantau 

5. Laporan hasil pemantauan 
daerah sebar HPI/HPIK dibuat 
sesuai dengan ketentuan 

 
Tanggal ditetapkan .............................................................. 

 
Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 

 
 

(.......................) 

 

 
 

(........................) 

 

 
 

(..........................) 
 
 

47. MELAKSANAKAN ANALISISIS DAN EVALUASI 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.50 

2. Judul Unit Kompetensi melakukan analisisis dan evaluasi 
hasil pengendalian hama dan 

penyakit ikan   

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan Ahli Muda dalam melakukan 

analisis dan evaluasi hasil 
pengendalian hama dan penyakit 
ikan 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 

kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  

pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang ahli muda 

2. Peralatan dan perlengkapan yang 
dipergunakan sesuai dengan 



 

Page 158 of 200 
 

panduan yang terdapat dalam 

KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 
dengan unit kompetensi ini 

meliputi: analisis dan evaluasi 
hasil pemeriksaan 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 

simulasi di tempat kerja dan 
atau di Tempat Uji Kompetensi 

(TUK). 

2. Pengetahuan :  

- Mengetahui jenis, golongan 

dan sebaran hama penyakit 
ikan karantina di Indonesia 

- Memahami metode 

pemeriksaan setiap jenis HPIK 
yang ada di Indonesia 

- Memahami annex (Pedoman 

persyaratan negara tujuan) 

- Memahami aturan OIE 
tentang jenis penyakit dan 

metode pemeriksaan secara 
laboratoris 

- Mengetahui Standar 
Operasional Prosedur (SOP) 
tindakan karantina ikan  

3. Keterampilan :  

- Mengklasifikasi dan mengolah 
data 

- Membuat kesimpulan data  

- Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 
jujur, tanggung jawab, disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan analisis dan 

evaluasi hasil pemeriksaan  

1. Data hasil pemeriksaan atau 

tindakan karantina terhadap 
HPI/HPIK diinventarisasi : 

- Kegiatan lapangan 

- Kegiatan laboratorium 
2. Data hasil pemeriksaan 

dokumen/lapangan/laboratoriu
m atau tindakan karantina 
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terhadap HPI/HPIK  dianalisis  

3. Laporan hasil analisis  
pemeriksaan 
dokumen/lapangan/laboratoriu

m atau tindakan karantina 
terhadap HPI/HPIK dibuat 
sesuai dengan ketentuan  

 

 

 
 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 
 
 

(.......................) 

 
 

(........................) 

 
 

(..........................) 

 

 
 

48. MEMBIMBING PENGENDALIAN HPI/HPIK DI DAERAH WABAH 

ATAU KAWASAN KARANTINA  

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.51 

2. Judul Unit Kompetensi Membimbing pengendalian 
HPI/HPIK di daerah wabah atau 

kawasan karantina 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan Ahli Muda dalam membimbing 

pengendalian HPI/HPIK di daerah 
wabah atau kawasan karantina 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 

Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  

pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang Ahli Muda 

2. Peralatan dan perlengkapan yang 

dipergunakan sesuai dengan 
panduan yang terdapat dalam 
KUK 
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3. Peraturan/pedoman yang terkait 

dengan unit kompetensi ini 
meliputi .... 

5. Panduan Penilaian 4. Penilaian dapat dilakukan dengan 

cara: lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 

simulasi di tempat kerja dan atau 
di Tempat Uji Kompetensi (TUK). 

5. Pengetahuan:  

- Mengetahui jenis-jenis 
penyakit golongan parasit  

- Mengetahui teknik 

pemeriksaan parasit baik 
secara miksrokopis dan 

konvensional 

- Mengetahui teknik 
perlakuan/pengobatan ikan 

6. Keterampilan :  

- melakukan nekropsi  

- melakukan identifikasi 

penyakit parasit 

7. Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 
jujur, tanggung jawab, disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan bimbingan 

pengendalian HPI/HPIK 
kepada pihak ketiga pada 

tingkat laboratorium 
tingkat kesulitan I 

1. Materi bimbingan ditentukan 

2. Tempat, alat dan bahan 
melakukan bimbingan 

pengendalian HPI/HPIK kepada 
pihak ketiga pada tingkat 
laboratorium tingkat kesulitan I 

3. Jadwal bimbingan ditentukan 
4. bimbingan pengendalian 

HPI/HPIK kepada pihak ketiga 
pada tingkat laboratorium 
tingkat kesulitan I dilakukan 

 
Tanggal ditetapkan .............................................................. 

 
Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 

 
 

(.......................) 

 

 
 

(........................) 

 

 
 

(..........................) 
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49. MELAKUKAN ANALISIS DAN EVALUASI METODE PENGENDALIAN 

HPI/HPIK 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.52 

2. Judul Unit Kompetensi Melakukan analisis dan evaluasi 
metode pengendalian HPI/HPIK 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 

ikan Ahli Muda dalam melakukan 
analisis dan evaluasi metode 
pengendalian HPI/HPIK 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 

kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  

pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang ahli muda 

2. Peralatan dan perlengkapan yang 
dipergunakan sesuai dengan 
panduan yang terdapat dalam 

KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 
dengan unit kompetensi ini 

meliputi ............ 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan dengan 

cara: lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 

simulasi di tempat kerja dan atau 
di Tempat Uji Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan :  

- Mengetahui dan memahami 
setiap tahapan/alur prosedur 
tindakan karantina di 

lapangan dan laboratorium 

- Memahami standar metode uji 
pemeriksaan laboratoris 

3. Keterampilan :  

- Pengumpulan dan pengolahan 

data 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 
jujur, tanggung jawab, disiplin. 
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No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan 
pengkajian/ujicoba metode 
pengamatan atau tindakan 

karantina di lapangan 
sebagai anggota 

1. Metode pengkajian/uji coba 
metode pengamatan atau 
tindakan karantina di lapangan 

ditentukan 
2. Kesiapan tempat, alat dan bahan 

pengkajian/uji coba metode 

pengamatan atau tindakan 
karantina di lapangan diperiksa  

3. Rancangan/perencanaan 
pengkajian/uji coba metode 
pengamatan atau tindakan 

karantina di lapangan ditentukan 
4. Pengkajian/uji coba metode 

pengamatan atau tindakan 

karantina di lapangan 
dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan yang telah ditentukan 
5. Laporan hasil pengkajian/uji 

coba metode pengamatan atau 

tindakan karantina di lapangan 
dibuat sesuai dengan ketentuan 

 

 Melakukan 
pengkajian/ujicoba metode 

pengamatan atau tindakan 
karantina di Laboratorium 

sebagai anggota 

1 Metode pengkajian/uji coba 
metode pengamatan atau 

tindakan karantina di 
laboratorium ditentukan 

2 Tempat, alat dan bahan 
pengkajian/uji coba metode 
pengamatan atau tindakan 

karantina di laboratorium 
diperiksa kesiapannya 

3 Rancangan/perencanaan 
pengkajian/uji coba metode 
pengamatan atau tindakan 

karantina di laboratorium 
ditentukan 

4 pengkajian/uji coba metode 

pengamatan atau tindakan 
karantina di laboratorium 

dilaksanakan sesuai dengan 
rancangan yang telah ditentukan 

5 laporan hasil pengkajian/uji 

coba metode pengamatan atau 
tindakan karantina di 

laboratorium dibuat sesuai 
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dengan ketentuan 

