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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.MM02.027.01 
 
JUDUL UNIT : Membuat Sebuah  Produk Multimedia  
 
DESKRIPSI UNIT : Unit ini menggambarkan skill dan pengetahuan  

yang dibutuhkan untuk menulis suatu produk 
multimedia yang lengkap dengan menggunakan 
authoring tool berstandar industri untuk suatu 
produksi pada industri seni 

 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Mengidentifikasi elemen 
multimedia 

1.1   Semua rencana yang relevan, storyboard, 
desain navigasi dan desain laporan didapatkan. 

  
1.2   Semua elemen multimedia ditempatkan 

sebagaimana kebutuhan  untuk menciptakan 
produksi dan kreatif dan spesifikasi teknis.  

 
1.3   Masalah integrasi dan format elemen  

multimedia didiskusikan dengan personel yang 
tepat  

 
1.4   Penyimpanan (save) semua elemen multimedia 

pada format yang sesuai dan disimpan (store) 
supaya dapat diakses dengan mudah. 

 
1.5   Rangkaian yang akan menjadi prototip 

ditentukan. 
 

02 Mengidentifikasi lingkup 
authoring software 

2.1  Sejumlah authoring software berstandar industri 
diidentifikasi.   

 
2.2  Kemampuan software diukur yang mengacu 

pada delivery platform multimedia yang 
dimaksud.  

 
2.3  Seleksi software didiskusikan dengan personil 

desain terkait untuk memastikan bahwa seleksi 
akan memenuhi outcome yang dibutuhkan 

  
2.4  Authoring software dipilih. 
 

03 Menggunakan authoring 
software 

   3.1    Authoring software dibuat. 
 
   3.2    File baru yang sesuai dengan pekerjaan dibuat  
            dan diberi nama dengan tepat.  
 

3.3 Hardware, dan feature software yang relevan  
         dengan proses authoring dipilih dan digunakan. 
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04 Membuat rangkaian 
multimedia 

4.1 Elemen multimedia diimpor dan dirakit dengan 
rangkaian yang benar sesuai persyaratan kreatif 

 
4.2 Elemen interaktif dibuat sesuai dengan syarat-

syarat kreatif dan teknis  
 
4.3 Rangkaian multimedia diperiksa sesuai dengan 

desain navigasi  
 
4.4 Rangkaian multimedia diperiksa sesuai dengan 

desain spesifikasi loading 
 
4.5 Dilakukan tes dan dijalankan rangkaian 

multimedia sebagai suatu presentasi untuk 
memastikan bahwa rangkaian tersebut 
memenuhi syarat-syarat kreatif, produksi dan 
teknis  

 
4.6 Format file disimpan dan diidentifikasi untuk 

tujuan yang dimaksud. 
 

05 Mengevaluasi prototip 
multimedia 

5.1   Play back rangkaian final dengan personil yang  
  terkait.  

 
5.2   Kriteria termasuk pencapaian produk yang kreatif 
        dan friendly user  dievaluasi. 
 
5.3   Perubahan - perubahan yang dirasa perlu  
        didiskusikan dan disetujui. 
 
5.4   User trial dilaksanakan dan bila perlu dibantu 

 
5.5   Evaluasi umpan balik yang diberikan oleh   

           pengguna setelah mencobanya . 
 
5.6   Persetujuan dari personil terkait untuk    

           mengembangkan prototip menjadi produk yang   
        lengkap dikonfirmasikan. 

 

06 Mentransformasi 
prototip pada produk 
akhir 

6.1 Perubahan-perubahan yang diperlukan dibuat 
seperti yang disarankan oleh pengguna.  

 
6.2 Semua elemen multimedia diintegrasi sesuai 

dengan spesifikasi.  
 
6.3 Pemeriksaan terakhir dilakukan untuk 

memastikan semua rangkaian telah sesuai 
dengan desain navigasi.   

 
6.4 Penyimpanan pada sistem storage tertentu. 
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BATASAN VARIABEL 
 
1. Unit ini berlaku untuk seluruh sektor teknologi informasi dan komunikasi. 
2. Unit ini tidak terbatas pada  prosedur yang berhubungan dengan membuat 

sebuah produk multimedia. 
3. Komunikasi tidak terbatas pada klien, tetapi juga kepada anggota tim, supervisor, 

manajemen, yang berhubungan dengan support kebutuhan klien. 
 
