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1. LATAR BELAKANG 
Skema ini disusun untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang pengoperasian heat exchanger 
(HE) untuk keperluan khusus pengoperasian peralatan  industri kimia. Skema ini berguna untuk 
membangun, memastikan dan memelihara kompetensi calon tenaga kerja lulusan PTKI Medan di 
bidang   pengoperasian peralatan HE untuk kebutuhan  khusus peralatan industri kimia. Skema ini 
dapat digunakan dalam sertifikasi profesi bidang  pengoperasian peralatan untuk keperluan khusus  
industri kimia. 

 
2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI 

2.1. Skema ini mencakup bidang kerja  pengoperasian HE  untuk kebutuhan  khusus  industri kimia 
2.1.1. Lingkup penggunaan dari skema ini mencakup pengoperasian HE di industri kimia. 

 
 
3. TUJUAN SERTIFIKASI 

3.1 Memastikan dan memelihara kompetensi sumber daya manusia khususnya mahasiswa  PTKI Medan di 

bidang  pengoperasian peralatan  HE di industri kimia. 

3.2 Memastikan dan memelihara kompetensi dari tenaga kerja bidang pengoperasian peralatan HE di 

industri kimia.sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 

3.3 Sebagai acuan bagi LSP dan asesor kompetensi dalam menyelenggarakan asesmen kompetensi. 

 
4. ACUAN NORMATIF : 

4.1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

4.2. Undang-Undang RI  Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 

4.3. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2014  Tentang Perindustrian  

4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 Tentang BNSP 

4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional 

4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015  Tentang Pembangunan Sumber Daya Industri 

4.7. Kepmen Nakertrans RI No. 323 Tahun 2009  Tentang penetapan standar kompetensi kerja Nasional 

Indonesia kategori industri pengolahan  bidang industri petrokimia hulusub bidang produksi 

4.8. Kepmen Ketenagakerjaan RI No. 165 Tahun 2016  Tentang penetapan standar kompetensi kerja 

Nasional Indonesia kategori industri pengolahan golongan pokok industri bahan kimia dan barang dari 

kimia bidang industri bidang kimia berbahan baku pada, cair dan gas yang menghasilkan produk cair 

4.9. Peraturan BNSP Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Persyaratan Umum Lembga 

Sertifikasi Profesi 

4.10. Peraturan BNSP Nomor 4/BNSP/VII/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema 

Sertifikasi Profesi 

 
5. KEMASAN PAKET KOMPETENSI 

5.1. Jenis Kemasan : KKNI / OCUPASI / KLASTER 
5.2. KLASTER BIDANG PENGOPERASIAN PERALATAN HEAT EXCHANGER (HE) 
5.3. RINCIAN UNIT KOMPETENSI 

 
NO KODE UNIT JUDUL UNIT 

1 KIM.KH01.001.01 Mengikuti Prosedur Keselamatan Kesehatan Kerja 

2 KIM.KH01.004.01 Menyampaikan dan menanggapi Informasi 

3 C.201100.006.01 Mengidentifikasi Alur Proses 

4 C.201100.007.01 Menghitung Neraca Bahan/Massa 

5 C.201100.008.01 Menghitung Neraca Energi 

6 C.201100.013.01 Mengoperasikan peralatan Heat Exchanger (HE) 

 
6. PERSYARATAN DASAR: 

6.1. Persyaratan Kualifikasi Pemohon Sertifikasi: 
6.1.1. Mahasiswa yang telah meyelesaikan semester V pada Jurusan studi Teknik Kimia, atau 

6.1.2. Jika memiliki sertifikat pelatihan atau kursus sesuai dengan skema   
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6.1.3. Mahasiswa PTKI Jurusan Teknik Kimia  yang telah mengikuti pelatihan dan praktikum 

pada kompetensi pengoperasian peralatan heat exchanger di PTKI. 