 Melakukan pengkajian 
ulang standar metode uji 
pemeriksaan/perlakuan 

sebagai anggota 
 

1 standard metode uji 
pemeriksaan/ perlakuan yang 
akan dikaji ulang ditentukan 

2 Tempat, alat dan bahan 
pengkajian ulang standard 

metode uji 
pemeriksaan/perlakuan 
diperiksa kesiapannya 

3 Rancangan/perencanaan 
pengkajian ulang standard 

metode uji 
pemeriksaan/perlakuan 
ditentukan 

4 pengkajian ulang standard 
metode uji 
pemeriksaan/perlakuan 

dilaksanakan sesuai dengan 
rancangan yang telah ditentukan 

5 laporan hasil pengkajian/uji coba 
metode pengamatan atau 
tindakan karantina di 

laboratorium dibuat sesuai 
dengan ketentuan 

 
 
 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 
 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 

 

 

50. MEMBUAT KOLEKSI VISUALISASI DAN INFORMASI 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.53 

2. Judul Unit Kompetensi Membuat koleksi, visualisasi dan 

informasi 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 

ikan Ahli Muda dalam membuat 
koleksi, visualisasi dan informasi 
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4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 

kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 

untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang ahli muda 

2. Peralatan dan perlengkapan yang 
dipergunakan sesuai dengan 

panduan yang terdapat dalam 
KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 

dengan unit kompetensi ini 
meliputi ............ 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan dengan 
cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 

simulasi di tempat kerja dan atau 
di Tempat Uji Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan :  

- Mengetahui cara penanganan 
sampel/preparat 

- Mengetahui teknik/metode 
pengawetan sampel preparat 

3. Keterampilan :  

- Membuat awetan/koleksi 
preparat 

- Menyimpan dan memelihara 

awetan/koleksi preparat 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 

jujur, tanggung jawab, disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Membuat koleksi standar 
HPI/HPIK 

1. Jenis dan jumlah standard 
HPI/HPIK yang akan dikoleksi 
diidentifikasi 

2. Jenis dan jumlah standard 
HPI/HPIK yang akan dikoleksi 

ditentukan 
3. HPI/HPIK yang akan dijadikan 

standar dikarakterisasi 

4. HPI/HPIK yang akan dijadikan 
standar dikonfirmasi (minimal 
dengan dua metode berbeda) 
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5. Koleksi standar dibuat dan diberi 

label 
 

 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 
 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 

 
 
 

51. MENGEMBANGKAN SARANA DAN PRASARANA PENGENDALIAN 

HPI/HPIK 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.54 

2. Judul Unit Kompetensi Mengembangkan sarana dan 

prasarana pengendalian HPI/HPIK 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan Ahli Muda dalam 

mengembangkan sarana dan 
prasarana pengendalian HPI/HPIK 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 

kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  

pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang ahli muda 

2. Peralatan dan perlengkapan yang 

dipergunakan sesuai dengan 
panduan yang terdapat dalam 

KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 
dengan unit kompetensi ini 

meliputi ..................... 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan dengan 

cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di tempat kerja dan atau 
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di Tempat Uji Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan :  

- Mengetahui persyaratan 
akreditasi laboratorium  

- Mengetahui jenis sarana dan 
prasarana laboratorium sesuai 
dengan ruang lingkup 

akreditasi 

3. Keterampilan :  

- Mengumpulan dan mengolah 

data  

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 

jujur, tanggung jawab, disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan penilaian 
sarana dan prasarana 
dalam rangka akreditasi 

tingkat kesulitan I 

1. Tempat dan waktu penilaian 
sarana dan prasarana ditentukan 

2. Jenis dan jumlah sarana dan 

prasarana laboratorium yang 
akan dinilai ditentukan 

3. Sarana dan prasarana dalam 
rangka akreditasi dinilai  

4. Hasil penilaian sarana dan 

prasarana dalam rangka 
akreditasi diolah sesuai dengan 
ketentuan 

5. laporan hasil penilaian sarana 
dan prasarana dalam rangka 

akreditasi disusun 

 

 
 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 

 
Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 

 
 

(.......................) 

 

 
 

(........................) 

 

 
 

(..........................) 
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52. MENGEMBANGKAN SISTEM MUTU LABORATORIUM  

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.55 

2. Judul Unit Kompetensi Mengembangkan sistem mutu 

laboratorium 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 

ikan Ahli Muda dalam 
mengembangkan sistem mutu 
laboratorium 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 

kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 

untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang ahli muda 

2. Peralatan dan perlengkapan yang 
dipergunakan sesuai dengan 
panduan yang terdapat dalam 

KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 

dengan unit kompetensi ini 
meliputi .................. 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan dengan 
cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 

simulasi di tempat kerja dan atau 
di Tempat Uji Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan :  

- Mengetahui sistem 
manajemen mutu 

laboratorium 

- Mengetahui dokumen sistem 
manajemen mutu 

laboratorium (level I s/d level 
IV) 

3. Keterampilan :  

- Mengumpulkan dan merevisi 
data  

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 

jujur, tanggung jawab, disiplin. 
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No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Menyusun/memutkhirkan 
dokumen sistim mutu 
manajemen laboratorium 

sebagai ketua 
 

1. Bahan penyusunan sistem 
manajemen mutu diidentifikasi  

2. Dokumen sistem manajemen 

mutu laboratorium disusun 
3. Dokumen sistem manajemen 

mutu laboratorium yang telah 

disusun ditetapkan. 
4. Dokumen sistem manajemen 

mutu laboratorium dievaluasi. 
5. Dokumen sistem manajemen 

mutu laboratorium yang telah 

dievaluasi direvisi 

2 Melaksanakan audit 

internal/eksternal dan kaji 
ulang sistim mutu 
laboratorium  sebagai 

anggota 

1. Jadwal pelaksanaan audit 

internal/eksternal dan kaji ulang 
sistem manajemen mutu 
laboratorium ditentukan 

2. Tempat, alat dan bahan untuk 
audit internal/eksternal dan kaji 

ulang sistem manajemen mutu 
laboratorium diperiksa kesiapan 

3. Audit internal/eksternal dan kaji 

ulang sistem manajemen mutu 
laboratorium dilaksanakan 

 
 
 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 
 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 
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53. MELAKUKAN KEGIATAN LAIN  

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.56 

2. Judul Unit Kompetensi Melakukan kegiatan lain 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 
sikap Pengendali hama dan penyakit 

ikan Ahli muda dalam melakukan 
penyidikan  

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 

Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  

pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang ahli muda 

2. Peralatan dan perlengkapan yang 

dipergunakan sesuai dengan 
panduan yang terdapat dalam 
KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 
dengan unit kompetensi ini 

meliputi ........... 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan dengan 

cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di tempat kerja dan atau 

di Tempat Uji Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan :  

- Mengetahui prosedur tindakan 

karantina ikan  

- Mengetahui teknik/metode 
pengumpulan bahan 

keterangan 

3. Keterampilan :  

- Terampil mencari dan 
mengumpulkan bahan 
keterangan 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 
jujur, tanggung jawab, disiplin, 
komunikasi efektif. 