 
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 standar kesehatan dan keselamatan  
            kerja 
1.1.5    Skill komunikasi yang efektif 

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 Komunikasi non verbal secara jelas dan tepat. 
1.2.4 Keterampilan menggunakan software multimedia 

  1.2.5    Skill dalam menggunakan authoring software yang tepat,  
   termasuk perkakas utama dan perlengkapannya 

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

dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal. 
 
3.  Aspek penting penilaian 

Aspek yang harus diperhatikan : 
3.1  Kemampuan untuk membuat multimedia yang menarik 
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.MM02.025.01   Menulis Atau Menyalin isi Naskah  

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 2 
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.MM02.069.01 
 
JUDUL UNIT         : Menggabungkan Teks ke Dalam Sajian 

Multimedia 
  
DESKRIPSI UNIT : Unit ini mendeskripsikan ketrampilan dan 

pengetahuan yang dibutuhkan untuk menggabung 
teks ke dalam sajian multimedia dalam produksi 
pada industri budaya. 

 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Menggunakan software 
teks multimedia 

1.1 Software yang sesuai dinilai dan dipilih untuk 
media yang diperlukan (hard copy atau screen). 

 
1.2 Software yang sesuai dinilai dan dipilih untuk 

media yang diperlukan (hard copy atau screen) 
 
1.3 Teks disimpan dan dibuka menggunakan format 

file yang tertentu 
 

02 Menciptakan teks 
multimedia 

2.1 Teks yang menggabungkan prinsip-prinsip 
typografi diciptakan dengan menggunakan 
software yang telah dipilih 

 
2.2 Permasalahan huruf elektronik termasuk Multiple 

Masters, jenis huruf dan True Type diidentifikasi 
dan didiskusikan 

 
2.3 Teks diedit (ditekankan dan ditambahkan) dan 

disimpan dengan menggunakan software yang 
telah dipilih 

 
2.4 Elemen teks digabungkan ke dalam rangkaian  

            multimedia yang telah dipilih 
 

2.5 Teks diuji dan dijalankan sebagai bagian dari   
             tampilan multimedia 
 

2.6 Teks dipublikasikan secara elektronik sesuai  
             dengan pekerjaan yang dilaksanakan 
 

 
BATASAN VARIABEL 
 
1. Tingkat Kemandirian : 
 Teks Multimedia diciptakan di tempat kerja dengan konsultasi dengan 

supervisor untuk memastikan bahwa kemampuan yang benar dan prosedur 
yang benar telah digunakan 

2. Jenis Sistem 
Sistem Multimedia yang digunakan pada Sektor Pre-Press dan sektor terkait 
lain yang kemungkinan diperlukan oleh Organisasi Pre-Press untuk bekerja 
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PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Pengetahuan dan keterampilan penunjang  

1.1 Software teks multimedia yang tersedia dan dapat membedakan 
software teks multimedia yang dipilih  

1.2 Prinsip yang perlu dipertimbangkan ketika menggunakan software teks  
            dan mengerti feature software teks yang dipakai 
1.3 Prinsip pada typografi layar dan publikasi elektronik 
1.4       Sumber informasi 
 

2. Konteks penilaian 
 Kompetensi harus dinilai di lingkungan kerja menggunakan software dan 

sumber industri 
  

3.  Aspek penting penilaian 
Kemampuan dasar pembuatan Teks Multimedia harus dapat dipindah ke 
Industri percetakan dan sektor terkait 

 
 
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 2 
6 Memecahkan masalah 3 
7 Menggunakan teknologi 3 
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KODE UNIT : TIK.MM02.070.01 
 
JUDUL UNIT         : Menggabungkan Gambar 2D ke Dalam Sajian 

Multimedia 
  
DESKRIPSI UNIT : Unit ini mendeskripsikan keterampilan dan 

pengetahuan yang dibutuhkan untuk 
menggabungkan gambar 2D ke dalam sajian 
multimedia dalam produksi pada industri budaya. 

 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Melakukan pekerjaan 
dengan gambar digital 

1.1 Istilah yang benar untuk gambar digital 
digunakan dalam konteks yang spesifik. 

 
1.2 Penggunaan range format file grafik, majemen 

file dan sistem pemindahan ditampilkan secara 
benar, termasuk penyimpanan, importing, 
exporting, dan pemindahan gambar digital 
sebagai file elektronik. 

