
 

 

D. Unit Kompetensi 

 
KODE UNIT  : KIM.KH01.001.01  
  
JUDUL UNIT : Mengikuti Prosedur Keselamatan dan Kesehatan   

Kerja 
 
DESKRIPSI UNIT    : Unit  kompetensi ini menyangkup uraian tentang 

pengetahuan, keterampilan dan siukap kerja yang 
dibutuhkan oleh seorang tenaga kerja .operator dalam 
mengikuti prosedur K3 dengan mengikuti SOP dan dan 
prosedur lain ditempat kerja dan dibawah pengawasan 
penyelia. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Mengenali bahaya 1.1. Bahaya-bahaya yang ditemukan  di tempat 
kerja dijelaskan. 

1.2. Area kerja diperiksa secara rutin sebelum dan 
selama kerja. 

1.3. Penyebab bahaya yang sering ditemukan di 
tempat kerja dijelaskan 

 

2. Mengikuti prosedur 
pengendalian bahaya 

2.1. Prosedur untuk menghilangkan dan 
meminimalkan bahaya diikuti, sesuai  
tanggung jawab dan kompetensinya. 

2.2. Peralatan pelindung diri (APD) dan 
keselamatan   lainnya yang disaratkan 
digunakan. 

2.3. Akibat-akibat gagalnya mengikuti instruksi dan  
prosedur diidentifikasikan. 

 

3. Mengikuti prosedur gawat 
darurat 

3.1. Keadaan gawat darurat/ alarm gawat darurat 
dikenali. 

3.2. Prosedur menuju tempat evakuasi  diikuti. 
3.3. Instruksi-instruksi yang berkaitan dengan 

keadaan gawat darurat diikuti. 
 

4. Melaporkan permasalahan 4.1. Bahaya yang muncul dilaporkan kepada pihak  
berwenang sesuai prosedur di tempat kerja. 

 

 
 

BATASAN VARIABEL 

 

1. Konteks  

Unit kompetensi ini menjelaskan syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) yang harus dimiliki oleh semua operator yang operasinya terkait  kebijakan dan 



 

prosedur  di tempat kerja  untuk menjaga lingkungan kerja yang aman bagi mereka 

dan orang lain. 

  

2. Kompetensi ini mencakup proses pada mesin produksi yang kemungkinan melibatkan 

bahaya ditempat kerja, seperti: 

2.1. Bahan-bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya 

2.2. Gas dan cairan bertekanan  

2.3. Peralatan bergerak 

2.4. Penanganan bahan-bahan 

2.5. Bekerja pada ketinggian, area terlarang atau area yang terbatas, atau  area 

yang menimbulkan panas, suara, debu atau asap 

 

3. Pemeriksaan rutin tempat kerja yang mencakup: 

3.1. Pemeriksaan perawatan seperti lantai yang dapat menyebabkan terpeleset. 

3.2. Alat keamanan terletak pada tempatnya. 

3.3. Peralatan dalam kondisi yang aman 

3.4. Area kerja bersih dan rapi 

3.5. Tidak ada hal-hal yang aneh/ tidak biasa/ yang berbeda 

3.6. Peralatan keadaan darurat tersedia 

3.7. Alat pelindung diri berfungsi dengan baik 

Diharapkan bahwa operator diberi arahan, informasi, instruksi dan pelatihan yang 

jelas serta pengawasan yang tepat mengenai hukum, aturan kerja, standar industri 

yang relevan , serta prosedur dan instruksi kerja. 

 

4. Pihak-pihak terkait dengan K3 yang dapat dijadikan referensi adalah: 

4.1. Pengusaha 

4.2. Penyelia 

4.3. Operator yang ditunjuk sebagai perwakilan K3 

4.4. Personil lain yang bertanggung jawab mengenai K3 

 

5. Hal -  hal mengenai K3 yang perlu diajukan oleh operator kepada pihak yang telah 

ditentukan termasuk : 

5.1. Mengenali keadaan bahaya 

5.2. Masalah yang dihadapi dalam pengendalian resiko terkait dengan bahaya 

5.3. Observasi  luka dan atau kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. 

5.4. Penjelasan atas pemahaman kebijaksanaan dan prosedur  K3 

 



 

6. Kompetensi yang dipersyaratkan 

Tidak ada prasyarat untuk  Unit kompetensi ini 

 

 

PANDUAN PENILAIAN 

 

1. Konteks Asesmen dan Metodologi 

Asesmen untuk unit kompetensi ini diselenggarakan di tempat kerja . Unit ini diases  

secara holistik seperti dengan praktek yang dapat diintegrasikan dengan asesmen 

dari unit-unit kompetensi lain yang relevan. Asesmen dilakukan mencakup situasi 

normal dan tidak normal. 

