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Dari acara tersebut dihasilkan capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan program studi

D-3 perawatan AIat Berat sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
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CAPAIAN PEMBELAJARAI{ SISTEM TERBUKA

(MULTI ENTRY MULTI EXIT SYSTEM)

PROGRAM STUDI D-IV PERAWATAN ALAT BERAT

Profil lulusan perarvatan Alat berat:

D-l Heavy Equipment Operator (Operator AIat Berat) memenuhi KKNI LEVEL 3

D-II Heavy Equipment Mechanic (Mekanik Alat Berat) memenuhi KKNI LEVEL 4

D-III Heavy Equiprnent Tcchnician (Teknisi Alat Berat) memenuhi KKNI LEVEL 5

D-lV Heavy Equipment Planner (Perencana Perawatan Alat Berat) memenuhi KKNI

LEVEL 6

KI(NI Level 3

- Mampu melaksanakan serangkaian fugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi

dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja. sefta mampu

menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukLlr, yang sebagian

mempakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.

- Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum

yang terkait dcngan fakta bidang keahlian teftentu, sehrngga mampu mcnyelesaikan

belbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.

- Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.

- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas

kuantitas dan mutu hasil kerja orang 1ain.

KKNI Level4

- Mampu rnenyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis

informasi secara tcrbatas, memilih nretode yang sesuai dari beberapa pilihan yang

baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

- Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu

menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.

- Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam

lingkup terbatas, dan merniliki inisiatif.

- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jaw'ab atas hasil

kerja orang lain



KKNI Level5

- Marnpu menyclcsaikan pekerjaan berlingkup luas, mcrnilih metode yang sesuai dari

beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, sefia

mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang temkur.

- Menguasai konsep teoritis bidang pengctahuan tertentu secara umum, serta mampu

memformulasikan penyelesaian masalah procedurai

- Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara

komprehcnsif.

- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas

pencapaian hasil kerja kelompok.

KKNI Leve16

- Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan iPTEKS pada

bidangnya dalarn penyelesaian masalah serla mampu beradaptasi terhadap situasi

yang dihadapi.

- Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep

teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam. serta

mampu memfotmul asikan penyelesai an masal ah pro sedural.

- Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis infomasi dan data, dan

mampu memberikan petunjuk dalam memilih bertagai alternatif solusi secara manciiri

dan kelompok.

- Bertanggung jawab pada pekedaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas

pencapaian hasil kerja organisasi.



KETERAMPILAN KHUSUS
memperhatikan K3L

4 ,Mampu menggunakan teknologi mo4ern dalam melaksanakan perawatan alat berat
5 Mampu melakukan melepas dan memasang komponen*komponen utarna alat berat sesuai

dangan service literatur dan memperhatikan K3L
6 Mampu melakukan membongkar dan merakit komponen-komponen utama alat berat

sesuai dangan service literatur dan memperhatikan K3L
7 Mampu melakukan pemeriksaan kebocoran, kerusakan struktur, kelainan suara, kelainan

gas buang, kelainan sistem dengan indra (rnelihat dan mendengar) menggunakan cheklist
dan service literatur dan memperhatikan K3L, melakukan analisis dan interpretasi hasil
pemedksaan untuk -merumuskan lan gkah- lan gkah perawatan lebih lani ut-

8 Mampu melakukan perbaikan sederhana (sistem hidrolik, sistem engine, sistem power
train dan sistem kelistrikan) terhadap permasalahan yang terjadi dengan memperhatikan
K3L

9 Mampu melakukan indentifikasi sumber masalah penurunan kinerja alat berat dan
mengusulkan altematif solusi berdasarkan pertimbangan aspek K3L dan pemecahan
masalah sederhana unit alat berat den atikan kon troubl,

l0 Mampu melakukan pengujian, penyetelan dan analisis kinerja sistem alat berat (hidrolik,
engine, power train, elektrik) berdasarkan service literatt$e untuk meningkatkan
keandalan dan umur unit alat berat

11

PENGUASAAN PENGETAHUAN
1 Menguasai konsep teoritis secara umum matematika terapan fisika terapan dan kimia,

prinsip-prinsip rekayas a {engineering principles), sains rekayasa dan perancangan
rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk atau

2 Menguasai konsep teoritis secara umum tentang tujuan dan metode perawatan.
sumberdaya, perangkat IT, dan teknologi modem yang sesuai untuk melaksanakan
program perawatan alat berat dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan kerja dan
ling\ungan (K3L).

J Menguasai program pemeriksaan unit alat berat dengan menggunakan peralatan yang
sesual

4 Menguasai prinsip dan tata cara kerja bengkel dan kegiatan laboratorium, serta
kesehatan

5 Menguasai service literatur untuk perawatan alat berat
6

7

Mampu merencanakan wakfu, menyiapkan komponen, membuat estimasi dan
merealisasikan prosedtu pera'w atan alatberat sesuai dengan service literatur yang telah
ditetapkan dengan pertimbangan K3L dan fuktor efisiensi

kerja dan lingkungan (K3L).

standar kerja untuk unit alat berat
Menguasai konsep manaj emen peraw atart alatberat


