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KODE UNIT : TIK.MM01.004.01 
 
JUDUL UNIT          : Memperagakan Pengetahuan dan Syarat – 

Syarat Multimedia  
 
DESKRIPSI UNIT : Standar ini mendefinisikan pengetahuan yang 

diperlukan oleh seseorang yang bekerja atau 
berkecimpung di bidang Multimedia khususnya 
Industri Percetakan. Pengetahuan tersebut 
mencakup komunikasi teknis dan kemampuan 
untuk bekerja sebagai anggota tim. 

 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Menampilkan 
pengetahuan multimedia 
dan industri percetakan 

1.1 Istilah dan perbendaharaan kata bidang 
multimedia digunakan secara benar dan akurat. 

 
1.2 Ruang lingkup produksi multimedia 

dideskripsikan. 
 

1.3 Permasalahan sehubungan dengan pembuatan 
produk percetakan dan produk yang 
berhubungan dengan multimedia dideskripsikan. 

 

02 Menampilkan 
pengetahuan tentang 
kebijakan & peraturan 
pemerintah 

2.1 Prinsip dasar dan kewajiban sehubungan dengan 
bidang berikut: copyright, K3, perlindungan 
lingkungan, akses dan kejelasan, penghargaan 
industri dijabarkan. 

 

03 Menampilkan 
pengetahuan proses pra 
cetak 

3.1 Prinsip dasar dibalik fungsi-fungsi pra cetak 
berikut: produksi image (typesetting, scanning, 
graphic arts camera), penggabungan image 
(manual dan elektronik), image output (film, 
plates, direct to press) dijabarkan. 

 
3.2 Berbagai tipe image (line, half-tone, dll) dan 

kegunaannya dijabarkan. 
 
3.3 Jenis output setting yang berbeda, misalnya 

pengukuran layar dan sudut (angles), bentuk, dll 
dan menjelaskan bagaimana hal-hal tersebut 
mempengaruhi hasil akhir produk cetak 
diidentifikasi. 

 
3.4 Berbagai jenis output yang dibutuhkan untuk 

jenis media dan proses percetakan yang 
berbeda diidentifikasi. 

 
  3.5    Berbagai jenis output devide, seperti film setters, 

plate setters, analogue proofs, digital proofs 
diidentifikasi. 
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ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

04 Menampilkan 
pengetahuan teknik 
multimedia dan 
persyaratannya 

4.1 Desain yang sesuai atau tidak sesuai untuk 
multimedia diidentifikasi. 

 
4.2 Kriteria untuk memilih visual, audio atau text 

delivery untuk menampilkan elemen informasi 
tertentu dijabarkan. 

 

4.3 Bagaimana fungsi teks dapat bervariasi pada 
penampilan Multimedia untuk keperluan yang 
berbeda dijelaskan. 

 

4.4 Kriteria untuk memilih resolusi grafik dan format 
dijabarkan dan diidentifikasi keuntungan dan 
keterbatasan dari berbagai format. 

 

4.5 Kriteria untuk memilih format audio untuk 
multimedia dijabarkan dan diidentifikasi 
keuntungan dan keterbatasan dari berbagai 
format. 

 

4.6 Kriteria untuk memilih format video untuk 
multimedia dijabarkan dan diidentifikasi 
keuntungan dan keterbatasan dari berbagai 
format. 

 

4.7 Kriteria untuk memilih format animasi untuk 
multimedia dijabarkan dan diidentifikasi 
keuntungan dan keterbatasan dari berbagai 
format. 

 
4.8 Platform multimedia dan persyaratan sistem 

komputer untuk produk multimedia yang berbeda 
diidentifikasi. 

 
4.9 Software yang sesuai untuk membuat produk 

multimedia diidentifikasi. 
 

4.10 Fungsi-fungsi pada sebuah sistem navigasi 
efektif dijabarkan. 

 

05 Mengetahui dasar teori 
warna 

5.1 Teori warna dari warna additive (terang); RGB 
dijelaskan. 

 
5.2 Teori warna dari warna subtractive (pigmen); 
         CMYK dijelaskan. 
 
5.3    Hubungan antara range warna visual RGB dan 
         CMYK dijelaskan. 
 
5.4  Hubungan antara bayangan dan bagian berwarna 

gelap untuk koreksi pada suara dan warna 
dijelaskan. 
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ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

06 Mengetahui dasar biaya 
produksi 

6.1 Elemen biaya utama pada produksi multimedia 
diidentifikasi. 

 
6.2 Cara untuk meminimalkan penggunaan material 

tanpa mempengaruhi kualitas hasil diidentifikasi. 
 

 
BATASAN VARIABEL 
 
1. Unit ini berlaku untuk seluruh sektor teknologi informasi dan komunikasi. 
2. Unit ini  tidak terbatas pada sesama individu, supervisor, dan anggota 

organisasi, yang berasal dari berbagai sosial, budaya, dan etika. 
3. Organisasi tidak terbatas pada orgranisasi pada bagan organisasi dan alur 

kerja, tetapi juga berdasarkan organisasi dari pekerjaan, tujuan pekerjaan 
dalam organisasi. 

 
 
PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Pengetahuan dan keterampilan penunjang  

Untuk mendemonstrasikan kompetensi, memerlukan bukti keterampilan dan 
pengetahuan di bidang ini yang mencakup : 
1.1 Pengetahuan dasar  

1.1.1 Pengetahuan yang cukup diperlukan untuk mendikusikan 
dengan seksama tentang persyaratan pekerjaan dan modifikasi 
pada penjual, produksi manager atau pelanggan.  

1.2 Tingkat Kemandirian 
  1.2.1 Bekerja dengan cara konsultasi dengan yang lain.  
  

2. Konteks penilaian 
 Kompetensi ini dapat dinilai pada pada saat bekerja atau sedang tidak bekerja. 

Berbagai macam piranti penilaian dapat digunakan, termasuk pertanyaan lisan 
atau tertulis, pertanyaan multiple choice, diskusi, projek tertulis, dll. 

 
3.  Aspek penting penilaian 

Aspek yang harus diperhatikan : 
3.1 Proses peragaan tentang pengetahuan dan syarat-syarat multimedia. 
  

4. Kaitan dengan unit-unit lainnya 
4.1 Unit ini berdiri sendri dan 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. 
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Kompetensi Kunci 
 

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 

1 Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi 2 
2 Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi 1 
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 2 
7 Menggunakan teknologi 2 
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KODE UNIT : TIK.MM01.005.01 
 
JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Komponen Multimedia  
 
DESKRIPSI UNIT : Unit ini mendeskripsikan keahlian dan pengetahuan 

yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi komponen 
multimedia pada industri film, televisi, radio dan 
multimedia. 

 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Mengidentifikasi 
komponen elektronika 
multimedia 

1.1 Teknologi Komputer termasuk CPU, ROM, RAM, 
storage devices, monitor, dan peralatan input 
sehubungan dengan multimedia diidentifikasi 
dan dijelaskan fungsi-fungsinya. 

 
1.2 Peralatan analog dan digital yang relevan 

dengan multimedia diidentifikasi dan dikenali. 
 
1.3 Properti dari data yang telah dikenal 

didefinisikan dengan benar menjadi spesifikasi. 
 
1.4 Permasalahan sehubungan dengan perubahan 

teknologi yang cepat termasuk media elektronik 
dan fotografi digital didiskusikan untuk 
mendapatkan hasil yang spesifik. 

 

02 Mengeksplorasi ruang 
lingkup multimedia 

2.1 Ruang lingkup multimedia dieksplorasi dan 
dijelaskan secara relevan dengan sektor industri. 

 
2.2 Peran pembuatan proyek multimedia 

diidentifikasi dan dijelaskan secara benar. 
 
2.3 Beragam komponen-komponen proyek 

multimedia termasuk teks, grafik, fotografi, 
tipografi, suara, animasi dan video diperinci 
secara benar ke dalam media komponen. 

 
2.4 Kegunaan multimeda dan hubungannya dengan 

pra cetak untuk mendapatkan hasil yang spesifik 
dijabarkan. 

 
2.5 Perbedaan antara media pasif dan interaktif 

dieksplorasi dan dijelaskan secara benar. 
 
2.6 Fungsi-fungsi software multimedia kontemporer 

sehubungan dengan teks, grafik, fotografi, 
tipografi, suara, animasi, dan video, diidentifikasi 
untuk memastikan aplikasi pada hasil telah 
relevan. 
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ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

 2.7 Kegunaan multimedia sehubungan dengan 
berbagai hasil termasuk surat kabar, majalah, 
sheet fed tradisional, percetakan digital, halaman 
www internet, bill board digital dan CD ROM 
diidentifikasi dan kesesuaian multimedia untuk 
hasil tersebut didiskusikan. 