Simulasi dapat dilakukan untuk memungkinkan asesmen efisien dan  sesuai unit 

kompetensi ini. Simulasi harus disesuaikan dengan tempat kerja yang sesungguhnya. 

Simulasi termasuk menggunakan studi kasus/ skenario dan role play 

 

Unit kompetensi ini mensyaratkan serangkaian pengetahuan yang diases melalui 

pertanyaan dan penggunaan skenario baik di tempat kerja (selama demonstrasi pada 

saat beroperasi normal dan tidak normal) dan juga di luar tempat kerja. 

 

2. Aspek Kritis 

Sistem K3 di tempat kerja harus dipahami dan prosedur-prosedur kritis harus 

diketahui. Operator yang kompeten harus mendemonstrasikan kemampuan 

mengenali situasi yang berpotensi menuntut tindakan dan selanjutnya menerapkan 

tindakan perbaikan yang tepat. Penekanan terletak pada kemampuan untuk 

menghindari kejadian kritis, dari pada perbaikan setelah kerusakan terjadi. 

 

3. Unjuk kerja yang konsisten harus ditunjukkan, khususnya mencari bukti-bukti sebagai 

berikut: 

3.1. Mengenali bahaya dan menerapkan pengendalian resiko yang tepat. 

3.2. Mengenali bahaya lainnya di tempat kerja yang mungkin muncul dan 

melaporkan/ mengambil tindakan sesuai dengan prosedur. 

 

Aspek ini paling baik diases dengan menggunakan serangkaian skenario/ studi 

respon. Asesmen termasuk serangkaian masalah  kecelakaan kerja yang terjadi 

sebelumnya di tempat kerja dan di tempat lain.  

 

 



 

4. Implikasi Sumber Daya 

Asesmen mensyaratkan akses ke tempat kerja yang fleksibel untuk pengumpulan 

bukti  atas  pengetahuan dan pemahaman  dari berbagai situasi. Diperlukan pula bank 

skenario/ studi kasus/ pengandaian  serta bank soal yang akan digunakan untuk 

mengetahui alasan-alasan dibalik tindakan-tindakan yang teramati dalam unjuk kerja 

 

5. Pengetahuan Esensial  

Pengetahuan dan pemahaman sistem K3 di tempat kerja cukup untuk mengenali 

situasi yang mempengaruhi K3 dan mengambil tindakan yang tepat untuk 

memperbaiki situasi. Pemahaman bahwa K3 diatur dalam peraturan Negara, hukum, 

aturan kerja  dan standar industri yang dipersyaratkan . Operator perlu mengikuti 

prosedur K3 

 

6. Kompetensi termasuk kemampuan untuk : 

6.1. Menerapkan dan menggambarkan prosedur untuk : 

6.1.1. Mengenali bahaya di tempat kerja 

6.1.2. Mengenali tanda dan simbol keselamatan. 

6.1.3. Mengenali bahaya yang sering ditemukan di tempat kerja dan standar 

pengendalian bahaya. 

6.1.4. Melaporkan bahaya yang diidentifkasikan kepada personel yang 

berwenang sesuai prosedur 

6.2. Menjelaskan hak dan tanggung jawab operator sesuai peraturan K3 

6.3. Menggunakan dan memelihara alat pelindung diri 

6.4. Mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan K3 

6.5. Menempatkan dan mengikuti posedur K3 di bawah pengawasan langsung 

 
 
KOMPETENSI KUNCI 
 

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 

1.  Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 1 

2.  Mengkomunikasikan ide dan informasi 1 

3.  Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 1 

4.  Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 1 

5.  Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 1 

6.  Memecahkan masalah 1 

7.  Menggunakan teknologi 1 

 
 
 