 
1.3   Program software untuk mengedit grafik bitmap    
        dan vector kontemporer diidentifikasi dan fitur-  
        fiturnya dijelaskan 
 
1.4    Properties gambar vector dan bitmap    

   diidentifikasi dan fitur-fiturnya dijelaskan  
 

1.5    Konversi dari bitmap ke gambar vector dan   
         sebaliknya ditampilkan untuk pekerjaan spesifik 
 
1.6   Peralatan scanning dioperasikan secara benar   
        untuk mengkonversikan nada atau garis gambar   
        berkelanjutan ke data digital, dengan   
        memperhatikan detil nada, halftone, resolusi dan  
        koreksi gambar 
 

02 Menggunakan software 
grafik multimedia 2D 

2.1 Software 2D yang sesuai dinilai dan dipilih untuk 
media yang diperlukan (hard copy atau layar) 

 
2.2 Ditampilkan pemasukan dan pengeluaran 

software grafik yang dipilih; dan peralatan dan 
fitur-fitur program digunakan secara benar. 

 
2.3 Pengeditan dan manipulasi grafik ditampilkan 

dan peralatan dan feature-feature program 
digunakan secara benar 

 
2.4 Grafik disimpan dan dibuka menggunakan format 

            file yang telah dipilih 
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03 Menciptakan design 
grafik Multimedia 2D 

 3.1 Suatu design sederhana dinilai untuk solusi  
            gambar digital yang sesuai 
 
3.2 Grafik yang menggabungkan prinsip desain 

diciptakan menggunakan software yang telah 
dipilih untuk menghasilkan grafik vector atau 
bitmap dan karya seni digital 

 
3.3 Grafik yang menggabungkan prinsip desain   
            diciptakan menggunakan software yang telah  
            dipilih untuk menghasilkan grafik vector atau  
            bitmap dan karya seni digital 
 
3.4 Susunan karya seni dan mozaik digital diciptakan 
            dengan menyesuaikan mode gambar dan   
            resolusi, modifikasi gambar menggunakan filter,  
            memilih mode warna yang sesuai untuk hasil,  
            dan membuat halftone serta pemisahan warna  
            untuk prosedur percetakan yang relevan 
 
3.5 Desain grafik diedit (ditekankan dan 

ditambahkan) menggunakan teknik pemilihan 
yang akurat, special effect, cropping dan resize 
gambar, dan disimpan menggunakan software 
yang telah dipilih 

 
3.6  Elemen desain grafik disatukan ke dalam 

rangkaian multimedia 
 

04 Menampilkan karya seni 
digital 2D  

4.1 Grafik diuji dan dijalankan sebagai bagian dari  
           tampilan multimedia 
 
4.2 Gambar digital disiapkan secara professional 

untuk  tampilan multimedia menggunakan ‘mount 
cutter’ 

 
4.3 Grafik diberi judul dan dilaminating sesuai ukuran  

tampilan 
 
4.4 Karya seni digital besar yang tidak berwarna   
           ditampilkan dibawah screened glass atau  
           Perspex 
 
4.5 Gambar dipublikasikan secara elektronik bila  
           diperlukan 
     

 
BATASAN VARIABEL 
 
1. Tingkat kemandirian : 

Desain grafik multimedia dikerjakan di tempat kerja dengan konsultasi dengan 
supervisor untuk memastukan bahwa kemampuan dan prosedur yang benar  
telah digunakan 
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2. Jenis Sistem 
Sistem multimedia digunakan di sektor pre-Press dan sektor terkait lain yang  
kemungkinan diperlukan organisasi Pre-Press untuk bekerja 

 
 
PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Pengetahuan dan keterampilan penunjang  

1.1 Prinsip gambar digital 
1.2 Format file, manajemen file dan sistem transfer 
1.3 Prinsip desain grafik multimedia 2D 
1.4 Teknik susunan karya seni dan mozaik digital atau teknik tampilan  
            lainnya 
1.5 Sumber informasi 
 

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

software industri 
 

3.  Aspek penting penilaian 
Kemampuan dasar grafik multimedia harus dapat dipindahkan ke industri 
percetakan dan sektor terkait 

 
 
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 2 
6 Memecahkan masalah 2 
7 Menggunakan teknologi 3 
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KODE UNIT : TIK.MM02.071.01 
 
JUDUL UNIT         : Menggabungkan Fotografi Digital ke Dalam 

Sajian Multimedia 
  
DESKRIPSI UNIT : Unit ini mendeskripsikan keterampilan dan 

pengetahuan yang dibutuhkan untuk 
menggambarkan fotografi digital kedalam sajian 
multimedia dalam produksi pada industri budaya. 

