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KODE UNIT : TIK.MM01.003.01 
 
JUDUL UNIT : Memeriksa, Merawat dan Memperbaiki Peralatan 
 
DESKRIPSI UNIT : Unit ini mendeskripsikan keahlian dan pengetahuan 

yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan 
umum dan perbaikan ringan pada perlengkapan 
yang digunakan pada industri film, televisi, radio 
dan multimedia. Unit ini tidak mendeskripsikan 
kegunaan spesifik dari pengetahuan dan keahlian 
mekanik, elektrik dan elektronik. Perbaikan yang 
rumit dari perlengkapan haruslah mengacu pada 
teknisi servis khusus. 

 
 

ELEMEN KOMPETENSI 
 

KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Merawat perlengkapan 
dan mengadakan 
pengecekan keamanan 
secara teratur 

1.1 Pekerjaan dilakukan  secara berkala untuk 
memastikan  perlengkapan pada kondisi 
pekerjaan yang optimal. 

 
1.2 Perlengkapan dan asesoris dibersihkan dan 

dirawat sesuai dengan persyaratan perusahaan 
dan instruksi perawatan. 

 
1.3 Cadangan dan persediaan diperiksa dan diganti 

sesuai dengan persyaratan perusahaan dan 
instruksi pabrik 

 
1.4 Keamanan perlengkapan diperiksa sesuai 

instruksi pabrik. 
 
1.5 Dicatat dan dilaporkan status dari seluruh 

komponen yang dicek, dirawat dan/ atau diganti.
 
1.6 Aktifitas perawatan rumit pada teknisi khusus 

diacukan dengan berkonsultasi pada orang-
orang yang relevan. 

 
1.7 Dokumentasi perawatan dilengkapi sesuai 

dengan prosedur perawatan dan menyediakan 
salinan untuk orang-orang yang relevan. 

 
02 Memperbaiki dan 

mengembalikan lagi 
perlengkapan yang 
rusak 

2.1 Perlengkapan dimatikan secara aman dan 
diisolasi, bila perlu, mengikuti instruksi pabrik 
dan prosedur perusahaan. 

 
2.2 Identifikasi kesalahan pada perlengkapan untuk 

menentukan persyaratan perbaikan dengan 
berkonsultasi dengan teknisi ahli bila diperlukan.
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ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

 2.3 Perbaikan yang rumit diajukan pada teknisi ahli 
dengan berkonsultasi pada orang-orang yang 
relevan dan didapatkan persetujuan untuk 
mengirimkan perlengkapapan pada tukang 
reparasi. 

 
2.4 Persetujuan dibuat untuk menggunakan 

perlengkapan alternatif pada saat sedang 
dilakukan perbaikan. 

 
2.5 Diskusi kesalahan dan perbaikan yang 

dibutuhkan dengan para teknisi ahli dan 
disediakan teknisi ahli yang memandu perbaikan 
dari tempat yang jauh. 

 
2.6 Label pada perlengkapan yang rusak didaftar 

dan dilampirkan sesuai dengan prosedur 
organisasi. 

 
2.7 Pengujian aspek operasional dari perlengkapan 

yang sedang diperbaiki dilakukan  dan 
dipastikan bahwa alat tersebut aman untuk 
digunakan setelah diperbaiki. 

 
2.8 Dokumentasi dilengkapi sesuai dengan prosedur 

perusahaan dan disediakan salinan untuk orang-
orang yang relevan. 

 
 
 
BATASAN VARIABEL 
 
1. Lingkungan di mana perlengkapan dapat dirawat atau diperbaiki, meliputi : 

• Di ruang maintenance / perawatan 
• Di studio 
• Di dalam ruangan 
• Di luar ruangan 
• Pagi hari 
• Malam hari 
• Di lokasi produksi  

2. Dokumen meliputi: 
• Hasil komputer 
• Tulisan manualPeralatan sound dan rekam  

3. Dokumen yang dibaca dan diinterpretasikan meliputi: 
• Instruksi perlengkapan 
• Spesifikasi/ petunjuk pabrik 
• Catatan perawatan 
• Instruksi perawatan 
• Spesifikasi desain 
• Jadwal penggunaan perlengkapan 
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4. Dokumen yang dilengkapi meliputi: 
• Laporan kesalahan 
• Laporan kecelakaan 
• Laporan perawatan 
• Permintaan/ order perbaikan dan perawatan 
• Order persediaan 
• Laporan pengetesan   

5. Orang yang terkait, meliputi: 
• Supervisor 
• Kepala bagian 
• Teknisi / staf perawatan 
• Tukang reparasi ahli 

6. Perlengkapan meliputi: 
• Semua perlengkapan yang digunakan dalam industri film, televisi, radio 

dan multimedia 
7. Barang habis terpakai meliputi: 

• Media penyimpan (H8, Hi-8,VCD, DVD, VHS, Beta, mini DVD,dll) 
• Pelumas 
• Batere 