 

03 Menilai fungsi dan 
kegunaan sistem 
operasi multimedia 

3.1 Pengenalan fungsi sistem operasi kontemporer 
termasuk DOS, UNIX, OS/2, VMS, Macintosh, 
Sistem Windows dan Sistem Emerging 
diidentifikasi secara benar. 

 
3.2 Format disk Sistem Operasi diidentifikasi secara 

benar. 
 
3.3 Fungsi dan struktur sistem operasi diidentifikasi 

secara benar. 
 
3.4 Compression software yang sesuai dengan 

sistem operasi diidentifikasi. 
 

04 Mengidentifikasi garis 
besar peran multimedia 

4.1 Atribut multimedia secara umum didefinisikan 
sesuai relasinya dengan sektor industri. 

 
4.2 Atribut multimedia secara spesialisasi 

didefinisikan sesuai relasinya dengan sektor 
industri. 

 
4.3 Kepentingan resolusi diteliti secara relevan 

dengan mode penampilan multimedia. 
 

 
BATASAN VARIABEL 
 
1. Unit ini berlaku untuk seluruh sektor teknologi informasi dan komunikasi. 
2. Unit ini  tidak terbatas pada sesama individu, supervisor, dan anggota 

organisasi, yang berasal dari berbagai sosial, budaya, dan etika. 
3. Organisasi tidak terbatas pada orgranisasi pada bagan organisasi dan alur 

kerja, tetapi juga berdasarkan organisasi dari pekerjaan, tujuan pekerjaan 
dalam organisasi. 

 
 
PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Pengetahuan dan keterampilan penunjang  

Untuk mendemonstrasikan kompetensi, memerlukan bukti keterampilan dan 
pengetahuan dibidang ini yang mencakup : 
1.1 Tingkat Kemandirian 
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  1.1.1 Ruang lingkup multimedia dieksplorasi di tempat kerja dengan 
cara konsultasi dengan supervisor untuk memastikan bahwa 
pemahaman parameter multimedia secara menyeluruh telah 
didapat.  

1.2 Tipe Sistem 
1.2.1 Sistem Multimedia yang digunakan pada sektor Pra cetak dan 

sektor-sektor lain terkait yang diperlukan oleh organisasi Pra 
cetak untuk bekerja.  

1.3 Komponen elektronik multimedia 
1.4 Ruang lingkup multimedia 
1.5 Jenis dan fungsi sistem operasi multimedia 

            1.6     Peran multimedia 
 

2. Konteks penilaian 
 Kompetensi harus dinilai di lingkungan kerja menggunakan sumber-sumber 

dan software industri 

 
3.  Aspek penting penilaian 

Aspek yang harus diperhatikan : 
3.1 Kemampuan dasar untuk eksplorasi dan menilai multimedia harus 

dapat dipindahkan ke industri percetakan dan sektor yang terkait. 
 

4. Kaitan dengan unit-unit lainnya 
4.1 Unit ini berdiri sendiri dan 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. 

 
 

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 2 
7 Menggunakan teknologi 3 
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KODE UNIT : TIK.MM01.006.01 
 
JUDUL UNIT         : Menyiapkan Multimedia untuk Platform yang 

Berbeda  
 
DESKRIPSI UNIT : Unit ini mendeskripsikan keahlian dan pengetahuan 

yang dibutuhkan untuk mempersiapkan multimedia 
untuk platform yang berbeda pada industri film, 
televisi, radio dan multimedia. 

 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Mengidentifikasi dan 
menjabarkan teknik 
penyampaian 
multimedia 

1.1 Teknologi komputer termasuk CPU, ROM, RAM, 
storage devices, monitor, dan peralatan input 
sehubungan dengan multimedia diidentifikasi 
dan dijelaskan fungsi-fungsinya. 

 
1.2 Peralatan analog dan digital yang relevan 

dengan multimedia diidentifikasi dan dikenali. 
 
1.3 Properti dari data yang telah dikenal, 

didefinisikan dengan benar menjadi spesifikasi. 
 
1.4 Permasalahan sehubungan dengan perubahan 

teknologi yang cepat termasuk media elektronik 
dan fotografi digital didiskusikan untuk 
mendapatkan hasil yang spesifik. 

 
1.5 Permasalahan sehubungan dengan perubahan 

teknologi yang cepat termasuk media elektronik 
dan fotografi digital didiskusikan untuk 
mendapatkan hasil yang spesifik. 

 
1.6 Permasalahan sehubungan dengan perubahan 

teknologi yang cepat termasuk media elektronik 
dan fotografi digital didiskusikan untuk 
mendapatkan hasil yang spesifik. 

 

02 Mempersiapkan data 
untuk platform 
multimedia 

2.1 Kesesuaian data digital untuk platform 
penyampaian dinilai untuk mendapatkan hasil 
yang diinginkan. 

 
2.2 Platform penyampaian multimedia yang sesuai, 

dipilih untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. 
 
2.3 Data didesain ulang dan atau di adaptasi untuk 

disesuaikan dengan platform yang dipilih. 
 
2.4 Data diformat atau diformat ulang untuk platform 

yang dipilih. 
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BATASAN VARIABEL 
 
1. Unit ini berlaku untuk seluruh sektor teknologi informasi dan komunikasi. 
2. Unit ini  tidak terbatas pada sesama individu, supervisor, dan anggota 

organisasi, yang berasal dari berbagai sosial, budaya, dan etika. 
3. Organisasi tidak terbatas pada orgranisasi pada bagan organisasi dan alur 

kerja, tetapi juga berdasarkan organisasi dari pekerjaan, tujuan pekerjaan 
dalam organisasi. 

 
 
PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Pengetahuan dan keterampilan penunjang  

Untuk mendemonstrasikan kompetensi, memerlukan bukti keterampilan dan 
pengetahuan dibidang ini yang mencakup : 
1.1 Tingkat Kemandirian 
  1.1.1 Bekerja secara independen tetapi berkonsultasi dengan yang 

lain bila diperlukan.  
1.2 Jenis Sistem 

1.2.1 Multimedia sistem yang digunakan pada sektor Pra cetak dan 
sektor terkait yang diperlukan organisasi Pra cetak untuk 
bekerja.  

 
2. Konteks penilaian 
 Kompetensi harus dinilai di lingkungan kerja menggunakan sumber-sumber 

dan software industri 
 
3.  Aspek penting penilaian 

Aspek yang harus diperhatikan : 
3.1 Kemampuan dasar untuk penyampaian multimedia harus dapat 

dipindahkan ke industri percetakan dan sektor yang terkait. 
 

4. Kaitan dengan unit-unit lainnya 
4.1 Unit ini berdiri sendiri dan 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. 

 
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 1 
5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 2 
6 Memecahkan masalah 3 
7 Menggunakan teknologi 3 
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KODE UNIT : TIK.MM01.007.01 
 
JUDUL UNIT         : Memilih dan Memakai Software dan Hardware 

untuk Multimedia  
 
DESKRIPSI UNIT : Unit ini mendefinisikan kompetensi yang dibutuhkan 

untuk memilih dan menggunakan hardware atau 
software media interaktif. 

 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Mengembangkan 
persyaratan fungsi 

1.1 Persyaratan fungsi yang akurat, komplit dan 
sesuai prioritas  diidentifikasi sesuai keperluan 
dengan referensi semua tipe media. 

 
1.2 Persyaratan yang berlawanan dan overlapping 

diidentifikasi. 
 
1.3 Persyaratan fungsi didokumentasi dan divalidasi 

oleh klien. 
 
1.4 Sumber-sumber dan pembiayaan yang tersedia 

diidentifikasi dan divalidasi oleh klien. 
 

02 Memilih peralatan 2.1 Produk-produk dan peralatan yang relevan 
diidentifikasi dan dievaluasi dengan referensi 
persyaratan fungsi. 

 
2.2 Kemandirian produk dan peralatan diidentifikasi 

dan dianalisa dengan referensi pada persyaratan 
fungsi dan arsitektur sistem. 

 
2.3 Produk terbaik dan solusi peralatan, termasuk 

keterbatasan-keterbatasan diidentifikasi dan 
didokumentasikan 

 
2.4 Peralatan dipilih dan dipesan sebagaimana 

diperlukan sehubungan dengan kebijaksanaan 
perusahaan penjualan. 

 

03 Mengkonfigurasi dan 
menguji peralatan yang 
telah dipasang 

3.1 Peralatan dipasang dan dikonfigurasi menurut 
petunjuk dari vendor dengan referensi pada 
sistem arsitektur dan persyaratan fungsi 
pelanggan. 

 
3.2 Sistem arsitektur dan konfigurasi disesuaikan 

sebagaimana keperluan. 
 
