
KODE UNIT :     
 
UNIT  KOMPETENSI :  Mengganti Media Pendingin Bahan Perusak   

   Ozon dengan Media Pendingin Hidrokarbon 
 

URAIAN :  Unit ini mencakup uraian tentang pengetahuan,     
keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk     
melakukan penggantian  media pendingin bahan 
perusak ozon dengan media pendingin Hidrokarbon 

ELEMEN KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Menyiapkan 
penggantian 

 

1.1 Tempat pengerjaan ditetapkan dan dipersiapkan untuk 
pekerjaan penggantian sesuai dengan buku pedoman 
penggunaan bahan hidrokarbon 

1.2 Peralatan tangan dipersiapkan sesuai dengan 
kebutuhan dan diperiksa kelayakannya 

1.3 Peralatan uji ukur dipersiapkan sesuai dengan 
kebutuhan dan diperiksa kelayakannya. 

1.4 Peralatan bantu mesin dipersiapkan sesuai dengan 
kebutuhan 

1.5 Pengaman pribadi dan pengamanan lingkungan kerja 
dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan 
persyaratan kerja.  

1.6 Bahan media pendingin(refrigerant) Hidrokarbon 
dipersiapkan sesuai dengan grade yang dibutuhkan 

2. Memeriksa kondisi 
mesin pendingin 

2.1 Manifold dipasang pada titik-titik ukur dan tekanan 
media pendingin diamati 

2.2 Kebocoran pada mesin pendingin diobservasi  
2.3 Peralatan mesin 2R(recovery,recharging) dipasang  

3. Mengosongkan 
media pendingin 

3.1  Media pendingin BPO(bahan perusak ozon) 
dikosongkan dari mesin pendingin dan dipindahkan ke 
tabung penampung 

3.2 Tekanan pada titik ukur diperiksa kehampaannya 

4. Mengisi  media 
pendingin 
Hidrokarbon 

4.1 Media pendingin dari tabung Hidrokarbon dimasukkan 
4.2 Tekanan media pendingin Hidrokarbon  pada mesin 

pendingin diukur 
4.3 Jumlah berat media pendingin Hidrokarbon yang 

dimasukan kedalam mesin pendingin, diukur sesuai 
spesifikasi  



5. Mengetes mesin 
pendingin 

5.1 Mesin pendingin dioperasikan 
5.2 Pemakaian arus listrik kompresor diamati  
5.3 Fungsi pendinginan diperiksa 
5.4 Manifold dibuka kembali 

 
 
BATASAN VARIABEL 
 

1. Konteks Variabel 
Unit kompetensi ini berkaitan dengan tugas mengganti media pendingin BPO 
dengan media pendingin Hidrokarbon, yang dipakai pada peranti/pesawat 
pendingin rumah tangga. 
 

2. Peralatan dan bahan yang harus tersedia 
2.1. Peralatan tangan seperti: Obeng, Tang, Pengupas kabel, pengelas 

pipa, Flaring and swaging tools dan lain lain 
2.2. Peralatan mesin seperti: Mesin 2R 
2.3. Peralatan uji ukur seperti: Multimeter, Manifold 
2.4. Komponen listrik, kompresor, media pendingin dan lain-lain  
 

3. Tugas yang harus dilakukan untuk mencapai kompetensi 
3.1 Menyiapkan  penggantian 
3.2 Memeriksa kondisi mesin pendingin 
3.3 Mengosongkan media pendingin 
3.4 Mengisi  media pendingin Hidrokarbon 
3.5 Mengetes mesin pendingin 

 
4. Peraturan perundangan, kebijakan, dan pedoman yang 

dipertimbangkan 
4.1 Peraturan per-Undang2an K3 
4.2 SNI IEC 60335-1:2009 tentang persyaratan umum peranti listrik 

rumah tangga dan sejenisnya 
4.3 Buku Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Refrigeran 

Hidrokarbon secara aman yang dikeluarkan oleh Kementrian 
Lingkungan Hidup – tahun 2008 

 



PANDUAN PENILAIAN 
1. Konteks Penilaian 

Unit kompetensi ini dapat diuji / diases secara induvidu atau bersama 
dengan unit lain dalam klaster atau kualifkasi. 
 

2. Kondisi Penilaian 
Unit kompetensi ini diuji / diases di tempat kerja atau secara simulasi 
dengan kondisi seperti mendekati sebenarnya. Asesmen harus pencakup 
seluruh elemen kompetensi untuk menetapkan pencapaian kompetensi. 
Untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan, ketrampilan, dan 
sikap kerja dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode 
pengujian antara lain: tes tertulis, penugasan praktek, wawancara, 
observasi, porto folio, atau metode lain yang relevan 
 

3. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya atau yang terkait 
3.1 IJE.UM01.001.01 Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja 
3.2 IJE.UM01.004.01 Mempersiapkan peralatan dan material 
3.3 IJE.UM01.007.01 Menggunakan alat ukur dan alat uji 
3.4 IJE.UM01.008.01 Melaksanakan pekerjaan dimeja kerja 
3.5 IJE.RP02.003.01 Memperbaiki Perangkat Lemari Pendingin/Mesin 

Pengkondisi  Udara  
 

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan 
4.1. Standar-standar Keselamatan Produk 
4.2. Pelayanan pelanggan  
 

5. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan 
5.1. Praktek mengurai dan merakit komponen elektrik dan 

elektromekanik 
 

6. Aspek kritis penilaian 
6.1. Ketelitian dalam penanganan media pendingin BPO 
6.2. Ketelitian dalam pengerjaan Insulator Listrik  

 
KOMPETENSI KUNCI 
 
NO. KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT
1. Mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis informasi 2 
2. Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi 2 
3. Merencanakan dan mengorganisasi aktivitas dan aktivitas  2 
4. Bekerja dengan orang lain dan kelompok 2 
5. Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 2 



6. Memecahkan masalah 2 
7. Menggunakan teknologi 2 

 
 