 

 



 

Page 170 of 200 
 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan penyidikan  
PPNS sebagai anggota  

1. Data laporan pelanggaran tindak 
karantina ikan dikumpulkan 

2. Jadwal, bahan keterangan 

pelanggaran dibuat 
3. Informasi bahan keterangan 

dikumpulkan 
4. Analisa kasus pelanggaran 

tindak karantina ikan dibuat 

5. Laporan hasil kasus pelanggaran 
tindak karantina ikan disusun   

 
Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 
 

 
 

(.......................) 

 

 
 

(........................) 

 

 
 

(..........................) 

 
 

 

54. MELAKUKAN PERSIAPAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT 

IKAN  

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.001.57 

2. Judul Unit Kompetensi Melakukan Persiapan pengendalian 

hama dan penyakit ikan 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap 
pengendali Hama dan Penyakit Ikan 

tingkat Ahli Madya melaksanakan 
Persiapan pengendalian hama dan 
penyakit ikan. 

4. Ruang Lingkup 

 

1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 

kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  

pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang Ahli Madya 

2. Peralatan dan perlengkapan yang 
dipergunakan sesuai dengan 
panduan yang terdapat dalam 
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KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 
dengan unit kompetensi ini 
meliputi :  

- PP no. 15 tahun 2002 
tentang Karantina Ikan. 

- PerMen 21/MEN/2006 

tentang Tindakan Karantina 
dalam hal transit 

- PerMen 09/MEN/2007 

tentang ketentuan 
pemasukan media pembawa 

berupa ikan hidup sebagai 
barang bawaan 

- PerMen 20/MEN/2007 

tentang tindakan karantina 
tentang pemasukan dari luar 
negeri dan antar area 

- PerMen 29/MEN/2008 
tentang persyaratan 
pemasukan media pembawa 

berupa ikan hidup 

- PerMen 15/MEN/2011 

tentang pengendalian mutu 
dan keamanan hasil 
perikanan impor 

- PerMen 32/MEN/2012 
tentang jenis penerbitan dan 
bentuk dokumen tindakan 

karantina ikan. 

- KepMen 09/MEN/SJ/2010 
tentang POS dan service level 

arrangement untuk impor 
komoditas ikan dalam 

kerangka NSW di KKP 

- KepMen 26/MEN/2013 
tentang penetapan jenis-jenis 

HPI/HPIK dan daerah 
penyebarannya 

- KEP.460/BKIPM/XII/2011 

tentang Pedoman teknis 
tindakan karantina secara 

terintegrasi berbasis in line 
inspection 

- PerMen 11/MEN/2011 

tentang Instalasi Karantina 
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Ikan 

- Kep.337/BKIPM/2011 
tentang Pedoman analisis 
resiko hama dan penyakit 

ikan 

- Office International des 
Epizooties : Diagnostic 

Manual for Aquatic Animal 
Disease 

- Office International des 

Epizooties : Aquatic animal 
health code  

- Persyaratan negara tujuan 
ekspor/ negara mitra ekspor 

- Intersepsi HPI/ HPIK 

- Data operasional lalulintas 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan dengan 
cara : lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, di tempat 
kerja atau di Tempat Uji 

Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan :  

- Standar pengujian laboratorium 

- Pedoman keselamatan dan 
keamanan bekerja di 
laboratorium  

- Berbagai persyaratan negara 
mitra/ negara bukan mitra 
tujuan ekspor 

- Pedoman kategorisasi resiko 
media pembawa HPIK 

- Pedoman analisis resiko HPI/ 

HPIK ikan 

- Pedoman IKIS 

- Pedoman in line inspection 

3. Keterampilan :  

- Menyusun kajian rencana kerja 
tingkat lapangan dan 

laboratorium dengan tepat dan 
akurat. 

- Menyusun rencana  kajian 
resiko HPI/ HPIK  

4. Sikap Kerja : cermat, teliti,  

5. Acuan Pengetahuan : 

- Impor Risk Analysis negara 
mitra atau bukan mitra  
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No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 1.1 Melakukan 

pengkajian  rencana 
kerja tingkat lapangan 

4. Rencana kerja tingkat lapangan 

yang telah disusun  dievaluasi . 
5. Rencana kerja tingkat lapangan 

yang telah dievaluasi 

disempurnakan. 

2 1.2 Melakukan 

pengkajian rencana kerja 
tingkat laboratorium 

1. Rencana kerja tingkat 

laboratorium yang telah disusun  
evaluasi . 

2. Rencana kerja tingkat 

laboratoriumyang telah 
dievaluasi disempurnakan. 

3 Menyusun rencana 
pengkajian resiko hpi/hpik 

1. Kerangka Acuan Kerja 
pengkajian resiko dibuat 

2. data/bahan/referensi pengkajian 
resiko hpi/hpik dikumpulkan. 

3. data/bahan/referensi pengkajian 

resiko hpi/hpik  diolah. 
 

 

 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 

 
Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 
 
 

(.......................) 

 
 
 

(........................) 

 
 
 

(..........................) 
 

 

55. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.58 

2. Judul Unit Kompetensi Melaksanakan pengendalian hama 
dan penyakit ikan tingkat lapangan  

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan Ahli Madya dalam 

melaksanakan pengendalian hama 
dan penyakit ikan tingkat lapangan  
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4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 

kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 

untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang Ahli Madya 

2. Peralatan dan perlengkapan 
yang dipergunakan sesuai 

dengan panduan yang terdapat 
dalam KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 

dengan unit kompetensi ini 
meliputi :  

- PP no. 15 tahun 2002 
tentang Karantina Ikan. 

- PerMen 09/MEN/2007 

tentang ketentuan 
pemasukan media 
pembawa berupa ikan 

hidup sebagai barang 
bawaan 

- PerMen 20/MEN/2007 

tentang tindakan karantina 
tentang pemasukan dari 

luar negeri dan antar area 

- PerMen 29/MEN/2008 
tentang persyaratan 

pemasukan media 
pembawa berupa ikan 
hidup 

- KepMen 09/MEN/SJ/2010 
tentang POS dan service 
level arrangement untuk 

impor komoditas ikan 
dalam kerangka NSW di 

KKP 

- KepMen 26/MEN/2013 
tentang penetapan jenis-

jenis HPI/HPIK dan daerah 
penyebarannya 

- PerMen 11/MEN/2011 

tentang Instalasi Karantina 
Ikan 

- Kep.337/BKIPM/2011 
tentang Pedoman analisis 
resiko hama dan penyakit 
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ikan 

- PerMen 10/MEN/2011 
tentang kewajiban 
tambahan karantina ikan 

- PerMen 16/MEN/2011 
tentang analisis resiko 
importasi ikan dan produk 

perikanan  

- PerMen 17/MEN/2009 
tentang Larangan 

pemasukan beberapa jenis 
ikan berbahaya dari luar 

negeri ke dalam wilayah RI 

- Office International des 
Epizooties : Diagnostic 

Manual for Aquatic Animal 
Disease 

- Office International des 

Epizooties : Aquatic animal 
health code  

- Global invasive species 

database (World 
Conservation Union) 

- Data operasional lalulintas 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan dengan 
cara : lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, di tempat 
kerja atau di Tempat Uji 

Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan :  

- Pedoman kategorisasi resiko 

media pembawa HPIK 

- Pedoman analisis resiko HPI/ 
HPIK ikan 

- Invasive Alien Species (IAS) 

- Peraturan Menteri terkait jenis-
jenis ikan yang dilarang 

pemasukan/ pengeluaran dari 
dan ke dalam wilayah RI. 