 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Menggunakan kamera 
digital 

1.1 Kamera digital dioperasikan secara benar 
dengan pertimbangan fokus dan pencahayaan 
untuk dapat mengambil gambar digital dengan 
baik. 

 
1.2 Ditampilkan pemasukan dan pengeluaran 

software gambar digital yang dipilih dan 
peralatan serta fitur-fitur program digunakan 
secara benar 

 
1.3    Editing dan manipulasi foto serta     
         penggunaan peralatan dan feature program   
         ditampilkan secara benar 
 
1.4    Foto digital disimpan dan dibuka menggunakan  
         format file yang dipilih 
 

02 Menggabungkan foto 
digital kedalam 
rangkaian multimedia 

2.1 Grafik yang menggabungkan prinsip desain 
diciptakan dengan menggunakan software yang  
telah dipilih 

 
2.2 Foto digital diedit (ditekankan dan ditambahkan) 

dan disimpan menggunakan software yang dipilih 
 
2.3 Foto digital digabungkan ke dalam rangkaian 

multimedia yang telah dipilih 
 

2.4 Hasil foto digital dievaluasi dan diinterpretasikan   
            secara layak untuk hasil akhir (end use) dan   
            dijalankan sebagai bagian dari tampilan  
            multimedia 
 

03 Menciptakan susunan 
karya seni foto digital 
dan grafik 2D 

 3.1     Susunan karya seni dan mozaik digital diciptakan 
           dengan menyesuaikan mode gambar dan  
           resolusi, memodifikasi gambar menggunakan  
           filter, memilih mode warna yang sesuai untuk  
           hasil, dan menghasilkan halftone serta  
           pemisahan warna untuk prosedur percetakan  
           yang relevan 
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BATASAN VARIABEL 
 
1. Tingkat Kemandirian 

Foto digital dikerjakan di tempat kerja dengan konsultasi dengan supervisor 
untuk memastikan bahwa kemampuan dan prosedur yang benar telah 
digunakan 

2. Jenis Sistem  
 Sistem multimedia yang digunakan dalam sektor Pre-Press dan sektor terkait  
            yang mungkin diperlukan oleh Organisasi Pre Press untuk bekerja 
 
 
PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Pengetahuan dan keterampilan penunjang  

1.1 Prinsip foto digital 
1.2 Memilih software gambar digital 
1.3 Prinsip desain 
1.4 Penekanan foto digital 

  1.5 Sumber informasi 
 

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

software industri konsep kreatif 
 

3.  Aspek penting penilaian 
 Kemampuan dasar foto digital harus dapat dipindahkan ke industri percetakan 

dan sektor terkait 
 
 
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 2 
6 Memecahkan masalah 2 
7 Menggunakan teknologi 3 
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KODE UNIT : TIK.MM02.072.01 
 
JUDUL UNIT         : Menggabungkan Audio ke Dalam Sajian 

Multimedia 
  
DESKRIPSI UNIT : Unit ini mendeskripsikan ketrampilan dan 

pengetahuan yang dibutuhkan untuk 
menggabungkan audio ke dalam sajian multimedia 
dalam produksi pada industri budaya 

 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Mengidentifikasi dan 
penjabaran format audio 
digital 

1.1 Feature-feature audio analog dan digital 
dibedakan untuk suatu range penggunaan. 

 
1.2 Amplitudo, sound wave, frekuensi, mono dan 

stereo didefinisikan secara benar dan fungsi-
fungsinya dijelaskan 

 
1.3    Format audio digital kontemporer diidentifikasi  
         dan dijelaskan sesuai dengan hasil yang  
         didefinisikan 
 
1.4    Rate data untuk sumber digital besar diperinci  
         sesuai dengan hasil yang didefinisikan 
 
1.5    Metode untuk menyimpan dan membuat output  
         audio digital dijabarkan sesuai dengan range   
         sumber dan tujuan 
 
1.6     Teknik percontohan dan sumber untuk contoh  
          audio digital ditampilkan untuk hasil yang  
          didefinisikan 
 