3.3 Tes disiapkan dan dijadwalkan untuk 

dilaksanakan sebagaimana keperluan. 
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ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

 3.4 Error dilacak, diterjemahkan dan diperbaiki 
sebagaimana keperluan. 

 
3.5 Perubahan dibuat sebagaimana diperlukan 

berdasar pada hasil pengujian. 
 
3.6 Konfigurasi peralatan didokumentasikan sesuai 

permintaan pelanggan. 
 
3.7 Implikasi pembuatan professional diidentifikasi, 

didokumentasi, dan dilaporkan dengan referensi 
pada kebijaksanaan perusahaan. 

 

04 Menggunakan peralatan 4.1 Pendidikan dan pelatihan pemakai peralatan 
dilakukan sesuai keperluan dengan referensi 
pada kebijaksanaan perusahaan. 

 
4.2 Peralatan digunakan sesuai petunjuk dari 

vendor. 
 
4.3 Peralatan dievaluasi berdasarkan referensi 

kebutuhan klien. 
 

 
BATASAN VARIABEL 
 
1. Identifikasi Komponen Sistem 

1.1 Identifikasi komponen sistem memerlukan beberapa pertimbangan 
sebagai berikut: 

  1.1.1 Rencana strategi Teknologi Informasi dan Rencana Bisnis yang 
terbaru.  

  1.1.2 Bandwidth.  
  1.1.3 Deskripsi Proses Fungsi.  
  1.1.4 Persyaratan Pengguna (user).  
  1.1.5 Arsitektur.  
  1.1.6 Standard-standard.  
  1.1.7 Level pelayanan, dll.  

1.2 Pada bisnis kecil tidak semua dokumen-dokumen dan fitur tersebut 
akan tersedia, oleh karena itu rencana bisnis yang terbaru, persyaratan 
pemakai, dan level pelayanan perlu dipertimbangkan 

 
2. Peralatan Media Interaktif. 
 Terdapat suatu range yang lebar pada peralatan media interaktif termasuk, 

tetapi tidak terbatas pada: 
2.1 Metode linear dan non linear pada proses penyuntingan suara dan 

video 
2.2 Peralatan pembuatan multimedia 
2.3 Peralatan dan teknik pemrograman untuk antar kegiatan multimedia 
2.4 Manajer meta tag 
2.5 Mesin musik 
2.6 CD ROM dan DVD 
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2.7 Peralatan RAD 
2.8 XCMD dan XFCN 
2.9 Peralatan streaming media 
2.10 Peralatan pembuatan grafik 
2.11 Peralatan pembuatan video 
2.12 Peralatan manajemen multimedia 
2.13 Model dan gambar 3D 
 

3. Model E Commerce. 
Termasuk semua jenis transaksi yang telah dilakukan dengan bantuan 
peralatan elektronika dan dalam organisasi atau dengan pelanggan individual. 
Dapat juga termasuk Brochure Site, Customer Service Site, Real Time Site, 
Quote Aggregator, Insurance Mall, Direct Channel, Virtual Carrier, Quote Mall, 
Agent Mall, Consumer Auction, Carrier Auction, Time Limited Information, 
Investor Relations, Technical Support, Pre Sales Support and Corporate 
Awareness, Proprietary Standard Promotion. Model E Commerce berubah 
sepanjang waktu dan yang tersebut diatas hanyalah contoh dari model yang 
memungkinkan. 
 

4. E Business. 
Mencakup bagaimana suatu organisasi membentuk diri mereka sendiri dan 
menangkap informasi, memanage para pekerja, berelasi dan berpasangan 
dengan organisasi atau group lain untuk meraih fungsional efektif, operasi 
yang efisien, dan pemindahan yang cermat. 
 

5. Pengetahuan Ekonomi. 
Melibatkan semua individu yang berpartisipasi secara online untuk penelitian 
professional dan penelitian pribadi, dan juga pembelajaran pribadi dan 
professional, berkomunikasi dengan teman atau rekan kerja dan 
mengupayakan aktifitas santai. Pengetahuan ekonomi lebih sempit 
cakupannya daripada partisipasi online dan termasuk pekerja dan organisasi 
berpengetahuan dan mengenal nilai belajar seumur hidup dan keperluan untuk 
mendapat pengetahuan dalam organisasi untuk memastikan keefektifan 
berfungsi : 
5.1 Media 
5.2 Suara  
5.3 Teks 
5.4 Video 
5.5 Grafik 
5.6 Animasi 
 

 
PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Pengetahuan dan keterampilan penunjang  

Untuk mendemonstrasikan kompetensi, memerlukan bukti keterampilan dan 
pengetahuan dibidang ini yang mencakup : 
1.1 Pengetahuan Dasar 
  1.1.1 Interaksi antara produk hardware dan software yang relevan.  
  1.1.2 Mempersempit pengetahuan umum domain bisnis klien, 

sebagai contoh pada saat konfirmasi komponen sistem untuk 
didapatkan dan pada saat menyetujui metode-metode untuk 
mendapatkan komponen. 
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  1.1.3 Industri saat ini menerima produk software dan hardware 
dengan pengetahuan fitur dan kemampuan umum dan 
pengetahuan umum di beberapa area. 

  1.1.4 Sedikit pengetahuan dasar untuk petunjuk produk vendor. 
  1.1.5 Fungsi dan fitur peralatan pembuatan animasi yang dibutuhkan, 

misalnya animator studio dan Director, Encore . 
  1.1.6 Fungsi dan fitur peralatan pembuatan grafik yang dibutuhkan, 

misalnya Fireworks, Adobe, Director Shockwave Studio. 
  1.1.7 Fungsi dan fitur peralatan manajemen media yang dibutuhkan, 

misalnya Media On Demand Producer, Windows Media Author, 
Windows Media Presenter, ASF Chop, ASF Check. 

  1.1.8 Fungsi dan fitur peralatan pembuatan video yang dibutuhkan, 
misalnya Macro Media Sound Edit, Cool Edit, Real Producer. 

  1.1.9 Pengetahuan prinsip desain dasar dari tiap media sesuai 
kebutuhan. 

 
1.2 Kemampuan Dasar 

1.2.1 Kemampuan untuk menganalisa peralatan hardware dan 
software.  

1.2.2 Kemampuan untuk menggabungkan bermacam data dan 
menggabungkan lagi informasi yang berlawanan.  

1.2.3 Kemampuan untuk membuat solusi kreatif dan menampilkan 
keseluruhan sumber.  

1.2.4 Kemampuan untuk memperkirakan outcome dan hasil dari 
peralatan yang dipilih.  

1.2.5 Kemampuan untuk mengidentifikasi sumber informasi kunci.  
1.2.6 Kemampuan untuk mengerti lembar spesifikasi.  
1.2.7 Kemampuan untuk merangkum secara akurat dan 

mendokumentasikan informasi.  
1.2.8 Kemampuan untuk melihat hal-hal yang berlawanan dan 

kemampuan untuk menggabung antara peralatan yang 
bervariasi.  

1.2.9 Kemampuan untuk mengorganisir dan menilai tingkat 
kepentingan dan relafansi informasi produk.  

1.2.10 Kemampuan untuk berkomunikasi dengan vendor secara 
efektif.  

 
2. Konteks penilaian 
 Kompetensi harus dinilai di lingkungan kerja menggunakan sumber-sumber 

dan software industri 
2.1 Keluasan, kedalaman, dan kompleksitas dari suatu pengetahuan dan 

kemampuan akan membuat seseorang siap untuk tampil pada suatu 
range kegiatan yang beragam atau aplikasi pengetahuan dimana 
terdapat range konteks yang telah didefinisikan secara jelas dimana 
pilihan tindakan biasanya jelas dan terdapat batasan kompleksitas 
pada range pilihan untuk diaplikasikan. 

2.2 Seseorang yang menampilkan kompetensi-kompetensi ini akan dapat 
mengerjakan hal-hal berikut: 
2.2.1 Menampilkan pengetahuan teori yang sesuai, mengaplikasikan 

range kemampuan yang sudah benar-benar dikuasai.  
2.2.2 Mengaplikasikan solusi yang sudah diketahui pada berbagai 

permasalahan yang telah dapat diperkirakan, melakukan 
proses-proses yang membutuhkan range kemampuan yang 
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benar-benar sudah dikuasai dimana beberapa penilaian dan 
perhatian diperlukan.  