- Survey tool box for aquatic 

animal disease (ACIAR, 
Australia 

3. Keterampilan :  

- Melakukan identifikasi, 
verifikasi, analisis dan 

perhitungan yang benar dan 
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akurat tentang pemasukan  

jenis / ras ikan baru dan/atau 
tindakan karantina di negara 
asal. 

- Melakukan identifikasi, 
evaluasi, analisis dan 
perhitungan yang benar dan 

akurat tentang kerugian akibat 
HPI/ HPIK  

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 
jujur, tanggung jawab, disiplin. 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan pemeriksaan 
pelaksanaan pemasukan  
jenis / ras ikan baru 

dan/atau tindakan 
karantina di negara asal  
 

1) Hasil analisa resiko terhadap 

rencana pemasukan jenis/ras 

ikan baru dikomunikasi 

dengan pihak terkait. 

2) Hasil verifikasi taksonomi dan 

morfologi jenis ras baru g 

dimasukkan dibuat. 

3) Metode  rencana pengawasan 

dan tindakan karantina 

terhadap media pembawa 

hpi/hpik yang di persyaratkan 

ditentukan. 

4) Bahan rekomendasi dari hasil 

analisis rekaman data masa 

karantina yang dilakukan di 

negara asal atau pengawasan 

tindakan karantina di negara 

asal terhadap media pembawa 

HPI/ HPIK  disusun. 

2 Melakukan analisis dan 
evaluasi kerugian akibat 
HPI/HPIK 

1. Masalah diidentifikasi  
2. Kerugian ekonomi ( produksi)  

akibat serangan 

/penyebaran/penularan/wabah 
HPI/HPIK dianalisis dan 
dievaluasi. 

 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 
 

 
 

(.......................) 

 

 
 

(........................) 

 

 
 

(..........................) 
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56. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.59 

2. Judul Unit Kompetensi Melaksanakan pengendalian hama 

dan penyakit ikan tingkat 
laboratorium  

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan Ahli Madya dalam 
melaksanakan pengendalian hama 

dan penyakit ikan tingkat 
laboratorium 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 

Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  

pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang Ahli Madya 

2. Peralatan dan perlengkapan yang 

dipergunakan sesuai dengan 
panduan yang terdapat dalam 
KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 
dengan unit kompetensi ini 

meliputi :  

- PP no. 15 tahun 2002 
tentang Karantina Ikan. 

- PerMen 15/MEN/2011 
tentang pengendalian mutu 
dan keamanan hasil 

perikanan impor 

- PerMen 32/MEN/2012 
tentang jenis penerbitan 

dan bentuk dokumen 
tindakan karantina ikan. 

- KepMen 26/MEN/2013 
tentang penetapan jenis-
jenis HPI/HPIK dan daerah 

penyebarannya 

- Kep.337/BKIPM/2011 
tentang Pedoman analisis 
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resiko hama dan penyakit 

ikan 

- Office International des 
Epizooties : Diagnostic 

Manual for Aquatic Animal 
Disease 

- Office International des 

Epizooties : Aquatic animal 
health code  

- Persyaratan negara tujuan 

ekspor/ negara mitra 
ekspor 

- Pedoman pemeriksaan 
penyakit virus (PUSKARI) 

- SNI yang terkait dengan 

pengujian penyakit ikan  

- ISO/ IEC 17043 : 
Comformity assessment 

general -requirement for 
proficiency testing 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan dengan 
cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, di tempat 

kerja atau di Tempat Uji 
Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan :  

- Penggunaan mikroskop fase 
kontras dan fluorescens 

- Teknik kultur sel 

- Teknik pengamatan filtrat 
(jumlah, viabilitas,dan 

karakteristik) dan uji sterilitas 
(kontaminasi oleh 
mycoplasma/ bakteri/ virus) 

- Metode dan prosedur 
identifikasi hasil pemeriksaan 
penyakit ikan viral dengan 

pengamatan benda 
inklusi/okolusi, perubahan sel 

yang diakibatkan oleh virus, 
hasil SEM/TEM. 

- Metoda dan prosedur 

identifikasi hasil pemeriksaan 
penyakit  ikan viral dengan 
SEM/TEM/analisa Blast hasil 

squensing DNA virus  
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- Metode dan prosedur 
identifikasi hasil pemeriksaan 

penyakit ikan viral 
histopatologi  

- Metode dan prosedur 
identifikasi hasil pemeriksaan 
penyakit ikan viral dengan 

serologi/ immunologi 

- Teknik pelaksanaan uji 
banding dan uji profisiensi 

laboratorium   

3. Keterampilan :  

- Membuat, memelihara biakan 
sel 

- Mengidentifikasi sel yang 

confluent, bebas kontaminan 
dan siap digunakan untuk 
pengujian virus/ keperluan 

phasase  

- Membaca perubahan morfologi 
biakan sel oleh infeksi virus 

- Melakukan uji kontaminasi sel 
oleh mycoplasma/ bakteri/ 

virus 

- Mengidentifikasi penyakit  
ikan viral berdasar hasil 

SEM/TEM/analisa Blast hasil 
squensing DNA virus. 

- Mengidentifikasi penyakit ikan 

viral berdasar hasil 
pengamatan histopatologi 

- Mengidentifikasi penyakit ikan 

viral berdasar hasil pengujian 
serologi/ imunologi. 

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 
jujur, tanggung jawab, disiplin. 

5. Acuan Pengetahuan : 

- Fish Pathology (Edward J 
Roberts) 

-  

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan pemurnian 

isolat virus 

5. Kesiapan alat dan bahan yang 

akan dipergunakan untuk 
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pemurnian isolat virus  

diperiksa. 
6. Metode dan prosedur 

pemurnian ditentukan  

7. Isolat virus (hasil kultur 
virus/filtrat /hasil 
kloning/hasil ekstrasi virus) 

dimurnikan  
8. Isolat murni diberi label dan 

disimpan sesuai prosedur 
 

2 Membuat preparat (sediaan) 
virus 

1. Kesiapan alat dan bahan untuk 
membuat preparat (sediaan) 
virus diperiksa 

2. Metode dan prosedur pembuatan 
preparat virus ditentukan  

3.  Preparat (sediaan)  virus 

(SEM/TEM) dibuat.   
4. Preparat diberi label dan 

disimpan sesuai prosedur 
 

3 Membuat biakan sel   1. Kesiapan alat dan bahan 

untuk membuat biakan sel  
diperiksa 

2. Metode dan prosedur 
pembuatan biakan sel  
ditentukan  

3. Spesifikasi filtrat (jumlah, 
viabilitas,dan karakteristik) 

dan uji sterilitas dilakukan 
 

4 Memelihara biakan sel 1. Kesiapan alat dan bahan untuk 

memelihara  biakan sel  
diperiksa 

2. Metode dan prosedur 
memelihara biakan sel  
ditentukan  

3. Pertumbuhan sel secara berkala 
diamati  dan di dokumentasi  

5 Memeriksa penyakit ikan 
Viral dengan cara  
mikroskopi/morfologis 

1. Kesiapan alat dan bahan untuk 
pemeriksaan penyakit ikan viral  
diperiksa 

2. Metode dan prosedur 
pemeriksaan penyakit ikan viral 

ditentukan  
3. Penyakit  ikan viral (benda 

inklusi/okolusi,perubahan sel 

yang diakibatkan oleh virus, 
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hasil SEM/TEM) diamati. 