 

7. Hak  Permohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat 
7.1. Hak Pemohon/Peserta Sertifikasi: 

7.1.1. Pemohon sertifikasi berhak memperoleh keteranga/penjelasan yang cukup tentang skema dan 
proses asesmen sertifikasi; 

7.1.2. Pemohon yang telah memenuhi seluruh persaratan pendaftaran berhak mengikuti uji 
kompetensi; 

7.1.3. Mendapatkan jaminan kerahasiaan dan ketidakberpihakan dalam proses setifikasi; 
7.1.4. Mengajukan banding terhadap keputusan sertifikasi; 
7.1.5. Peserta sertifikasi yang dinyatakan kompeten dalam asesmen/uji kompetensi berhak: 

 Memperoleh Sertifikat Kompetensi; 
 Menggunakan sertifikat kompetensi untuk memenuhi persyaratan melamar pekerjaan di 

industri/perusahaan bidang peralatan HE untuk kebutuhan  khusus peralatan industri kimia 
 

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat: 
Setiap pemegang Sertifikat Kompetensi wajib: 

 Menjaga sertifikat kompetensi yang dimiliki agar dapat dipergunakan sesuai kompetensi skill 

yang dimiliki.  

 Memelihara kompetensi agar terjaga dengan baik 

 Mematuhi segala kode etik bagi pemegang sertifikat sesuai dengan kompetensi jasa kerja 

bidang  peralatan HE untuk kebutuhan  khusus peralatan industri kimia. 

 

8. Biaya  

Biaya sertifikasi sebesar Rp.600.000 dibebankan pada mahasiswa 

9. Proses Sertifikasi 
9.1. Persyaratan Pendaftaran : 

9.1.1. Pemohon mendapatkan informasi terkait dengan skema yang akan diambilnya. 

9.1.2. Pemohon menyampaikan :  

 Fotocopy transkrip nilai;   

 Kartu Tanda Mahasiswa(KTM ) 

 Mengisi formulir permohonan Asesmen (Form FR APL-01) 

 Mengisi formulir asesmen mandiri (Form FR APL-02) 

 Pasfoto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm (dua lembar); 

 Membayar biaya sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku; 

9.1.3. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap 
informasi yang diperlukan untuk penilaian. 

9.1.4. LSP PTKI Medan menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi. 

9.2. Proses Asesmen 
9.2.1. Setelah pemohon melakukan pendaftaran sertifikasi LSP PTKI Medan  menunjuk Asesor yang 

akan melaksanakan asesmen. 
9.2.2. Asesi mengisi formulir Permohonan Asesmen (Form FR APL-01) dan menyerahkan bukti-bukti 

pendukung sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi yang dimohonkan untuk diasesi; 
9.2.3. Asesi mengisi formulir dan melakukan Asesmen Mandiri (Form FR APL-02); 
9.2.4. Asesor mencocokkan bukti pendukung yang dimiliki asesi dengan ruang lingkup sertifikasi atau 

skema sertifikasi; 
9.2.5. Asesor meneliti dokumen pendukung dari asesi dan menentukan nilai kesesuaiannya dengan 

kompetensi yang akan diasesi: 
a. Apakah dokumen pendukung Valid, Terkini, Asli, dan Memadai, sehingga Asesor dapat 

langsung memberikan Rekomendasi Kompeten; atau 
b. Bukti pendukung tersebut Belum Memadai, sehingga perlu dilakukan pencarian bukti dengan 

cara Uji Kompetensi. Maka selanjutnya dilakukan uji kompetensi. 
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9.3. Proses Uji Kompetensi 
9.3.1. LSP PTKI Medan melalui asesor kompetensi mengkaji ulang permohonan sertifikasi untuk 

menjamin bahwa: 

 LSP PTKI Meden mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sertifikasi sesuai ruang 
lingkup yang diajukan; 

 Dalam pelaksanaan asesmen LSP PTKI Medan menyadari serta memperhatikan 
kemungkinan adanya kekhususan kondisi pemohon dan dengan alasan yang tepat dapat 
mengakomodasikan keperluan khusus pemohon seperti bahasa dan/atau ketidakmampuan 
(disabilities) lainnya; 

9.3.2. Asesmen  direncanakan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat  menjamin bahwa semua 
persyaratan skema diverifikasi secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi 
sehingga memadai/cukup untuk menegaskan kompetensi asesi. 

9.3.3. Asesmen dilaksanakan berdasarkan persyaratan skema melalui satu atau lebih metode seperti 
tertulis, lisan, pengamatan dan praktek. 