2.2.3 Menterjemahkan informasi yang tersedia menggunakan 
pengamatan dan penilaian.  

2.2.4 Bertanggung jawab penuh atas hasil pekerjaan yang dilakukan 
sendiri pada pembelajaran dan pekerjaan.  

2.2.5 Bertanggung jawab tidak secara keseluruhan atas hasil yang 
dikerjakan oleh orang lain.  

2.3 Kompetensi ini dapat diniliai pada tempat kerja atau di suatu 
lingkungan simulasi. Penilaian unit kompetensi ini biasanya termasuk 
pengamatan pada proses kerja atau prosedur kerja baik secara real 
atau simulasi, kualitas projek, pertanyaan pada pengetahuan dan 
kemampuan dasar 

2.4 Untuk menampilkan kompetensi pada unit ini, kandidat perlu 
mengakses ke: spesifikasi untuk range produk vendor multimedia 

2.5 Pertanyaan sehubungan dengan kriteria pekerjaan dan ditujukan 
kepada kandidat, rekan, klien bisnis akan membantu dalam penilaian 
kompetensi. Pengamatan kemampuan mungkin membantu pada 
pengumpulan bukti-bukti 

 
3.  Aspek penting penilaian 

Aspek yang harus diperhatikan : 
3.1 Penilaian harus sesuai dengan kemampuan untuk memilih dan 

menggunakan peralatan multimedia yang benar untuk persyaratan 
yang terbaru dan persyaratan organisasi di masa yang akan dating. 

 
4. Kaitan dengan unit-unit lainnya 

4.1 Keterkaitan unit kompetensi untuk penilaian akan bervariasi dengan 
projek atau skenario tertentu. Unit ini penting untuk suatu range 
pelayanan teknologi Informasi dan oleh karena ituu harus dinilai secara 
keseluruhan dengan unit technical / support. 

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. 

 
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 3 
4 Bekerja dengan orang lain dan kelompok 2 
5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 3 
6 Memecahkan masalah 3 
7 Menggunakan teknologi 3 
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KODE UNIT : TIK.MM01.012.01 
 
JUDUL UNIT         : Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan 

dan Keamanan Kerja 
  
DESKRIPSI UNIT : Unit ini menggambarkan keterampilan yang 

dibutuhkan untuk menjual produk dan jasa yang 
disediakan oleh suatu organisasi atau perorangan 
kepada calon maupun klien dan pelanggan saat ini. 
Keterampilan ini penting untuk berbagai macam 
bisnis dan perorangan pada industri seni dimana 
keberhasilan suatu bisnis atau proyek  tergantung 
pada kemampuan untuk menghasilkan pendapatan 
dari penjualan produk atau servis. 

 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Mengikuti prosedur 
lingkungan kerja tentang 
kesehatan, keselamatan 
dan keamanan 

1.1 Prosedur kesehatan, keselamatan dan 
keamanan dipatuhi dalam hubungannya dengan 
kebijakan organisasi legislasi yang relevan, 
persyaratan asuransi, dan rencana keamanan 
dimana sesuai. 

 
1.2 Pelanggaran dalam prosedur kesehatan, 

keselamatan dan keamanan diidentifikasikan 
dan dengan sesegera mungkin dilaporkan. 

 
1.3 Bekerja dengan aman dan dipastikan bahwa 

semua aktivitas kerja dilakukan dengan cara 
yang aman dan tidak menimbulkan bahaya bagi 
rekan sekerja atau masyarakat. 

 

02 Keadaan Darurat 2.1 Sesi darurat dan yang potensial untuk menjadi 
darurat dikenali, serta ditentukan dan diambil 
langkah yang diperlukan dalam jangkauan 
tanggung jawab individu. 

 
2.2 Prosedur darurat diikuti dalam hubungannya 

dengan prosedur organisasi. 
 
2.3 Bantuan dari kolega dan / atau pihak berwenang 

yang lain dicari bila dinilai perlu. 
 
2.4 Detail sesi darurat dilaporkan secara akurat 

sebagaimana dibutuhkan dalam hubungannya 
dengan kebijakan organisasi. 

 

03 Memelihara standar 
keamanan pribadi 

3.1 Pakaian keamanan yang sesuai, sepatu dan 
perlengkapan perlindungan pribadi digunakan. 
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ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

 3.2 Pengukuran dilakukan untuk mencegah luka 
atau kerusakan yang berhubungan dengan 
aktivitas tempat kerja dan bahaya tempat kerja 
dapat dikontrol. 

 
3.3 Semua penanganan manual dalam 

hubungannya dengan persyaratan legal, 
kebijakan perusahaan dan panduan kesehatan 
dan keselamatan nasional dilakukan. 

 
3.4 Untuk mempertahankan lingkungan kerja dalam 

kondisi yang aman diperbantukan. 
 

04 Menyediakan umpan 
balik pada kesehatan, 
keselamatan dan 
keamanan 

4.1 Isu kesehatan dan keselamatan tempat kerja 
yang membutuhkan perhatian diidentifikasi. 

 
4.2 Isu kesehatan dan keselamatan yang 

berhubungan dengan pekerjaan dengan orang 
yang didesain dalam hubungannya dengan 
persyaratan organisasi dan legislasi 
ditingkatkan. 

 

 
BATASAN VARIABEL 
 
1. Penjelasan berikut mengidentifikasikan bagaimana unit ini dapat diaplikasikan 

dalam lingkungan kerja, sektor, dan kondisi yang berbeda. 
 Prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan dapat meliputi: 

1.1 Keadaan darurat, kebakaran dan kecelakaan 
1.2 Identifikasi dan kontrol bahaya  
1.3 Penggunaan pakaian dan perlengkapan pelindung pribadi  

 1.4 Cara duduk, mengangkat, dan penanganan yang aman  
1.5 Keamanan dokumen, kas, perlengkapan, orang  
1.6 Sistem kontrol kunci 
1.7 Penggunaan peralatan lsitrik secara aman 
1.8 Pengunaan lembar data bahan dengan aman  
1.9 Menggunakan bahan kimia dan bahan beracun dengan aman  
1.10 Konstruksi penyangga dan pendukung yang aman.  
1.11 Sasi darurat meliputi : 
1.12 Ancaman bom 
1.13 Kecelakaan 
1.14 Perampokan 
1.15 Kebakaran 
1.16 Penodongan 
1.17 Banjir 
1.18 Gempa bumi  
1.19 Runtuhnya peralatan 

 
2. Bahaya pekerjaan dapat meliputi : 

2.1 Luka karena penggunaan berlebih dalam bekerja 
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2.2 Luka punggung 
2.3 Kerusakan pendengaran 
2.4 Stress 
2.5 Stress penampilan 
2.6 Kelistrikan  
2.7 Tingkat kebisingan 
2.8 Air dan bahan kimia 
2.9 Jatuh 
2.10 Senjata / amunisi 
2.11 Binatang 
2.12 Implementasi efek khusus / pemain pengganti atau urutan aksi  
2.13 Cuaca yang tidak diinginkan / kondisi pencahayaan  
2.14 Menyelam dan pekerjaan bawah air 

  
3. Pengukuran untuk mencegah luka atau kerusakan dapat meliputi : 

3.1 Mengikuti semua prosedur keamanan secara akurat  
3.2 Mengadopsi postur yang tepat 
3.3 Beristirahat secukupnya 
3.4 Mengontrol suara / tingkat kebisingan dan kekuatan eksposur tingkat 
3.5 Kebisingan yang tinggi 
3.6 Menggunakan perlengkapan perlindungan pribadim, cth: penutup 

telinga  
3.7 Menghindari kerusakan mata 
3.8 Penggunaan bahan kimia dan bahan / peralatan berbahaya secara 

aman  
3.9 Teknik manajemen stress 

 
 
PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Pengetahuan dan keterampilan penunjang  

Penilaian harus mencakup bukti dari pengetahuan penting dan keterampilan 
sebagai berikut:   
1.1 Pengetahuan Dasar 
  1.1.1 Pengetahuan umum tentang panduan keamanan industri yang 

aman dan keamanan negara bagian / wilayah yang relevan dan 
kode praktek. 

  1.1.2 Persyaratan keselamatan utama untuk tempat hiburan seperti 
telah dipaparkan dalam legislasi kesehatan dan keselamatan 
negara bagian / wilayah. 

  1.1.3 Penyebab utama kecelakaan tempat kerja yang relevan bagi 
lingkungan kerja. 

  1.1.4 Bahaya tempat kerja yang relevan dengan konteks yang 
diberikan. 

  1.1.5 Prosedur evakuasi darurat yang relevan dengan konteks yang 
diberikan. 

  1.1.6 Prosedur minimalisasi bahaya kebakaran dan bahaya 
kebakaran tempat kerja. 

  1.1.7 Prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan organisasi. 
  1.1.8 Kemampuan membaca yang cukup untuk interpretasi simbol 

yang digunakan untuk tanda kesehatan dan keselamatan yang 
berhubungan dengan pekerjaan. 

  1.1.9 Personel yang dnjuk untuk bertanggung jawab tentang 
kesehatan dan keamanan yang berhubungan dengan pekerjaan 
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  1.1.10 Laporan keamanan dan semua laporan implementasi 
keamanan, untuk kandidat yang bekerja di dalam sektor industri 
film dan televisi. 