6 Memeriksa penyakit ikan 
viral  dengan cara 
konvensional. 

1. Kesiapan alat dan bahan 
diperiksa. 

2. Metode dan prosedur 

pemeriksaan ditentukan 
3. Penyakit  ikan viral 

(SEM/TEM/analisa Blast hasil 
squensing dna virus) 
diidentifikasi dan didokumentasi.  

 

7 Memeriksa penyakit ikan 

(parasit, bakteri, cendawan, 
virus) dengan cara  Tissue 
imprint/wet mount  

1. Kesiapan alat dan bahan untuk 

pemeriksaan penyakit ikan 
diperiksa 

2. Organ target ditentukan. 

3. Metode dan prosedur 
pemeriksaan penyakit ikan 

ditentukan 
4. Penyakit  ikan  diidentifikasi dan 

didokumentasi 

8 Memeriksa penyakit ikan 
(parasit, bakteri, cendawan, 

virus) dengan cara 
Histopatologi 

1. Kesiapan alat dan bahan untuk 
pemeriksaan penyakit ikan 

diperiksa 
2. Metode dan prosedur 

pemeriksaan penyakit ikan 

ditentukan 
3. Penyakit  ikan  diidentifikasi dan 

didokumentasi 

9 Memeriksa penyakit ikan 

(parasit, bakteri, cendawa, 
virus) dengan cara 
serologi/immunokimia in 

vivo 

4. Kesiapan alat dan bahan untuk 

pemeriksaan penyakit ikan 
diperiksa 

5. Metode dan prosedur 

pemeriksaan penyakit ikan 
ditentukan 

6. Penyakit  ikan  diidentifikasi dan 

didokumentasi 

10 Uji banding 4. Program uji banding dibuat  

5. Bahan dan peralatan uji banding 
disiapkan 

6. Metode dan prosedur uji banding 
ditentukan 

Data hasil uji banding dikumpulkan 

dan dievaluasi 

11 Uji profisiensi   1 Program pemantapan mutu 

internal (proficiency testing) bagi 
laboratorium ditentukan 

2) Prosedur pemeriksaan/analisis 

ditentukan  
3) Hasil pengujian dilaporkan 
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Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 
 

 
 

(.......................) 

 

 
 

(........................) 

 

 
 

(..........................) 

 

 

57. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.60 

2. Judul Unit Kompetensi Melaksanakan jaminan kesehatan 
ikan   

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan sikap 
Pengendali hama dan penyakit ikan 

Ahli Madya dalam melaksanakan 
jaminan kesehatan ikan 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 

Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  

pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang Ahli Madya 

2. Peralatan dan perlengkapan yang 

dipergunakan sesuai dengan 
panduan yang terdapat dalam KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 

dengan unit kompetensi ini 
meliputi :  

- PP no. 15 tahun 2002 
tentang Karantina Ikan. 

- PerMen 29/MEN/2008 

tentang persyaratan 
pemasukan media pembawa 
berupa ikan hidup 

- PerMen 15/MEN/2011 
tentang pengendalian mutu 
dan keamanan hasil 

perikanan impor 

- PerMen 32/MEN/2012 

tentang jenis penerbitan dan 
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bentuk dokumen tindakan 

karantina ikan. 

- KepMen 26/MEN/2013 
tentang penetapan jenis-jenis 

HPI/HPIK dan daerah 
penyebarannya 

- KEP.460/BKIPM/XII/2011 

tentang Pedoman teknis 
tindakan karantina secara 
terintegrasi berbasis in line 
inspection 

- PerMen 11/MEN/2011 

tentang Instalasi Karantina 
Ikan 

- Kep.337/BKIPM/2011 

tentang Pedoman analisis 
resiko hama dan penyakit 
ikan 

- Office International des 
Epizooties : Diagnostic 

Manual for Aquatic Animal 
Disease 

- Office International des 

Epizooties : Aquatic animal 
health code  

- Persyaratan negara tujuan 

ekspor/ negara mitra ekspor 

- Intersepsi HPI/ HPIK 

- Data operasional lalulintas 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan dengan 
cara : lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, di tempat 
kerja atau di Tempat Uji 
Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan :  

3. Keterampilan :  

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 
jujur, tanggung jawab, disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan penelusuran 
ketidak sesuai data hasil 

pengujian HPI/HPIK 

1. Ketidaksesuaian yang terjadi 
diidentifikasi. 

2. Rencana Tindakan perbaikan 
atau pencegahan di susun. 
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3. Tindakan perbaikan atau 

pencegahan dilakukan  

2 Melakukan uji kelayakan 
laboratorium  

1. Metode uji  ditentukan 
2. Uji kelayakan laboratorium di 

lakukan. 
3. Hasil uji kelayakan dilaporkan 

   

 

 
 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 

 
Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 

 
 

(.......................) 

 

 
 

(........................) 

 

 
 

(..........................) 
 

 

58. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.61 

2. Judul Unit Kompetensi Melaksanakan perlakuan media 
pembawa HPI/ HPIK 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan sikap 

Pengendali hama dan penyakit ikan 
Ahli Madya dalam melaksanakan 
perlakuan media pembawa HPI/ HPIK 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 

kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  

pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang Ahli Madya 

2. Peralatan dan perlengkapan yang 
dipergunakan sesuai dengan 
panduan yang terdapat dalam KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 
dengan unit kompetensi ini 

meliputi :  

- PP no. 15 tahun 2002 
tentang Karantina Ikan. 

- PerMen 29/MEN/2008 
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tentang persyaratan 

pemasukan media pembawa 
berupa ikan hidup 

- PerMen 15/MEN/2011 

tentang pengendalian mutu 
dan keamanan hasil 
perikanan impor 

- PerMen 32/MEN/2012 
tentang jenis penerbitan dan 
bentuk dokumen tindakan 

karantina ikan. 