1.7     Teknologi MIDI dieksplorasi dan kegunaannya  
          dijelaskan 
 

02 Menggunakan software 
audio digital 

2.1 Software audio yang sesuai dinilai dan dipilih 
untuk pekerjaan 

 
2.2 Pemasukan dan pengeluaran software yang 

telah dipilih ditampilkan dan peralatan dan 
feature-feature program digunakan secara benar 

 
2.3 Ditampilkan editing dan manipulasi audio, serta 

penggunaan peralatan dan feature-feature 
program secara benar 

 
2.4 Suara disimpan dan dibuka menggunakan format 

file yang telah dipilih 
 
 



 

 411

03 Merancang sistem audio 
digital 

 3.1 Pengeditan frame audio single dan multiple  
            ditampilkan sesuai dengan hasil yang  
            didefinisikan 
 

3.2 Audio digital track multiple digabungkan sesuai 
dengan spesifikasi 

 
3.3  Encoding waktu diaplikasikan ke track audio   
         digital single dan multiple sesuai dengan  
         spesifikasi 
 
3.4  Desain storybook diaplikasikan ke produksi   
         rangkaian audio digital untuk menghasilkan hasil  
         yang didefinisikan 

 
3.5 Track audio yang dimasukkan ke dalam 

rangkaian produksi multimedia sesuai dengan 
spesifikasi 

 

04 Membangun track audio 
digital 

4.1 Teknik untuk menangkap audio digital  suara  
         diidentifikasikan dan dijelaskan secara benar 
 

4.2 Noise (gangguan) pada rekaman suara  
       dihilangkan pada sumber dan atau (treated) 
 
4.3  Efek khusus dan teknik mixing digunakan pada  
       track audio sesuai dengan spesifikasi. 
 
4.4  Composer digunakan untuk menciptakan track  
       audio digital sesuai dengan spesifikasi 

 
4.5  MIDI dan sound card digunakan untuk   
       menciptakan audio digital sesuai dengan   
       spesifikasi 

 
4.6  Suatu track audio diproduksi menggunakan  
       software dan hardware konstruksi track yang  
       sesuai 

     
4.7 Track audio disimpan ke dalam format file yang  
       sesuai 

 
BATASAN VARIABEL 
 
1. Tingkat Kemandirian 
 Audio Multimedia dikerjakan di tempat kerja dengan konsultasi dengan 

supervisor untuk memastikan kemampuan dan prosedur yang benar telah 
digunakan 

2. Jenis sistem 
 Sistem Multimedia yang digunakan pada sektor Pre-Press dan sektor terkait   
            yang mungkin diperlukan oleh Organisasi Pre-Press untuk bekerja. Jenis teks  
            yang didukung ialah: 

2.1 *.doc 
2.2 *.rtf 
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2.3 *.txt 
2.4 *.html 
2.5 .wav 
2.6 .dat 
2.7 .rm 

 
 
PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Pengetahuan dan keterampilan Pendukung 

1.1 Prinsip audio analog dan digital 
1.2 Fotmat audio digital kontemporer 
1.3. Metode untuk menyimpan dan memproduksi output audio digital 
1.4. Prinsip editing track audio digital 
1.5. Sumber informasi 
 

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

software industri dan perealisasian konsep kreatif 
 

3.  Aspek penting penilaian 
Kemampuan dasar audio multimedia harus dapat dipindahkan ke industri 
percetakan dan sektor terkait 

 
 
Kompetensi Kunci 
 

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 

1 Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi 1 
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 2 
6 Memecahkan masalah 2 
7 Menggunakan teknologi 3 
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KODE UNIT : TIK.MM02.073.01 
 
JUDUL UNIT         : Menggabungkan Animasi ke Dalam Sajian 

Multimedia 
  
DESKRIPSI UNIT : Unit ini mendeskripsikan keterampilan dan 

pengetahuan yang dibutuhkan untuk 
menggabungkan animasi ke dalam sajian 
multimedia dalam produksi pada industri budaya 

 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Mengidentifikasi dan 
penjabaran format 
animasi digital 

1.1 Suatu range komputer yang membantu teknik 
animasi dan software diidentifikasikan dan 
feature yang membedakan diteliti 

 
1.2 Software animasi digital kontemporer dipilih 

sesuai range hasil yang diberikan 
 
1.3    Software frame single dan multiple untuk   
         membuat dan mengedit animasi digital diteliti  
         untuk hasil spesifik 
 