 
2. Konteks penilaian 
 Kompetensi harus dinilai di lingkungan kerja menggunakan sumber-sumber 

dan software industri 
2.1 Aktivitas proyek atau kerja yang membiarkan kandidat untuk 

mendemonstrasikan praktek bekerja yang aman untuk peran kerja dan 
konteks yang tertentu. 

 
2.2 Penilaian dapat menggunakan gabungan beberapa metode untuk 

menilai kemampuan dan aplikasi pengetahuan yang diperlukan, dan 
dapat meliputi: 
2.2.1 Observasi langsung kandidat yang menerangkan prosedur 

keamanan dan kondisi darurat lingkungan kerja kepada yang 
lain.  

2.2.2 Observasi langsung pada kandidat yang mendemonstrasikan 
praktek bekerja yang aman untuk peran pekerjaan tertentu.  

2.2.3 Studi kasus dan latihan pemecahan masalah untuk sesi darurat, 
khususnya isu keselamatan Pertanyaan lisan atau tertulis untuk 
menilai kemampuan akan panduan keamanan industri, legislasi.  

2.2.4 Evaluasi portofolio pembuktian dan laporan tempat kerja pihak 
ketiga tentang penampilan pada pekerjaan oleh kandidat.  

2.2.5 Metode penilaian harus merefleksikan permintaan tempat kerja 
dan kebutuhan grup tertentu, (cth: orang cacat, orang yang 
punya masalah dengan kemampuan membaca atau berhitung 
seperti pengguna bahasa selain inggris, komunitas kecil dan 
merekan yang sekolahnya terganggu).   

 
3.  Aspek penting penilaian 

Pembuktian berikut kritis bagi penilaian kompetensi di dalam unit ini : 
3.1 Mengikuti prosedur yang mapan dan memahami implikasi bila tidak 

mengindahkan prosedur tersebut. 
3.2 Memahami persyaratan legal untuk bekerja secara sesuai dengan 

prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan. 
 

4. Kaitan dengan unit-unit lainnya 
4.1 Keterkaitan unit kompetensi untuk penilaian akan bervariasi dengan 

projek atau skenario tertentu. Unit ini penting untuk suatu range 
pelayanan teknologi Informasi dan oleh karena itu harus dinilai secara 
keseluruhan dengan unit technical / support. 

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. 
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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 3 
5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 1 
6 Memecahkan masalah 3 
7 Menggunakan teknologi 2 
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KODE UNIT : TIK.MM02.003.01 
 
JUDUL UNIT         : Merancang Sebuah Produk Multimedia 
  
DESKRIPSI UNIT : Unit ini menjelaskan keterampilan dan pengetahuan 

yang dibutuhkan untuk menganalisa syarat-syarat 
dan mengembangkan desain suatu proyek 
multimedia dalam industri seni. 

 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Menentukan syarat-
syarat proyek  

1.1  Laporan produk serta komponennya dianalisa 
untuk menetapkan tujuan dan audience. 

   
1.2 Klien dikonsultasikan untuk menjelaskan syarat-

syarat. 
   
1.3 Karakteristik audience diketahui untuk 

menentukan dampaknya terhadap semua aspek 
desain 

  
1.4   Content yang harus ada pada produk tersebut 

diketahui. 
 
1.5 Spesifikasi proyek ditentukan sesuai dengan 

laporan. 
 

02 Mengidentifikasi 
pendekatan yang 
memungkinkan dan 
memilih pendekatan yang 
paling sesuai   

2.1  Kemungkinan pendekatan yang dipakai pada 
desain dan manfaat dari setiap pendekatan 
diketahui. 

 
2.2   Analisa awal meliputi audience, lingkungan untuk 

produk final, content dan sistem dilakukan. 
 
2.3  Konsultasi dengan personil kreatif dan personel 

teknis yang relevan untuk memastikan bahwa 
semua pendekatan yang memungkinkan telah 
dipikirkan. 

 
2.4   Prinsip desain visual, instruksional dan interaktif  
        pada waktu menentukan   pendekatan yang 

terbaik dapat diterapkan. 
 
2.5 Pendekatan yang sistematik yang akan  
        memenuhi kreatif, produksi dan syarat-syarat     
        teknis yang disebutkan pada laporan dipilih. 
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ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

03 Menghasilkan suatu 
desain untuk proyek 
multimedia    

3.1   Desain struktur / arsitektur sesuai laporan dan 
content yang diajukan. 

  
3.2   Desain hubungan antara elemen multimedia 

yang dibutuhkan oleh proyek. 
 

3.3   Elemen antar aktifitas yang dibutuhkan proyek 
diketahui dan dimasukkan dalam desain. 

 
3.4    Setiap elemen multimedia diketahui, didesain     
         dan dispesifikasi feature setiap elemen. 
 
3.5    Kemudahan pemakaian dan konsisten dalam 

navigasi dibuat. 
 
3.6    Storyboard dikembangkan sesuai dengan        

kebutuhan pekerjaan dan pengembangan tim. 
 
3.7   Desain tersebut dipastikan sesuai dengan 

laporan proyek. 
 
3.8   Deliverables diketahui dan milestones disetujui. 
 

04 Memeriksa dan 
mengkonfirmasikan 
desain 

  4.1   Desain terhadap output yang dibutuhkan oleh 
proyek, klien dan audience diperiksa. 

  
  4.2   Desain untuk memastikan bahwa desain tersebut 

memenuhi syarat-syarat kreatif laporan diperiksa. 
 
  4.3   Desain untuk memastikan bahwa   desain  

tersebut memenuhi syarat-syarat teknis laporan 
diperiksa. 

 
  4.4   Penyesuaian desain diadakan jika dibutuhkan 

setelah mengadakan diskusi dengan personil 
terkait.  

 
  4.5   Isu legislatif atau kepemilikan  diklarifikasi 

supaya sejalan dengan produksi dan / atau 
persyaratan organisasi.  

 
4.6   Persetujuan desain termasuk deliverables, 

milestones dan timeline (rentangan waktu) 
dikonfirmasi. 
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BATASAN VARIABEL 
1.   Personil yang cocok untuk berkonsultasi dapat meliputi:  
    1.1   Pengarah seni  

1.2   Pengarah teknis 
1.3   Desainer instruksional 
1.4   Programer 
1.5   Desainer grafik 
1.6   Pelatih 
1.7   Kepala bagian 
1.8   Staf teknis lain 
1.9   Klien 
1.10 Staf ahli kreatif dan administrasi lain  

2.   Spesifikasi Proyek dapat meliputi:  
2.1   Pendanaan 
2.2   Kerangka waktu (timeframe)  
2.3   Akses untuk fasilitas dan sumber (resources) isu teknis 
2.4   Disc space (kapasitas penyimpanan) 
2.5   Platform penyampaian 
2.6   Rencana pengujian 
2.7   Milestones  
2.8   Deliverables  
2.9   Prototyping  
2.10 Personil 
2.11 Jumlah 
2.12 Ketersediaan 

3.  Komponen laporan dapat meliputi: 
3.1  Bunyi  
3.2  Video  
3.3  Gambar 
3.4  Teks  
3.5  Animasi  
3.6  Grafik  
3.7  Pendanaan  
3.8  Kerangka waktu (time frame)  
3.9  Hal-hal teknis  

4. Aspek proyek yang termasuk dalam kajian ulang dapat meliputi:  
4.1. Isi 
4.2. Interactivity 
4.3. Kemudahan navigasi  
4.4. Desain instruksional 
4.5. Kreatifitas  
4.6. Minat 
4.7. Syarat-syarat klien/pelanggan 

5. Tim Pengembang dapat meliputi:  
5.1. Artis grafik 
5.2. Peneliti 
5.3. Desainer instruksional 
5.4. Desainer permainan (game) 
5.5. Sound engineer 
5.6. Pembuat animasi 
5.7. Spesialis teknik 
5.8. Pembuat program 

6. Aspek hukum dan kepemilikan dapat meliputi:  
6.1. HAKI 
6.2. Kepemilikan aset 
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6.3. Konfidensial / kerahasiaan 
6.4. Persetujuan non-disclosure 

7. Desain dapat disetujui oleh:  
7.1. Manajer proyek 
7.2. Manajer teknis 
7.3. Klien 
7.4. Supervisor  
7.5. Pengguna eksekutif  

8. Platform penyampaian dapat meliputi:  
8.1. World Wide Web  
8.2. CD-ROM  

9. Produksi multimedia dapat meliputi atau termasuk dalam:  
9.1. Aspek atau bagian dari produksi film / video:  

9.1.1. Feature  
9.1.2. Film dokumenter 
9.1.3. Film dan / atau video singkat  
9.1.4. Animasi 
9.1.5. Komersial (iklan) 
9.1.6. Pertunjukan langsung, siaran tunda, atau siaran ulang 
9.1.7. Video musik 
9.1.8. Program televisi jenis apapun (musik, drama, komedi, variety, sport)  
9.1.9. Produksi televisi langsung, siaran tunda, maupun siaran  ulang  
9.1.10. Produk pendidikan 
9.1.11. Permainan 
9.1.12. Produk promosi  
9.1.13. Produk informasi 
9.1.14. Produk pelatihan  
9.1.15. E-commerce  
9.1.16. Dan lain-lain   

 
 
PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Pengetahuan dan keterampilan penunjang  
 Penilaian harus mencakup bukti dari pengetahuan penting dan keterampilan 

sebagai berikut:   
1.1. Prinsip desain yang efektif dan kreatif.   
1.2. Prinsip komunikasi visual. 
1.3. Aplikasi dari sejumlah media dan tekniknya. 
1.4. Teori interaksi manusia / mesin. 
1.5. Prinsip belajar dan teknik instruksional. 
 