- KepMen 26/MEN/2013 

tentang penetapan jenis-jenis 
HPI/HPIK dan daerah 
penyebarannya 

- KEP.460/BKIPM/XII/2011 
tentang Pedoman teknis 
tindakan karantina secara 

terintegrasi berbasis in line 
inspection 

- PerMen 11/MEN/2011 
tentang Instalasi Karantina 
Ikan 

- Kep.337/BKIPM/2011 
tentang Pedoman analisis 
resiko hama dan penyakit 

ikan 

- Office International des 
Epizooties : Diagnostic 

Manual for Aquatic Animal 
Disease 

- Office International des 
Epizooties : Aquatic animal 
health code  

- Persyaratan negara tujuan 
ekspor/ negara mitra ekspor 

- Intersepsi HPI/ HPIK 

- Data operasional lalulintas 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan dengan 

cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, di tempat 
kerja atau di Tempat Uji 

Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan :  

3. Keterampilan :  
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4. Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 

jujur, tanggung jawab, disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan identifikasi faktor-
faktor yang mempengaruhi 
perkembangan HPI/HPIK 

tingkat kesulitan III 

3. 6 (enam) faktor kunci yang 
mempengaruhi perkembangan 
HPI/ HPIK dinventarisasi 

4. laporan hasil identifikasi 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi perkembangan 

HPI/HPIK dibuat sesuai 
dengan ketentuan  

2 Menentukan metode 
perlakukan 

1. Data hasil analisis  
pemeriksaan HPI/HPIK 

diidentifikasi 
2. Metode perlakuan ditetapkan 

3 Melakukan Analisis hasil 

perlakuan  

1. Parameter analisis ditentukan 

2. Hasil perlakukan diamati 
3. Hasil  perlakuan dianalisis 

4 Melakukan pengkajian 
resistensi HPI/HPIK 

1. Proposal kajian  resistensi 
HPI/HPIK disiapkan. 

2. Kajian resistensi HPI/HPIK 
dilakukan 

3. Rekomendasi hasil kajian 

dibuat 

 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 

 

59. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.62 

2. Judul Unit Kompetensi Melaksanakan pematauan daearah 
sebar HPI/ HPIK 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan sikap 

Pengendali hama dan penyakit ikan 
Ahli Madya dalam melaksanakan 
pemantauan daerah sebar HPI/ HPIK 
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4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 

kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk 
Kerja (KUK) ini berlaku untuk 

jabatan fungsional  pengendali 
hama dan penyakit ikan jenjang Ahli 
Madya 

2. Peralatan dan perlengkapan yang 
dipergunakan sesuai dengan 

panduan yang terdapat dalam KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 
dengan unit kompetensi ini meliputi 

:  

- PP no. 15 tahun 2002 
tentang Karantina Ikan. 

- PerMen 29/MEN/2008 
tentang persyaratan 

pemasukan media pembawa 
berupa ikan hidup 

- PerMen 15/MEN/2011 

tentang pengendalian mutu 
dan keamanan hasil 
perikanan impor 

- PerMen 32/MEN/2012 
tentang jenis penerbitan dan 
bentuk dokumen tindakan 

karantina ikan. 

- KepMen 26/MEN/2013 

tentang penetapan jenis-jenis 
HPI/HPIK dan daerah 
penyebarannya 

- KEP.460/BKIPM/XII/2011 
tentang Pedoman teknis 
tindakan karantina secara 

terintegrasi berbasis in line 
inspection 

- PerMen 11/MEN/2011 
tentang Instalasi Karantina 
Ikan 

- Kep.337/BKIPM/2011 
tentang Pedoman analisis 
resiko hama dan penyakit 

ikan 

- Office International des 
Epizooties : Diagnostic 

Manual for Aquatic Animal 
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Disease 

- Office International des 
Epizooties : Aquatic animal 
health code  

- Persyaratan negara tujuan 
ekspor/ negara mitra ekspor 

- Intersepsi HPI/ HPIK 

- Data operasional lalulintas 

5. Panduan Penilaian 1. Penilaian dapat dilakukan dengan 
cara : lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, di tempat 
kerja atau di Tempat Uji 

Kompetensi (TUK). 

2. Pengetahuan :  

3. Keterampilan :  

4. Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 
jujur, tanggung jawab, disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan pemantauan 

daerah sebar HPI/HPIK 
Sebagai ketua 

6. Wilayah pemantauan daerah 

sebar HPI/HPIK ditentukan 
7. Bahan dan peralatan untuk 

pemantauan daerah sebar 

HPI/HPIK disiapkan 
8. Metode dan prosedur 

pemantauan ditentukan 
9. Daerah sebar HPI/HPIK 

dipantau 

10. Laporan hasil pemantauan 
daerah sebar HPI/HPIK dibuat 
sesuai dengan ketentuan 

2 Mengevaluasi/mengkaji 
pelaksanaan pemantauan 

daerah sebar HPI/HPIK 

1. Laporan hasil pemantauan 
daerah sebar HPI/HPIK 

dievaluasi 
2. Rekomendasi hasil pemantauan 

daerah sebar HPI/HPIK dibuat 

 
Tanggal ditetapkan .............................................................. 

 
Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 

 
 
 

(.......................) 

 
 
 

(........................) 

 
 
 

(..........................) 
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60. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.63 

2. Judul Unit Kompetensi Melakukan analisis dan evaluasi hpi/ 
hpik 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan sikap 
Pengendali hama dan penyakit ikan 

Ahli Madya dalam melaksanakan 
analisis dan evaluasi HPI/HPIK 

4. Ruang Lingkup 1. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk 

Kerja (KUK) ini berlaku untuk 
jabatan fungsional  pengendali 

hama dan penyakit ikan jenjang Ahli 
Madya 

2. Peralatan dan perlengkapan yang 

dipergunakan sesuai dengan 
panduan yang terdapat dalam KUK 

3. Peraturan/pedoman yang terkait 
dengan unit kompetensi ini meliputi 
:  

- PP no. 15 tahun 2002 
tentang Karantina Ikan. 

- PerMen 29/MEN/2008 

tentang persyaratan 
pemasukan media pembawa 
berupa ikan hidup 

- PerMen 15/MEN/2011 
tentang pengendalian mutu 

dan keamanan hasil 
perikanan impor 

- PerMen 32/MEN/2012 

tentang jenis penerbitan dan 
bentuk dokumen tindakan 
karantina ikan. 

- KepMen 26/MEN/2013 
tentang penetapan jenis-jenis 
HPI/HPIK dan daerah 

penyebarannya 

- KEP.460/BKIPM/XII/2011 

tentang Pedoman teknis 
tindakan karantina secara 
terintegrasi berbasis in line 
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inspection 

- PerMen 11/MEN/2011 
tentang Instalasi Karantina 
Ikan 

- Kep.337/BKIPM/2011 
tentang Pedoman analisis 
resiko hama dan penyakit 

ikan 

- Office International des 
Epizooties : Diagnostic 

Manual for Aquatic Animal 
Disease 

- Office International des 
Epizooties : Aquatic animal 
health code  

- Persyaratan negara tujuan 
ekspor/ negara mitra ekspor 

- Intersepsi HPI/ HPIK 

- Data operasional lalulintas 

5. Panduan Penilaian 5. Penilaian dapat dilakukan dengan 
cara : lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, di tempat 
kerja atau di Tempat Uji 

Kompetensi (TUK). 

6. Pengetahuan :  

7. Keterampilan :  

8. Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 
jujur, tanggung jawab, disiplin. 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

20 Menyusun laporan secara 
periodik hasil analisis (status 

HPI/HPIK, monitoring residu, 
pengawasan obat ikan 

1. Bahan penyusunan laporan 
diinventarisasi . 

2. Hasil rekomendasi dibuat  
 

21 Melakukan analisis dan evaluasi 

kerugian akibat HPI/HPIK 

3. Masalah diidentifikasi  

4. Kerugian ekonomi ( produksi)  
akibat serangan 

/penyebaran/penularan/wabah 
HPI/HPIK dianalisis dan 
dievaluasi. 

