
 

KODE UNIT  : KIM.KH02.001.01 
 
JUDUL UNIT  :  Menggunakan Peralatan Sesuai Prosedur 
 
DESKRIPSI UNIT :     Unit kompetensi ini mencakup aspek pengetahuan, 

keterampilan dan sikap kerja dibutuhkan oleh seorang 
operator dalam menggunakan peralatan yang dipergunakan 
dalam industri petrokimia sesuai dengan prosedur yang 
ditetapkan. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Mengikuti prosedur 
tempat kerja 

1.1 Syarat-syarat kerja diidentifikasi. 
1.2 Prosedur diidentifikasi dan diikuti.  
1.3 Laporan dilaksanakan sesuai keperluan.  
1.4 Setiap kelainan dikenali dan dilaporkan. 
 

2. Mengoperasikan dan 
mengawasi peralatan/ 
proses 

2.1. Tombol on dan off ditekan sesuai keperluan. 
2.2. Jalannya peralatan diawasi sepanjang jam kerja 

dengan menggunakan data yang terukur dan 
terindikasi dengan indera . 

2.3. Perubahan unjuk kerja peralatan diidentifikasi. 
2.4. Tindakan-tindakan perbaikan diambil sesuai 

prosedur.  
 

3. Melaksanakan 
pengendalian bahaya. 

3.1. Bahaya-bahaya di daerah kerja diidentifikasi. 
3.2. Kemungkinan-kemungkinan terjadi risiko yang 

diakibatkan dari bahaya-bahaya tersebut diases. 
3.3. tindakan-tindakan yang diperlukan diambil untuk 

mengendalikan risiko, sesuai prosedur dan tugas 
keselamatan 
 

 
 
BATASAN VARIABEL 
 
1. Konteks 

Jenis-jenis peralatan yang termasuk dalam unit kompetensi ini, tanpa memperhatikan 
kecanggihannya, antara lain (pilihlah peralatan yang relevan):  
1.1. Kompresor ( packaged plant) 
1.2. Refrigeration (packaged plant) 
1.3. Fan 
1.4. Blower 
1.5. Peralatan-peralatan lain yang mirip di atas dan spesifik yang ada di tempat 

kerja anda 
 
Pemecahan permasalahan dari peralatan tersebut hanya terbatas pada merespon 
hal rutin, yang telah ditentukan sesuai yang tercantum pada prosedur yang ada untuk 
mesin tersebut. Semua operasi harus sesuai prosedur. 
 

2. Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan 
Semua operasi dimana unit ini diterapkan harus mematuhi syarat kesehatan, 
keamanan dan lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan hal ini tidak 
dapat dikompromikan. Ketika terjadi konflik antara unjuk kerja dan persyaratan 



 

Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan, maka persyaratan Kesehatan, Keamanan 
dan Lingkunganlah yang diutamakan. 
 

3. Kompetensi yang dipersyaratkan sebelumnya: 
Tidak dipersyaratkan untuk unit kompetensi ini. 
 

4. Cakupan tanggung jawab yang dimiliki: 
 Dalam situasi yang tertentu operator  menjalankan peralatan refrigerasi (packaged 

chilled water refrigeration unit). Operator hanya menggunakan beberapa pengendali 
sederhana (seperti, on, off dan men-set up temperatur) dan merespon alarm 
kesalahan yang terpasang pada alat ini (contohnya kesalahan mesin atau 
mati/shutdown) . 

 
 Meskipun peralatan ini canggih dan menggunkan kompresor berkecepatan tinggi dan 

vibrasi yang terkomputer serta peralatan pengukuran, operator hanya menangani 
yang sederhana saja.  

      
 Oleh karenanya operator harus dapat merespon alarm dan mengenali situasi yang 

jelas muncul ketika peralatan tidak berjalan secara normal serta mengambil tindakan 
rutin yang tepat dan perbaikan sesuai prosedur, termasuk: 

 
- memperbaiki masalah tersebut sesuai cakupan tanggung jawab dan tingkat 

kompetensinya. 
- Melaporkan masalah kepada pihak yang berwenang dengan tepat waktu. 
- Mengidentifikasikan bahaya di area kerja dan mengambil tindakan perbaikan 

yang tepat untuk mengendalikan resiko yang muncul dari bahaya tersebut. 
 

Pada umunya operator adalah bagian dari tim dari prosedur  start-up dan shutdown 
serta diharapkan mampu berunjuk kerja di seluruh bagian dari unit ini. Mereka akan 
berhubungan dan bekerjasama dengan anggota tim lainnya di setiap saat. 