2. Konteks penilaian 
 2.1.   Penilaian dapat dilaksanakan di tempat kerja, di luar tempat kerja atau 

gabungan diantara keduanya. Penilaian di luar tempat kerja harus 
dilaksanakan pada lingkungan simulasi seperti di tempat kerja. 

2.2.  Penilaian dapat menggunakan gabungan beberapa metode untuk 
menilai kemampuan dan aplikasi pengetahuan yang diperlukan, dan 
dapat meliputi: 

2.3 Demonstrasi praktis (pengamatan langsung mungkin diperlukan lebih 
dari satu kali untuk mendapatkan konsistensi dari kemampuan) 

 2.4 Peran 
 2.5 Studi kasus 
 2.6 Contoh kerja atau aktifitas pada simulasi tempat kerja 
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2.7 Pertanyaan lisan / wawancara yang bertujuan untuk mengevaluasi 
proses yang digunakan untuk mengembangkan dan merealisasi 
konsep kreatif 

 2.8 Proyek / laporan / buku laporan kemajuan   
 2.9 Laporan pihak ketiga dan prestasi otentik sebelumnya 

2.10 Bukti penilaian yang menunjukkan proses yang digunakan untuk 
mengembangkan dan merealisasi konsep kreatif 

 
3.  Aspek penting penilaian 

Bukti berikut ini penting untuk pemberian nilai kompetensi dalam unit ini:  
Penilaian harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan suatu sektor tertentu 
dimana suatu kemampuan sedang dinilai. Penilaian harus meliputi variabel 
yang bersangkutan, yang terdapat pada daftar variabel, pada konteks yang 
dimaksud. 
3.1 Kemampuan untuk mengembangkan suatu desain yang memenuhi 

syarat-syarat spesifikasi proyek  
3.2. Kemampuan untuk menghasilkan suatu produk yang asli, efektif dan 

kreatif 
 

4. Kaitan dengan unit-unit lainnya 
4.1 Keterkaitan unit kompetensi untuk penilaian akan bervariasi dengan 

projek atau skenario tertentu. Unit ini penting untuk suatu range 
pelayanan teknologi Informasi dan oleh karena itu harus dinilai secara 
keseluruhan dengan unit technical / support. 

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. 

 

 
Kompetensi Kunci 
 

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 

1 Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi 3 
2 Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi 3 
3 Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas 3 
4 Bekerja dengan orang lain dan kelompok 3 
5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 3 
6 Memecahkan masalah 3 
7 Menggunakan teknologi 3 
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KODE UNIT : TIK.MM02.029.01 
 
JUDUL UNIT : Merancang dan Membuat Interface Multimedia 
 
DESKRIPSI UNIT : Unit ini menjelaskan mengenai ketrampilan dan  

pengetahuan untuk mendesain dan menciptakan 
Graphical User interface (GUI) untuk suatu produk 
multimedia pada industri seni. 

 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Merencanakan desain 
interface 

1.1   Laporan proyek, rencana navigasi dan 
spesifikasi teknis untuk suatu produk multimedia 
dipelajari. 

 
1.2   Konsep dan spesifikasi didiskusikan dengan 

personel terkait untuk mengetahui konsep atau 
metafora desain. 

 
1.3   Anggaran, halangan teknis dan sumber 

diidentifikasi untuk memastikan bahwa seluruh 
persyaratan dipertimbangkan pada tiap tahapan 
desain.  

 
1.4   Kebutuhan klien dan pengguna /audience 

diklarifikasi untuk menentukan format interface 
yang digunakan. 

 

02 Mengembangkan 
interface 

2.1  Visualisasi konsep dibuat dan dikembangkan 
sketsa pendahuluan. 

 
2.2  Serangkaian draft dikembangkan, disajikan, dan 

didiskusikan kepada personil terkait. 
 
2.3  Ide-ide baru selalu dievaluasi dan 

digunakannya jika sesuai. 
 
2.4  Sketsa rinci final yang merupakan suatu 

gabungan dari ide-ide yang dihasilkan 
dikembangkan. 

 
2.5  Untuk memastikan bahwa interface memenuhi 

semua persyaratan, didapatkan persetujuan 
dari personil terkait. 

 

03 Membuat interface 3.1    Untuk membuat desain screen, menerapkan  
         prinsip desain visual pada seluruh elemen  
         screen digunakan software standar industri. 
 
3.2 Semua elemen, screen,  transisi, sekuen, page 

dan button dipastikan menjadi satu kesatuan 
yang merujuk pada konsep dasar desain atau 
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metafora  
 

3.3   Semua elemen dipastikan merujuk pada   
        persyaratan teknis yang ditentukan  
 
3.4   Suatu versi prototip dibuat dari interface dan   
        mengadakan eksperimen untuk memastikan  
        penggunaannya 
 

04 Memilih model desain 
game 

4.1 Prototip desain interface disajikan, didiskusikan 
dan dievaluasi dengan personil terkait untuk 
mendapatkan dan mencatat secara rinci respon, 
komentar dan perubahan yang diperlukan. 

 
4.2 Perubahan desain digunakan untuk 

menyelesaikan desin interface.  
 
4.3 Persetujuan final didapatkan dari personil terkait 

untuk desain yang selesai untuk memastikan 
bahwa laporan desain telah diperoleh. 

 

 
 
BATASAN VARIABEL 
 
1. Unit ini berlaku untuk seluruh sektor teknologi informasi dan komunikasi. 
2. Unit ini tidak terbatas pada  prosedur yang berhubungan dengan desain 

rancangan game . 
3. Komunikasi tidak terbatas pada klien, tetapi juga kepada anggota tim, supervisor, 

manajemen, yang berhubungan dengan support kebutuhan klien. 
  4.    Elemen multimedia dapat meliputi:  

4.1  Grafik   

4.2  Foto   

4.3  Gambar   

4.4  Video / film  

4.5  Animasi 
4.6  Buttons  

4.7  Warna 

4.8  Teks 

4.9   Isi 
4.10  Video 

4.11  Gaya   

4.12  Ikon 

4.13  Background 

4.14  Flow chart 

 
 
PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Pengetahuan dan keterampilan penunjang  

Untuk mendemontrasikan kompetensi, memerlukan bukti keterampilan dan 
pengetahuan di bidang berikut ini : 
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1.1 Pengetahuan dasar  
1.1.1 Feature dan fungsi dari sistem operasi multimedia 
1.1.2    Peran multimedia 
1.1.3    Pengetahuan mengenai faktor limitasi hardware komputer 

  1.1.4    Pengetahuan mengenai faktor keterbatasan kemampuan  

   hardware komputer  

1.1.5  Pengetahuan dan penerapan strategi untuk menguji game dan 
produk  

1.2 Keterampilan dasar 
  1.2.1 Bertanya dan mendengarkan dengan aktif. 

1.2.2 Keterampilan dasar melayani pelanggan untuk mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan. 

  1.2.3 Ketrampilan desain dan menggambar  
  1.2.4    Kemampuan untuk memelihara integritas desain 
  1.2.5    Skill dalam menggunakan authoring software yang tepat,  
   Seperti CorelDraw dan Fireworks 

 
2. Konteks penilaian 
 Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara teori 

dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.  Contoh kerja atau 
aktifitas pada simulasi tempat kerja.  Pertanyaan lisan / wawancara yang 
bertujuan untuk mengevaluasi proses yang digunakan untuk mengembangkan 
dan merealisasi konsep kreatif 