 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 
 

(.......................) 
 

(........................) 
 

(..........................) 
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61. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.64 

2. Judul Unit Kompetensi Melaksanakan bimbingan 
pengendalian HPI/HPIK 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan sikap 

Pengendali hama dan penyakit ikan 
Ahli Madya dalam melaksanakan 

perlakuan media pembawa HPI/ HPIK 

4. Ruang Lingkup 4. Unit kompetensi dengan proses 
kerja dalam bentuk elemen 

kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 

untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang Ahli Madya 

5. Peralatan dan perlengkapan yang 
dipergunakan sesuai dengan 

panduan yang terdapat dalam KUK 

6. Peraturan/pedoman yang terkait 
dengan unit kompetensi ini 

meliputi :  

- PP no. 15 tahun 2002 
tentang Karantina Ikan. 

- PerMen 29/MEN/2008 
tentang persyaratan 
pemasukan media pembawa 

berupa ikan hidup 

- PerMen 15/MEN/2011 

tentang pengendalian mutu 
dan keamanan hasil 
perikanan impor 

- PerMen 32/MEN/2012 
tentang jenis penerbitan dan 
bentuk dokumen tindakan 

karantina ikan. 

- KepMen 26/MEN/2013 
tentang penetapan jenis-jenis 

HPI/HPIK dan daerah 
penyebarannya 

- KEP.460/BKIPM/XII/2011 
tentang Pedoman teknis 
tindakan karantina secara 
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terintegrasi berbasis in line 
inspection 

- PerMen 11/MEN/2011 
tentang Instalasi Karantina 

Ikan 

- Kep.337/BKIPM/2011 
tentang Pedoman analisis 

resiko hama dan penyakit 
ikan 

- Office International des 
Epizooties : Diagnostic 
Manual for Aquatic Animal 

Disease 

- Office International des 
Epizooties : Aquatic animal 

health code  

- Persyaratan negara tujuan 
ekspor/ negara mitra ekspor 

- Intersepsi HPI/ HPIK 

- Data operasional lalulintas 

5. Panduan Penilaian 9. Penilaian dapat dilakukan dengan 
cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, di tempat 

kerja atau di Tempat Uji 
Kompetensi (TUK). 

10. Pengetahuan :  

11. Keterampilan :  

12. Sikap Kerja : cermat, teliti, 

tepat, jujur, tanggung jawab, 
disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan bimbingan 
pengendalian HPI/HPIK kepada 

pihak ketiga pada tingkat 
laboratorium tingkat kesulitan 

II 

5. Tempat, alat dan bahan 
melakukan bimbingan 

pengendalian HPI/HPIK kepada 
pihak ketiga pada tingkat 

laboratorium tingkat kesulitan II 
6. Jadwal bimbingan ditentukan 
7. bimbingan pengendalian 

HPI/HPIK kepada pihak ketiga 
pada tingkat laboratorium 
tingkat kesulitan II dilakukan 
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Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 
 

 
 

(.......................) 

 

 
 

(........................) 

 

 
 

(..........................) 

 

 

 

62. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.65 

2. Judul Unit Kompetensi Melakukan pengkajian / uji coba 
metode pengamatan atau tindakan 

karantina 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap 
Pengendali hama dan penyakit ikan 
Ahli Madya dalam melaksanakan 

perlakuan media pembawa HPI/ HPIK 

4. Ruang Lingkup 7. Unit kompetensi dengan proses 

kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 

Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 
untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 

ikan jenjang Ahli Madya 

8. Peralatan dan perlengkapan yang 
dipergunakan sesuai dengan 

panduan yang terdapat dalam KUK 

9. Peraturan/pedoman yang terkait 

dengan unit kompetensi ini 
meliputi :  

- PP no. 15 tahun 2002 

tentang Karantina Ikan. 

- PerMen 29/MEN/2008 
tentang persyaratan 

pemasukan media pembawa 
berupa ikan hidup 

- PerMen 15/MEN/2011 
tentang pengendalian mutu 
dan keamanan hasil 

perikanan impor 
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- PerMen 32/MEN/2012 
tentang jenis penerbitan dan 

bentuk dokumen tindakan 
karantina ikan. 

- KepMen 26/MEN/2013 
tentang penetapan jenis-jenis 
HPI/HPIK dan daerah 

penyebarannya 

- KEP.460/BKIPM/XII/2011 
tentang Pedoman teknis 

tindakan karantina secara 
terintegrasi berbasis in line 
inspection 

- PerMen 11/MEN/2011 
tentang Instalasi Karantina 

Ikan 

- Kep.337/BKIPM/2011 
tentang Pedoman analisis 

resiko hama dan penyakit 
ikan 

- Office International des 
Epizooties : Diagnostic 
Manual for Aquatic Animal 

Disease 

- Office International des 
Epizooties : Aquatic animal 

health code  

- Persyaratan negara tujuan 
ekspor/ negara mitra ekspor 

- Intersepsi HPI/ HPIK 

- Data operasional lalulintas 

5. Panduan Penilaian 13. Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara : lisan, tertulis, 
demonstrasi/praktek, di tempat 

kerja atau di Tempat Uji 
Kompetensi (TUK). 

14. Pengetahuan :  

15. Keterampilan :  

16. Sikap Kerja : cermat, teliti, 

tepat, jujur, tanggung jawab, 
disiplin. 
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No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 melakukan pengkajian/uji 
coba metode pengamatan atau 
tindakan karantina di lapangan 

Sebagai Ketua    

6. Proposal kajian dibuat 
7. Metode pengkajian/uji coba 

metode pengamatan atau 

tindakan karantina di lapangan 
ditentukan 

8. Rancangan/perencanaan 
pengkajian/uji coba metode 
pengamatan atau tindakan 

karantina di lapangan 
disempurnakan 

9. pengkajian/uji coba metode 

pengamatan atau tindakan 
karantina di lapangan 

dilaksanakan sesuai dengan 
rancangan yang telah ditentukan 

10. laporan hasil pengkajian/uji 

coba metode pengamatan atau 
tindakan karantina di lapangan 

disusun. 