8. Perawatan meliputi: 
• Pembersihan eksterior dan interior dari perlengkapan 
• Mengecek semua kabel dalam kondisi yang baik dengan isolasi yang 

utuh, bahwa kabel dalam kondisi bekerja dan bahwa steker atasnya 
benar-benar pas 

• Mengecek penguncian dan pengapit mekanis berada dalam kondisi 
yang baik 

 
PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Pengetahuan dan keterampilan penunjang  

Untuk mendemonstrasikan kompetensi, memerlukan bukti keterampilan dan 
pengetahuan dibidang ini yang mencakup : 

 
• Kebutuhan perawatan biasa dan jadwal ruang lingkup perlengkapan 

yang digunakan 
• Tehnik membersihkan dan merawat perlengkapan dan agen pembersih 
• Membaca dan menginterpretasikan dokumentasi dan petunjuk 

pelayanan 
• Keahlian mendeteksi kesalahan 
• Melengkapi laporan perawatan dan laporan relevan lainnya 
• Perlengkapan khas dan kesalahan penggabungan kabel 
• Ketangkasan manual 
• Legislasi keselamatan tempat kerja dan legislasi keselamatan lainnya 

yang relevan 
 

2. Konteks penilaian 
2.1 Penilaian dapat diambil dalam pekerjaan, di luar pekerjaan atau 

merupakan penggabungan dari keduanya. Bagaimana pun juga 
penilaian dari unit ini akan lebih efektif bila diambil dalam persyaratan 
lingkungan tempat kerja yang spesifik. 

2.2 Penilaian di luar pekerjaan harus diambil dalam kedekatannya dengan 
keadaan lingkungan tempat kerja yang disimulasikan. 
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2.3 Metode penilaian harus meliputi observasi atas penampilan selama 
serangkaian demonstrasi praktis. Seperti telah dideskripsikan pada 
aspek kritis penilaian, penilaian dengan observasi langsung harus 
diambil dalam ruang lingkup keadaan sekitar melewati periode waktu 
guna mengumpulkan dan menghasilkan penampilan yang konsisten. 

2.4 Ruang lingkup metode untuk menambah aplikasi dari esensial 
pengetahuan dasar harus mendukung hal ini dan meliputi: 

  2.4.1 Contoh pekerjaan atau aktifitas tempat kerja yang 
disimulasikan. 

  2.4.2 Pertanyaan lisan/ wawancara. 
2.4.3    Proyek-proyek/ laporan. 
2.4.4    Laporan pihak ketiga dan hasil utama yang didapat. 
2.4.5    Laporan fakta. 

 
3.  Aspek penting penilaian 

Aspek yang harus diperhatikan : 
3.1 Unit ini berkompeten diaplikasikan pada ruang lingkup sektor industri. 

Fokus dari penilaian akan tergantung pada sektor industri. Penilaian 
harus memenuhi kebutuhan dari sektor tertentu yang mana 
penampilannya akan ditambahkan. Penilaian harus diperujntukkan 
pada variabel keadaan sekitar yang terdafatar dalam ruang lingkup 
pernyataan variabel yang diaplikasikan pada konteks yang dipilih. 

3.2 Karena unit ini memfokuskan pada perawatan dan perbaikan dari ruang 
lingkup yang luas atas perlengkapan, maka penilaian harus dipartikan 
memperhatikan ruang lingkup yang cukup atas tipe perawatan dan 
perbaikan. 

3.3 Penilaian harus diambil dalam ruang lingkup keadaan sekitar dan 
kondisi yang dapat diaplikasikan pada perawatan dan perbaikan 
perlengkapan guna menentukan kompetensi. 

3.4 Fakta di bawah ini kritis untuk menilai kompetensi unit ini: 
  3.4.1 Menginterpretasikan instruksi pabrik. 
  3.4.2 Pengetahuan dan aplikasi pada legislasi lokal kesehatan, 

keselamatan dan keamanan tempat kerja. 
 

4. Kaitan dengan unit-unit lainnya 
4.1 Unit ini berdiri sendri tidak ada kaitannya dengan pengetahuan dan 

keterampilan dalam unit kompetensi yang lain. 
4.2 Pengembangan pelatihan untuk memenuhi persyaratan dalam unit ini 

perlu dilakukan dengan hati-hati. Untuk pelatihan pra-kejuruan umum, 
institusi harus menyediakan pelatihan yang mempertimbangkan 
serangkaian konteks industri seutuhnya tanpa bias terhadap sektor 
tertentu. Batasan variabel akan membantu dalam hal ini. Untuk sektor 
tertentu/ khusus, pelatihan harus disesuaikan agar dapat memenuhi 
kebutuhan sektor tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia                                        Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi Sub Sektor Multimedia dan Audio Visual 

 

Memeriksa, Merawat dan Memperbaiki Peralatan 35

Kompetensi Kunci 
 
NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT
1 Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi 2 
2 Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi 2 
3 Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas 2 
4 Bekerja dengan orang lain dan kelompok 2 
5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 1 
6 Memecahkan masalah 3 
7 Menggunakan teknologi 3 

 
 