 
3.  Aspek penting penilaian 

Aspek yang harus diperhatikan : 
3.1  Kemampuan untuk menggunakan ejaan yang tepat 
3.2   Kemampuan untuk menulis presentasi 
3.3    Pengetahuan atas isu kesehatan dan keselamatan tempat kerja 
3.4   Pengetahuan atas teknik komunikasi efektif 
3.5    Pengembangan rangkaian multimedia khusus yang beroperasi sesuai  
            dengan rencana dan menyediakan antar aktifitas yang tepat dan 

desain yang efektif 
 

4. Kaitan dengan unit-unit lainnya 
4.1 Unit ini didukung oleh pengetahuan dan keterampilan dalam unit 

kompetensi yang berkaitan dengan: 
                        4.1.1 TIK.MM02.028.01 Menerapkan Rancangan Permainan  
                                    (Game) Pada Sebuah Produk Multimedia 

 
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. 
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Kompetensi Kunci 
 

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 

1 Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi 2 
2 Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi 3 
3 Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas 2 
4 Bekerja dengan orang lain dan kelompok 3 
5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 3 
6 Memecahkan masalah 3 
7 Menggunakan teknologi 3 
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KODE UNIT : TIK.MM02.030.01 
 

JUDUL UNIT : Merancang Navigasi pada Sebuah Produk  
Multimedia  

 
DESKRIPSI UNIT : Unit ini menjelaskan ketrampilan dan pengetahuan   
         yang diperlukan untuk mendesin navigasi untuk   
                                          produk multimedia 
 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Merencanakan navigasi 1.1   Konsep didiskusikan dengan personel / klien 
terkait untuk memastikan bahwa laporan desain 
benar-benar dimengerti.  

 
1.2   Parameter teknis produk termasuk platform 

penyampaiannya ditentukan. 
 

1.3   Audience / pengguna ditentukan untuk 
memastikan pada semua persyaratan navigasi 
dapat digabungkan dalam desain. 

 
1.4   Elemen multimedia dipastikan terintergrasi pada 

produk.   
 
1.5   Riset yang diperlukan dilakukan untuk 

memastikan bahwa skrip tercakup seluruhnya 
dan mengandung isi yang diperlukan. 

 

02 Mengembangkan 
navigasi 

2.1  Sketsa arsitektur produk dibuat secara 
keseluruhan dan dipastikan hubungan antara 
elemen multimedia yang menentukan semua 
pathway non-linear. 

 
2.2  Fungsi interaktifitas pengguna dipastikan 

ditunjukkan dengan jelas 
 
2.3  Eksperimen dan penentuan fungsi search 

dilakukan untuk memastikan bahwa metode 
navigasi berfungsi. 

 
2.4  Sketsa suatu draft storyboard atau flow chart 

dibuat untuk setiap adegan. 
 

2.5  Draft navigasi disajikan kepada personil terkait 
untuk diberi komentar dan dipastikan ide-ide 
yang tepat untuk navigasi telah dihasilkan.  

 
2.6  Semua saran diperiksa manfaatnya dan 

digabungkan pada desain terakhir. 
 

03 Mengkonstruksi 3.1    Freehand atau software yang sesuai   
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navigasi          digunakan untuk presentasi peta / rencana  
         navigasi, storyboard atau flow chart. 
 
3.2    Semua spesifikasi dan fungsi navigasi yang    
         diperlukan disusun dengan rinci sehingga  
         dokumen-dokumen tersebut selalu dapat dilihat  
         kembali selama tahap pengembangan. 
    
3.3    Kerangka, format, tabel dan elemen    
         struktur lainnya ditunjukkan jika perlu. 
 
3.4    Semua hubungan pada elemen multimedia  
         yang diaktifkan ditunjukkan dengan tombol dan  
         ‘hotspot’ interaktif lainnya. 
 
3.5    Flow yang intuisi dan logis untuk   setiap  
         rangkaian non-linear dipastikan. 
 
3.6    Exit points yang logis dan tepat dipastikan. 
 
3.7    Templates dikembangkan jika perlu, untuk    
         integrasi teks khusus dan elemen grafik 
 
 

04 Mengevaluasi navigasi 4.1 Desain navigasi disajikan kepada personil terkait 
  
4.2 Strategi untuk mengevaluasi desain navigasi  

didiskusikan dengan personil terkait. 
 
4.3 Respons dan opini secara rinci didapatkan dari 

sumber yang dipercaya.  
 

4.4 Perubahan desain digunakan untuk 
menyelesaikan desain navigasi. 

 
4.5 Persetujuan akhir didapatkan dari personil terkait 

untuk desain yang telah selesai. 
 

 
BATASAN VARIABEL 
 
1.  Unit ini berlaku untuk seluruh sektor teknologi informasi dan komunikasi. 
2. Unit ini tidak terbatas pada  prosedur yang berhubungan dengan desain 

rancangan game . 
3. Komunikasi tidak terbatas pada klien, tetapi juga kepada anggota tim, 

supervisor, manajemen, yang berhubungan dengan support kebutuhan klien. 

 4.     Produksi multimedia dapat meliputi atau termasuk dalam:  

    4.1 Feature  
4.2 Film dokumenter 
4.3 Film dan / atau video singkat  
4.4 Animasi 

   4.5      Komersial / iklan 
4.6 Pertunjukan langsung, tunda, atau siaran ulang 
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4.7    Video musik 
 
PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Pengetahuan dan keterampilan penunjang  

Untuk mendemontrasikan kompetensi, memerlukan bukti keterampilan dan 
pengetahuan di bidang berikut ini : 
1.1 Pengetahuan dasar  

1.1.1 Feature dan fungsi dari sistem operasi multimedia 
1.1.2    Peran multimedia 
1.1.3    Pengetahuan mengenai faktor limitasi hardware komputer 

  1.1.4    Pengetahuan mengenai faktor keterbatasan kemampuan  

   hardware komputer  

1.1.5  Pengetahuan dan penerapan strategi untuk menguji game dan 
produk  

1.2 Keterampilan dasar 
  1.2.1 Bertanya dan mendengarkan dengan aktif. 

1.2.2 Keterampilan dasar melayani pelanggan untuk mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan. 

  1.2.3 Ketrampilan desain dan menggambar  
  1.2.4    Kemampuan untuk memelihara integritas desain 
  1.2.5    Skill dalam menggunakan authoring software yang tepat,  
   seperti CorelDraw dan Fireworks 

 
2. Konteks penilaian 
 Kompetensi harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara teori 

dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.  Contoh kerja atau 
aktifitas pada simulasi tempat kerja.  Pertanyaan lisan / wawancara yang 
bertujuan untuk mengevaluasi proses yang digunakan untuk mengembangkan 
dan merealisasi konsep kreatif 

 
3.  Aspek penting penilaian 

Aspek yang harus diperhatikan : 
3.1  Kemampuan untuk menggunakan ejaan yang tepat 
3.2   Kemampuan untuk menulis presentasi 
3.3   Pengetahuan atas isu kesehatan dan keselamatan tempat kerja 
3.4   Pengetahuan atas teknik komunikasi efektif 

            3.5   Pengembangan rangkaian multimedia khusus yang beroperasi sesuai  
                   dengan rencana dan menyediakan antar aktifitas yang tepat dan desain  
                   yang efektif 

 
4. Kaitan dengan unit-unit lainnya 

4.1 Unit ini didukung oleh pengetahuan dan keterampilan dalam unit 
kompetensi yang berkaitan dengan: 

                        4.1.1 TIK.MM02.031.01   Menggabung, Merancang, dan Menyunting  
    Video Digital 

 
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 
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tertentu / khusus, pelatihan harus disesuaikan agar dapat memenuhi 
kebutuhan sektor tersebut. 

 
Kompetensi Kunci 
 

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 

1 Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi 2 
2 Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi 3 
3 Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas 2 
4 Bekerja dengan orang lain dan kelompok 3 
5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 3 
6 Memecahkan masalah 3 
7 Menggunakan teknologi 3 
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KODE UNIT : TIK.MM02.068.01 
 
JUDUL UNIT         : Membuat Judul untuk Produksi Layar 
  
DESKRIPSI UNIT : Prakiraan membutuhkan akses terhadap range 

resource dan perlengkapan mutakhir yang 
digunakan oleh industri multimedia   

 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Menerima dan 
menginterpretasikan teori 
untuk membuat judul 

1.1 Personal terkait didiskusikan dan dipastikan 
syarat-syarat judul agar persyaratan produksi 
teknis terpenuhi  

 
1.2 Hadir dalam persiapan diskusi sehingga dapat 

ditentukan persyaratan judul produksi 
 
1.3 Anggaran untuk produksi judul diidentifikasi 
 
1.4 Batas waktu produksi diidentifikasi dan desain 

judul diimplementasi 
 

02 Menandai item yang ada 
dalam judul 

2.1 Jadwal item yang ada dalam judul dan isi judul 
dihasilkan. 

 
2.2 Item-item grafik dari sumber lain dimasukkan, 

bila perlu 
 
2.3 Bila perlu clearance copyright dipakai untuk 

menggunakan item-item yang masuk dan 
mendapatkan clearance serta ijin yang sesuai  

 

03 Menghasilkan dan 
mengakses ide 

3.1 Range ide untuk desain efek visual  yang  
         menjawab teori dan menyediakan solusi  

            kreatif terhadap semua permasalahan desain,  
            dihasilkan. 
 