9.3.4. LSP PTKI Medan menjamin kinerja dan hasil evaluasi asesmen didokumentasikan secara tepat, 
akurat dan dimengerti. 

 
9.4. Keputusan Sertifikasi 

9.4.1. Keputusan  sertifikasi  ditetapkan  oleh LSP PTKI Medan melalui pleno berdasarkan  data 
informasi  yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personel pleno yang membuat keputusan 
sertifikasi tidak boleh berperan serta dalam pelaksanaan asesmen dan/atau pelatihan asesi; 

9.4.2. Berdasarkan dokumen bukti selama proses sertifikasi dan rekomendasi dari Asesor, LSP PTKI 
Medan atas nama BNSP memberikan sertifikat kompetensi kepada Asesi yang dinyatakan 
kompeten dalam asesmen sertifikasi. 

 
9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat 

  Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat dapat dilakukan apabila: 
 Pemegang sertifikat tidak menjaga dan memelihara kompetensi kerja yang memenuhi 

ketentuan skema sertifikasi sebagaimana tertera di dalam sertifikat kompetensi; 
 Pemegang sertifikat menyalahgunakan sertifikat dengan menggunakan dan memberlakukan 

sertifikat tidak sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi yang diberikan dalam sertifikat; 
 Pemegang sertifikat menyalahgunakan sertifikat pada hal-hal yang dapat merugikan LSP 

PTKI Medan dan/atau pihak lain, serta tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan 
sertifikasi yang menurut LSP PTKI Medan dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah. 

 Pemegang sertifikat menyalahgunakan sertifikat pada hal-hal lain yang tidak sesuai dengan 
tujuan sertifikasi. 

 
 

9.6. Proses Sertifikasi Ulang 
9.6.1. LSP PTKI Medan menetapkan persyaratan sertifikasi ulang sama dengan persyaratan awal 

untuk menjamin bahwa profesi yang disertifikasi selalu memenuhi persyaratan sertifikasi yang 
mutakhir. 

9.6.2. Apabila masa berakhirnya sertifikat kurang dari 1 (satu) tahun, dapat langsung diberikan sertifikat 
dengan menunjukkan bukti-bukti atau portofolio yang sesuai, serta konfirmasi keberlangsungan 
pekerjaan yang memuaskan dan rekaman pengalaman kerja; 

. 
9.7. Penggunaan Sertifikat 

Untuk menjamin penggunaan sertifikat kompetensi yang diperoleh dari LSP PTKI Medan, pemegang 
sertifikat menandatangani persetujuan penggunaan sertifikat untuk: 
 Menggunakan sertifikat pada bidang profesi yang memenuhi ketentuan skema sertifikasi; 
 Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan; 
 Tidak menyalahgunakan sertifikat untuk hal-hal dan/atau pada cara yang dapat merugikan LSP 

PTKI  Medan dan pihak-pihak lain; serta tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan 
sertifikasi yang menurut LSP PTKI  Medan dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah; 

 Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang 
memuat acuan LSP PTKI Medan setelah  sertifikatnya dibekukan  atau  dicabut  serta  
mengembalikan  sertifikat  kepada LSP PTKI  Medan yang menerbitkannya; 

 Tidak menyalahgunakan sertifikat. 
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9.8. Banding 
9.8.1. Banding adalah permintaan dari pemohon sertifikasi, calon peserta sertifikasi atau pemegang 

sertifikat untuk meninjau kembali keputusan yang telah dibuat oleh badan atau lembaga 
sertifikasi terkait dengan status hasil asesmen sertifikasi yang mereka harapkan; 

9.8.2. Pemohon, calon peserta dan peserta sertifikasi serta pemegang sertifikat kompetensi 
mempunyai hak dan dapat melakukan naik banding apabila merasa tidak puas dan/atu dirugikan 
dalam asesmen sertifikasi sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan; 

9.8.3. Pernyataan banding disampaikan kepada LSP PTKI Medan secara tertulis dilengkapi dengan 
identitas asesi/pemohon banding yang jelas, sekurang-kurangnya data nama, alamat rumah dan 
nomor telepon; disertai dengan pernyataan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar. 

9.8.4. Bagian Sertifikasi LSP PTKI Medan menerima banding paling lambat empat belas (14) hari 
setelah pelaksanaan uji kompetensi. 

9.8.5. Bagian sertifikasi menyampaikan jawaban tertulis kepada pihak yang menyampaikan banding 
paling lambat tujuh(7) hari setelah surat banding diterima. 
 

 
 
 
 
 
  