1.4    Metode untuk menggabungkan frame animasi   
         multiple dijelaskan untuk hasil yang spesifik 
 
1.5    Background (statis atau bergerak) untuk   
         rangkaian animasi diteliti dan dipilih untuk  
         disesuaikan dengan pekerjaan 
 
1.6    Channel alpha untuk menyusun animasi digital  
         dijelaskan sesuai dengan pekerjaan yang akan   
         dilaksanakan 
 
1.7    Format yang digunakan untuk membuat    
         rangkaian animasi 2D dianalisa dan  
         didiskusikan sesuai dengan pekerjaan yang akan 
         dikerjakan 
 

02 Menggunakan software 
animasi digital 

2.1 Software animasi digital yang sesuai dinilai dan 
dipilihuntuk pekerjaan 

 
2.2 Ditampilkan pemasukan dan pengeluaran 

software animasi digital yang dipilih, serta 
penggunaan peralatan dan feature-feature 
program secara benar. 

 
2.3 Ditampilkan pengeditan dan manipulasi animasi 

digital dan penggunaan peralatan dan feature-
feature program secara benar 
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2.4 Animasi disimpan dan dibuka menggunakan  

            format file yang sudah dipilih 
 

03 Merancang dan 
mengedit  animasi digital 

 3.1 Software animasi digital dipilih sesuai dengan  
            hasil yang diperlukan 
 
3.2       Garis dan konstruksi poligon diciptakan   
            menggunakan software yang dipilih 
 
3.3      Objek-objek yang kaku dan tidak kaku  
           digabungkan ke dalam satu satuan rangkaian  
           animasi 
 
3.4      Gerakan animasi yang kompleks diciptakan dan   
            digabungkan ke dalam rangkaian 
 
3.5      Background yang bergerak diciptakan dan   
           digabungkan dengan obyek-obyek yang kaku     
           dan tidak kaku pada rangkaian 
 
3.6     Teknik animasi digunakan termasuk gerakan   
           samar dan penajaman obyek 
 
3.7     Teknik penulisan waktu diaplikasikan ke frame  
          animasi 
 
3.8      Animasi digital disimpan menggunakan teknik file  
           yang sesuai 
 

04 Menampilkan rangkaian 
animasi digital 

4.1 Animasi digital diuji dan digabungkan dengan 
gambar digital lain, suara dan atau video untuk 
menciptakan suatu rangkaian multimedia 

 
4.2 Rangkaian multimedia termasuk animasi disimpan  
         dan disajikan 
  

 
BATASAN VARIABEL 
 
1. Tingkat Kemandirian 

Animasi digital dikerjakan pada tempat kerja dengan konsultasi dengan 
supervisor untuk memastikan bahwa kemampuan dan prosedur yang benar 
telah digunakan 

2. Jenis Sistem 
Sistem Multimedia yang digunakan pada Sektor Pre-Press dan sektor terkait 
yang mungkin diperlukan oleh Organisasi Pre-Press untuk bekerja 

  
 
PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Pengetahuan dan keterampilan Pendukung 

1.1 Format animasi digital 
1.2       Komputer yang membantu teknik animasi 
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       1.3 Prinsip desain animasi digital 
       1.4 Sumber informasi 

 
2. Konteks penilaian 
 Kompetensi harus dinilai pada lingkungan kerja menggunakan sumber dan 

software industri 
 
3.  Aspek penting penilaian 

Kemampuan dasar animasi digital harus dapat dipindahkan ke industri 
percetakan dan sektor lain yang terkait 

 
 
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 2 
6 Memecahkan masalah 2 
7 Menggunakan teknologi 3 
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KODE UNIT : TIK.MM02.074.01 
 
JUDUL UNIT         : Menggabungkan Video ke Dalam Sajian 

Multimedia 
  
DESKRIPSI UNIT : Unit ini mendeskripsikan keterampilan dan 

pengetahuan yang dibutuhkan untuk 
menggabungkan video ke dalam sajian multimedia 
dalam produksi pada industri budaya 

 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Mengidentifikasi dan 
penjabaran format video 
digital 

1.1 Range software video diidentifikasi dan feature-
feature yang membedakan diteliti 

 
1.2 Software video kontemporer dipilih yang sesuai 

dengan range hasil yang diberikan 
 
1.3    Faktor-faktor yang terbatas pada hardware     
         komputer pada produksi video diidentifikasi untuk  
         pekerjaan spesifik 