3.2 Ide-ide didiskusikan dan dilakukan kerja sama 
dengan personel terkait untuk memastikan 
kontribusi ide terhadap konsep awal. 

 
3.3     Ide-ide dipikirkan secara berkesinambungan   

dan dinilai sebagai implikasi akan biaya, 
kemungkinan teknis dan kecocokan teori 
mendapatkan efek gerak yang dibutuhkan 

 

04 Menguji dan 
mengevaluasi model 3D 

4.1 Setiap item grafis yang bergerak atau diam yang 
ada dalam judul dimasukkan dan dimanipulasi 

 
4.2 Semua item sumber dimodifikasi untuk 

memastikan bahwa efek visual yang diperlukan 
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telah tercapai 
 

4.3 Macam-macam teknik dan style dan kompilasi 
judul awal dihasilkan untuk memastikan bahwa  

         style, isi dan intensi kreatif terpenuhi   
 

4.4 Keputusan akan kecocokan parameter display 
dibuat agar sesuai dengan persyaratan kreatif  

         dan spesifikasi teknis 
 

4.5 Judul awal dievaluasi terhadap teori desain untuk  
         memastikan kecocokannya dengan persyaratan   
         kreatif dan teknis 
 

4.6 Gerakan judul dan item grafis lain dipastikan 
memaksimalkan akibat visual yang dicapai oleh 
produksi 

   
4.7 Judul dipastikan masuk dalam halaman judul 

dengan semua image dan suara yang diperlukan 
serta adanya kesesuaian dengan suara   

 
4.8 Judul  dipastikan sesuai dan tempatnya  cocok 

 
4.9 Semua judul dan image grafis lain dicatat dan 

disimpan sesuai prosedur organisasi 
 

05  Menampilkan kompilasi 
judul awal dan buat 
perubahan 

5.1 Judul awal dikompilasi untuk personel terkait agar 
diterima 

 
5.2 Evaluasi awal dan yang sedang berlangsung 

tentang presentasi judul dihadiri 
 

5.3 Dipastikan teks, ejaan, tanda baca dan isi 
 

5.4 Persyaratan atau modifikasi tambahan pada judul 
dinegosiasikan dan disetujui dan dibuat perubahan 
yang diperlukan 

 
5.5 Kesepakatan dipastikan telah dicapai dan ditandai 

oleh personel terkait sebelum berlanjut ke produksi 
judul akhir 

 

 
BATASAN VARIABEL 
 
1. Item yang ada dalam judul memerlukan : 

1.1 Background 
1.2. Logo 
1.3. Image  
1.4. Statis 
1.5. Gerakan  
1.6. Grafis  
1.7. Fotografis 
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1.8       Sinematografis  
1.9 Obyek 
1.10 Teks 
1.11 Bingkai 

2. Judul bisa jadi :   
2.1. Statis 
2.2. Berputar 
2.3. Bergerak  
2.4. Bersemangat 
2.5. Tampak  
2.6. Efek 
2.7 Hidup 
2.8 Tak kelihatan 
2.9 Hilang 
2.10 Layered 

3.   Gerakan judul dan image grafis lain memerlukan : 
3.1 Ekspansi 
3.2 Tekanan 
3.3 Kekuatan 
3.4 Rotasi 

4. Persyaratan kreatif dan teknis akan produksi memerlukan : 
 4.1 Kedepatan 
 4.2 Koreografi gerakan  
 4.3 Tipe 
 4.4 Fokus 
 4.5 Frekuensi warna 
 4.6 Persyaratan signal 
5. Parameter display memerlukan  : 
 5.1 Stile 
 5.2 Typeface 
 5.3 Ketebalan 
 5.4 Bayang-bayang 
 5.5 Ruang 
 5.6 Warna 
 5.7 Ejaan 
 5.8 Tanda baca 
 5.9 Durasi 
6. Tipe produksi memerlukan  : 
 6.1 Film-film feature 
 6.2 Dokumenter 
 6.3 Film-film pendek 
 6.4 Produksi animasi 
 6.5 Iklan 
 6.6 Training dan promosi 
 6.7 Peristiwa atau penampilan yang difilmkan 
 6.8 Video musik 
 6.9 Program televisi: musik, drama, komedi, variety show, olah raga 
 6.10 Produksi TV langsung, tunda, atau ulang 
7. Produksi multimedia memerlukan: 
 7.1 Produk pendidikan 
 7.2 Game 
 7.3 Produk promosi 
 7.4 Produk informasi 
 7.5 Produk training 
 7.6 Iklan 
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 7.7 Aspek atau seksi atau produksi film / video : 
 7.8 Film-film feature 
 7.9 Dokumenter 
 7.10 Film-film pendek 
 7.11 Produksi animasi  
 7.12 Iklan 
 7.13 Training dan promosi 
 7.14 Even-even atau performa yang telah difilmkan 
 7.15 Video musik 
 7.16 Produksi TV segala tipe [musik, drama, komedi, serba-serbi, olah raga] 
 7.17 Produksi TV langsung maupun rekaman 
8. Personel terkait memerlukan: 
 8.1 Desiner produksi 
 8.2 Supervisor 
 8.3 Kepala bagian 
 8.4 Pengarah fotografi 
 8.5 Sutradara 
 8.6 Produser 
 8.7 Staf teknis lain 
 8.8 Staf ahli lain 
 8.9 Desainer 
 8.10 Personal pengedit 
 8.11 Personal suara 
 
 
PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Pengetahuan dan keterampilan Pendukung  

Prakiraan memerlukan fakta akan pengetahuan, pengalaman di area berikut :   
1.1 Koleksi dan interpretasi informasi kreatif, naskah dan image  
1.2 Memahami elemen-elemen produksi yang kreatif dan teknis  
1.3 Melatih tingkat kreatifitas dan kecerdasan yang tinggi 
1.4 Visualisasi dan interpretasi konsep-konsep kreatif 
1.5 Menjaga integriras desain 
1.6 Prinsip-prinsip desain tipografis 
1.7 Akibat-akibat gerakan halaman judul dalam satu tempat 
1.8 Akibat-akibat gerakan halaman judul dibanyak tempat 
1.9 Teknik-teknik komunikasi dan presentasi 
1.10 Aturan dan keabsahan hak cipta 
1.11 Bagaimana menggunakan program komputer software produksi judul 
 

2. Konteks penilaian 
 Prakiraan bisa terjadsi pada tempat kerja, diluar kerja atau kombinasi 

keduanya  
 2.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan on the job, off the job atau  

                       keduanya. 

2.2 Diluar tempat kerja prakiraan harus dilaksanakan di lingkungan yang 
mirip dengan tempat kerja 

2.3 Prakiraan bisa memasukkan range metode untuk mengakses performa 
dan aplikasi pengetahuan pendukung memerlukan: 

 2.3.1 Demonstrasi praktis [observasi langsung diperlukan lebih dari  
                        sekali untuk membangun konsistensi  performa] 
 2.3.2 Mainkan peranan 
 2.3.3 Selidiki keadaan yang sebenarnya 
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 2.3.4 Sampel kerja atau aktifitas tempat kerja yang mirip 
 2.3.5 Wawancara lisan untuk mengevaluasi proses buat  
                        mengembangkan dan merealisasikan konsep kreatif 
 2.3.6 Proyek / report / logbook 
 2.3.7 Report ketiga dan pembuktian pencapaian utama 
 2.3.8 Portfolio fakta yang mendemonstrasikan proses dalam  
                       mengembangkan dan merealisasikan konsep kreatif 
 

3.  Aspek penting penilaian 
3.1 Unit kompetens ini diterapkan pada range  sektor industri.  Fokus 

prakiraan tergantung pada sektor industri. Perkiraan dipakai untuk 
memenuhi kebutuhan sektor tertentu dimana performa sedang ditaksir. 
Prakiraan ada pada lingkungan yang tak tetap, terdaftar pada  keadaan 
yang tak tetap, yang bisa dipakai paea konteks terpilih. 

3.2 Fakta berikut kritis terhadap pernyataan kompetens dalam unit ini : 
  3.2.1 Pengembangan desain-desain kreatif yang sesuai dengan  
                        persyaratan praktis dan batasan-batasan resource 
  3.2.2 Komunikasi tulis dan lisan yang erektif dengan range  
                        Individual / organisasi 

   
 
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 1 
4 Bekerja dengan orang lain dan kelompok 3 
5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 1 
6 Memecahkan masalah 1 
7 Menggunakan teknologi 1 
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