 

2 Melakukan pengkajian/uji 

coba metode pengamatan atau 
tindakan karantina di 

laboratorium sebagai anggota 

6 Metode pengkajian/uji coba 

metode pengamatan atau 
tindakan karantina di 

laboratorium ditentukan 
7 Tempat, alat dan bahan 

pengkajian/uji coba metode 

pengamatan atau tindakan 
karantina di laboratorium 

diperiksa kesiapannya 
8 Rancangan/perencanaan 

pengkajian/uji coba metode 

pengamatan atau tindakan 
karantina di laboratorium 
ditentukan 

9 pengkajian/uji coba metode 
pengamatan atau tindakan 

karantina di laboratorium 
dilaksanakan sesuai dengan 
rancangan yang telah ditentukan 

10 laporan hasil pengkajian/uji 
coba metode pengamatan atau 

tindakan karantina di 
laboratorium dibuat sesuai 
dengan ketentuan 

3 Melakukan pengkajian ulang 
standard metode uji 

6 standard metode uji 
pemeriksaan/ perlakuan yang 

akan dikaji ulang ditentukan 
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pemeriksaan/perlakuan 

sebagai anggota 

7 Tempat, alat dan bahan 

pengkajian ulang standard 
metode uji 
pemeriksaan/perlakuan 

diperiksa kesiapannya 
8 Rancangan/perencanaan 

pengkajian ulang standard 

metode uji 
pemeriksaan/perlakuan 

ditentukan 
9 pengkajian ulang standard 

metode uji 

pemeriksaan/perlakuan 
dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan yang telah ditentukan 
10 laporan hasil pengkajian/uji 

coba metode pengamatan atau 

tindakan karantina di 
laboratorium dibuat sesuai 
dengan ketentuan 

4 Melakukan pengkajian 
terhadap efikasi pestisida, 

agensia hayati, dan bahan 
pemgendalian hpi lainnya 

4. Proposal kajian disiapkan. 
5. Pengkajian dilakukan 

6. Rekomendasi hasil kajian dibuat 

 

 

 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 
 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 

 

63. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.66 

2. Judul Unit Kompetensi Membuat Koleksi HPI/ HPIK 

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan sikap 
Pengendali hama dan penyakit ikan 

Ahli Madya dalam melaksanakan 
perlakuan media pembawa HPI/ HPIK 
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4. Ruang Lingkup 10. Unit kompetensi dengan proses 

kerja dalam bentuk elemen 
kompetensi (EK) dan Kriteria 
Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku 

untuk jabatan fungsional  
pengendali hama dan penyakit 
ikan jenjang Ahli Madya 

11. Peralatan dan perlengkapan 
yang dipergunakan sesuai dengan 

panduan yang terdapat dalam KUK 

12. Peraturan/pedoman yang 
terkait dengan unit kompetensi ini 

meliputi :  

- PP no. 15 tahun 2002 
tentang Karantina Ikan. 

- PerMen 29/MEN/2008 
tentang persyaratan 

pemasukan media pembawa 
berupa ikan hidup 

- PerMen 15/MEN/2011 

tentang pengendalian mutu 
dan keamanan hasil 
perikanan impor 

- PerMen 32/MEN/2012 
tentang jenis penerbitan dan 
bentuk dokumen tindakan 

karantina ikan. 

- KepMen 26/MEN/2013 

tentang penetapan jenis-jenis 
HPI/HPIK dan daerah 
penyebarannya 

- KEP.460/BKIPM/XII/2011 
tentang Pedoman teknis 
tindakan karantina secara 

terintegrasi berbasis in line 
inspection 

- PerMen 11/MEN/2011 
tentang Instalasi Karantina 
Ikan 

- Kep.337/BKIPM/2011 
tentang Pedoman analisis 
resiko hama dan penyakit 

ikan 

- Office International des 
Epizooties : Diagnostic 

Manual for Aquatic Animal 
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Disease 

- Office International des 
Epizooties : Aquatic animal 
health code  

- Persyaratan negara tujuan 
ekspor/ negara mitra ekspor 

- Intersepsi HPI/ HPIK 

- Data operasional lalulintas 

5. Panduan Penilaian 17. Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara : lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, di tempat 
kerja atau di Tempat Uji 

Kompetensi (TUK). 

18. Pengetahuan :  

19. Keterampilan :  

20. Sikap Kerja : cermat, teliti, 
tepat, jujur, tanggung jawab, 

disiplin. 

 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Memelihara dan 
mengamankan koleksi 
HPI/HPIK golongan Virus 

6) Kesiapan Alat dan bahan untuk 
pemeliharaan koleksi diperiksa  

7) Prosedur pemeliharaan koleksi 

ditetapkan  
8) Koleksi hidup golongan virus di 

karakterisasi secara in vitro dan in 

vivo 
 

 

 

 

Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 
 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 
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64. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN 

 

No.  Komponen Kompetensi Penjelasan 

1. Kode Unit Kompetensi KKP.PHPI.01.012.67 

2. Judul Unit Kompetensi Mengembangkan sistem mutu 
laboratorium   

3. Uraian Unit Kompetensi Unit ini berhubungan dengan 
pengetahuan, keterampilan dan 

sikap Pengendali hama dan penyakit 
ikan Ahli Madya dalam menerapkan 

pengamatan / pemeriksaan 
perkembangan HPI / HPIK 

4. Ruang Lingkup - Unit kompetensi dengan 

proses kerja dalam bentuk 
elemen kompetensi (EK) dan 

Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini 
berlaku untuk jabatan 
fungsional  pengendali hama dan 

penyakit ikan jenjang Ahli Madya 

- Peralatan dan perlengkapan 

yang dipergunakan sesuai 
dengan panduan yang terdapat 
dalam KUK 

- Peraturan/pedoman yang 
terkait dengan unit kompetensi 
ini meliputi Peraturan 

Pemerintah Nomor 15 tahun 
2002 tentang Karantina Ikan, 

PerMen KP No. 20 tahun 2007 
tentang Tindakan Karantina 
untuk Pemasuan Media 

Pembawa Hama dan Penyakit 
Ikan dari luar negeri dan dari 

suatu area ke area lain di dalam 
wiayah negara Republik 
Indonesia. 

5. Panduan Penilaian - Penilaian dapat dilakukan 
dengan cara : lisan, tertulis, 

demonstrasi/praktek, dan 
simulasi di workshop dan atau di 
tempat kerja dan atau di Tempat 

Uji Kompetensi (TUK). 

- Pengetahuan : sistem 
manajemen mutu laboratorium, 

pengujian 
kimia/mikrobiologi/organoleptik
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/ fisik/hayati 

- Keterampilan : membuat 
instruksi kerja peralatan 
sederhana, membuat instruksi 

kerja metode sedang 

- Sikap Kerja : cermat, teliti, tepat, 
jujur, tanggung jawab, disiplin. 

 

No.  ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA 

1 Melakukan penilaian 
sarana dan prasarana 

dalam rangka akreditasi 
tingkat kesulitan II 

6. Jenis dan jumlah sarana dan 
prasarana yang akan dinilai 

ditentukan 
7. Tempat dan waktu penilaian 

sarana dan prasarana 

ditentukan 
8. Sarana dan prasarana dalam 

rangka akreditasi dinilai 

2 Membuat laporan hasil 

penilaian sarana dan 
prasarana dalam rangka 
akreditasi  tingkat kesulitan 

II 

1. Hasil penilaian sarana dan 

prasarana dalam rangka 
akreditasi diolah sesuai dengan 
ketentuan 

2. laporan hasil penilaian sarana 
dan prasarana dalam rangka 
akreditasi disusun 

3 Melaksanakan audit 
internal/eksternal sistem 

manajemen mutu 
laboratorium. 

 

4 Melakukan kaji ulang 
sistem manajemen mutu 

laboratorium 

 

 
 

 
Tanggal ditetapkan .............................................................. 
 

Penyusun Verifikator Yang Mengesahkan 
 
 

 
(.......................) 

 
 

 
(........................) 

 
 

 
(..........................) 

 

 