 
Kompetensi ini didemonstrasikan oleh semua operator disetiap tingkatan. 

 
 
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 (contohnya elemen-elemen). Simulasi harus disesuaikan dengan 
tempat kerja yang sesungguhnya. Simulasi termasuk menggunakan studi kasus/ 
skenario dan role play 
 

2. Aspek kritis: 
Kompetensi ini harus menunjukkan kemampuan untuk mengenali situasi yang 
menuntut tindakan dan kemudian menerapkan tindakan perbaikan tersebut. Unjuk 
kerja yang konsisten harus didemonstrasikan terutama untuk melihat bahwa: 
2.1 Tanda-tanda dari masalah pada peralatan atau proses dikenali 
2.2 Tindakan perbaikan dilakukan pada saat yang tepat.  
2.3 Mengetahui adanya bahaya dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan 

untuk mengendalikan risiko-risiko yang mungkin terjadi karena bahaya tersebut. 



 

  
3 Implikasi Sumber  

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 
 

4 Pengetahuan Esensial 
Demonstrasi dari kompetensi unit ini harus termasuk pengetahuan sebagai berikut :  
4.1. Pemahaman dasar dari peran peralatan yang sedang dioperasikan 
4.2. Prosedur-prosedur yang berkaitan dengan unit ini 
4.3. Jenis-jenis ketidak sesuaian dari operasi peralatan atau keluaran dari peralatan 

tersebut 
4.4. Prosedur-prosedur untuk pelaporan atau menghadapi masalah pada peralatan 

yang biasanya muncul 
 

Pada semua peralatan unit ini akan sangat tepat diases bersama unit-unit yang 
relevan dengan bekerja sama dan komunikasi. Pertimbangan untuk mengases 
dengan unit sebagai berikut : 
4.1. Mengikuti prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
4.2.  Membuat pengukuran, dan 
4.3.  Melakukan operasi housekeeping 

 
 
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 

 
 
 



 

KODE UNIT  : KIM.KH02.002.01 
  
JUDUL UNIT  :  Membaca Alat Ukur (Dial) dan Alat Penunjuk (Indicator) 
 
DESKRIPSI UNIT :     Unit kompetensi ini mencakup aspek pengetahuan, 

keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan oleh operator 
untuk membaca peralatan ukur dan indikator yang 
dipergunakan dalam industri petrokimia sesuai dengan 
manual dan prosedur yang berlaku. 

      

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Mengidentifikasikan 
alat ukur yang 
diperlukan. 

1.1. Perlunya kalibrasi dijelaskan dan kalibrasi 
peralatan pengukuran dikonfirmasikan, jika 
diperlukan 

1.2. Alat ukur yang diperlukan dipilih 
1.3. Skala yang sesuai pada alat ukur dipilih dengan 

tepat 
 

2. Melaksanakan 
pengukuran.  

2.1. Rentang hasil yang akan diperoleh 
diidentifikasikan  

2.2. Faktor-faktor luar yang bisa mempengaruhi 
diidentifikasikan dan diperhitungkan 

2.3. Pengukuran dengan cara yang sesuai dilakukan 
2.4. Hasil pengukuran diluar rentang hasil (expexted 

result) diidentifikasi 
2.5. Tindakan di luar rentang hasil diambil sesuai 

prosedur 
 

3. Melakukan pencatatan 
atas hasil pengukuran. 

3.1. Pengamatan pengukuran dicatat dengan teliti 
pada format yang tersedia. 

3.2. Hasil pengukuran dicatat sesuai dengan detail 
yang telah ditetapkan. 

 

 
 
BATASAN VARIABEL 
 
1. Konteks 

Unit kompetensi ini diberlakukan pada industri petrokimia hulu dengan ketentuan 
sebagai berikut:  
1.1. Jenis dial dan indikator antara lain (pilihlah peralatan yang relevan):  

1.1.1. Analog dial seperti pressure gauge, revolution counter, temperature dial  
1.1.2. Penunjuk digital seperti pHmeter, temperature probe, ammeter, 

flowmeter, weigh scales. 
 

1.2. Pengecekan kalibrasi dapat termasuk:  
1.2.1. pemeriksaan tanggal kalibrasi berikutnya (contohnya weigh scales dan 

pressure gauge) 
1.2.2. panggunaan tombol-tombol kalibrasi pada instrumen(contohnya tombol 

zero, tombol kalibrasi pada sebuah meter elektronok) 
1.2.3. Jalan keluar dari masalah pada peralatan atau ketidak sesuaian 

pengukuran/pengamatan terbatas pada respon rutin, cara yang telah 
ditentukan dalam prosedur pada mesin  



 

1.2.4. Semua pekerjaan harus sesuai prosedur. 
1.2.5. Pengamatan perlu dilakukan pada ketinggian, kondisi basah atau 

terbatas  atau dekat dengan peralatan pabrik yang panas dan bergerak. 
1.2.6. Setiap tindakan yang diambil harus dilaporkan 

 
2. Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan 

Semua operasi dimana unit ini diterapkan harus mematuhi syarat kesehatan, 
kemanan dan lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan hal ini tidak 
dapat dikompromikan. Ketika terjadi konflik antara unjuk kerja dan persyaratan 
Kesehatan, Kemanan dan Lingkungan , maka persyaratan Kesehatan, Keamanan 
dan Lingkungan lah yang diutamakan. 
 

3. Cakupan tanggungjawab yang dimiliki 
Unit ini meliputi kemampuan untuk membaca/ mengukur/mencatat peralatan 
instrumentasi yang biasa terdapat di pabrik petrokimia hulu. Unit kompetensi ini juga 
mencakup pencatatan hasil pengukuran. Hal ini biasanya dalam format  yang sesuai 
prosedur, dengan tingkatan yang tepat dari detail yang ada di semua laporan.  
Operator memeriksa pabrik sambil  mencatat dalam buku log. Operator harus 
mampu menerjemahkan angka-angka yang tertera di instrument dan mencatatnya. 
Sebagai bagian dari proses, operator memeriksa bahwa instrumen tersebut benar 
penunjukkannya (dikalibrasi) dan membuat penilaian apakah sudah tepat 
ataumengambil  beberapa tindakan yang diperlukan. 
 

4. Kompetensi yang dipersyaratakan sebelumnya: 
Tidak dipersaratkan untuk unit kompetensi ini. 

 
 
PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Konteks Asessmen 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 (contohnya elemen 2 menunjukkan pengamatan/ reading diluar 
rentang). Simulasi harus disesuaikan dengan tempat kerja yang sesungguhnya. 
Simulasi termasuk menggunakan studi kasus/ skenario dan role play 
 

2. Aspek kritis: 
Kompetensi harus mendemonstrasikan kemampuan untuk mengenali situasi yang 
memerlukan tindakan dan kemudian mengimplementasikan tindakan perbaikan yang 
tepat. Sementara tidak diperlukan bahwa operator akan memahami dampak secara 
penuh dari pengamatan/ reading diluar rentang normal. 
Kinerja yang konsisten harus didemonstrasikan , terutama untuk mencari: 
1.1 Pengamatan/ Reading diluar rentang atau yang tidak biasa/ tanda yang tidak 

diharapkan dari masalah atau yang berpotensi menjadi masalah pada peralatan/ 
proses dikenali. 

1.2 Tindakan yang tepat diambil secara tepat waktu 
1.3 Bahaya dikenali dan tindakan yang tepat diambil untuk mengendalikan risiko 

yang muncul dari bahaya tersebut. 
Aspek aspek ini akan baik diases menggunakan serangkaian skenario/ studi kasus/ 
pengandaian sebagai stimulus. Kegiatan asesmen termasuk merespon serangkaian 
masalah. 



 

 
3. Implikasi Sumber 

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   

 
4. Pengetahuan Esensial 

Demonstrasi kompetensi pada unit ini termasuk pengetahuan sebagai berikut: 
4.1 dasar unit pengukuran 
4.2 peralatan pengukuran, termasuk gauges, dip-sticks, thermometers dan yang 

sejenis lainnya. 
4.3 Grafik dan skala 
4.4 Prosedur-prosedur yang berhubungan denga unit ini 
4.5 Masalah-masalah yang sejenis dengan peralatan pengukuran yang digunakan 

pada unit ini. 
4.6 Prosedur bagi laporan atau penanganan masalah pada peralatan dan ancaman 

terhadap keamanan  
 

5. Saran Asesmen 
Pada semua mesin akan sangat tepat untuk mengases unit ini secara bersamaan 
dengan unit bekerjasama dan komunikasi  yang relevan. 
Akan sangat tepat jika mengases unit ini secara bersamaan dengan unit Mengikuti 
Prosedur K3. 

 
 
KOMPETENSI KUNCI 

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 

1.  Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 2 

2.  Mengkomunikasikan ide dan informasi 2 

3.  Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 1 

4.  Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 2 

5.  Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 2 

6.  Memecahkan masalah 2 

7.  Menggunakan teknologi 2 

 
 