 
1.4   Media digital untuk video dijelaskan sesuai   

  dengan  sektor industri 
 
1.5    Perbedaan kualitas dan ukuran gambar   
         ditampilkan untuk menghasilkan hasil yang  
         diinginkan  

 
1.6    Pemasukan data, pemrosesan, dan output  
         dijelaskan sesuai dengan video 
 
1.7    Format yang digunakan untuk menciptakan  
         rangkaian video komputer yang diberikan,  
         dianalisa dan didiskusikan untuk hasil yang  
         spesifik 
 

02 Menggunakan software 
video digital 

2.1 Software video digital yang sesuai dinilai dan 
dipilih untuk pekerjaan 

 
2.2 Pemasukan dan pengeluaran software video 

digital yang dipilih dan serta penggunaan 
peralatan dan feature-featurenya program secara 
benar, ditampilkan 

 
2.3 Software pengeditan video digital digunakan 

untuk menggabung asset video yang diberikan 
 

2.4 Video disimpan dan dibuka menggunakan format  
            file yang telah dipilih 
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03 Merancang dan 
mengedit video digital 

 3.1 Software video digital dipilih sesuai dengan hasil  
             yang diperlukan 
 

3.2 Asset video digabungkan menggunakan software 
pengeditan video digital 

 
3.3 Variasi pada rate frame video dikendalikan   
         sesuai dengan pekerjaan yang akan   
         dilaksanakan 
 
3.4 Teknik penulisan waktu diaplikasikan pada frame  
          video sesuai dengan pekerjaan yang akan  
          dilaksanakan 
 
3.5 Video digital disimpan menggunakan teknik file   
          yang sesuai 

 

04 Menampilkan rangkaian 
video digital 

4.1 Video digital diuji dan digabungkan dengan 
gambar digital lain, suara dan atau animasi untuk 
menciptakan rangkaian multimedia 

 
4.2 Rangkaian multimedia termasuk video disimpan   

         dan ditampilkan 
     

 
BATASAN VARIABEL 
 
1. Tingkat Kemandiriani  

Video digital dikerjakan pada tempat kerja dengan konsultasi dengan 
supervisor untuk memastikan kemampuan dan prosedur yang benar telah 
digunakan 

2. Jenis Sistem 
             Sistem multimedia yang digunakan pada sektor Pre-Press dan sektor terkait   
             yang mungkin diperlukan oleh Organisasi Pre-Press untuk bekerja. 
 
 
PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Pengetahuan dan keterampilan Pendukung 

1.1 Format video digital 
1.2 Software video kontemporer 
1.3 Prinsip produksi video 
1.4 Media digital untuk video 
1.5 Sumber informasi 
 

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

software industri. 

 
3.  Aspek penting penilaian 
 Kemampuan dasar untuk memanipulasi video digital harus dapat dipindahkan 

ke industri percetakan dan sektor terkait 
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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 2 
6 Memecahkan masalah 2 
7 Menggunakan teknologi 3 
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KODE UNIT : TIK.MM02.075.01 
 
JUDUL UNIT         : Menggabungkan Model 3D ke Dalam Sajian 

Multimedia 
  
DESKRIPSI UNIT : Unit ini mendeskripsikan keterampilan dan 

pengetahuan yang dibutuhkan untuk 
menggabungkan model 3D ke dalam sajian 
multimedia dalam produksi pada industri budaya 

 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Mengidentifikasi dan 
penjabaran format 
model 3D 

1.1 Range software model 3D diidentifikasi dan 
feature-feature yang membedakan diteliti 

 
1.2 Software model 3D kontemporer dipilih sesuai 

dengan range hasil yang diberikan 
 
1.3     Faktor-faktor yang menjadi batasan hardware     
          komputer pada produksi model 3D diidentifikasi 

 
1.4    Media digital untuk 3D dijelaskan untuk   
         pekerjaan yang spesifik 
 
1.5    Format yang digunakan untuk menciptakan    
         Model 3D dianalisa dan didiskusikan untuk  
         pekerjaan spesifik 
 

02 Menggunakan software 
modelling 3D 

2.1 Software modelling 3D yang sesuai dinilai dan 
dipilih untuk pekerjaan 

 
2.2 Pemasukan dan pengeluaran software modeling 

3D yang telah dipilih, ditampilkan dan digunakan 
peralatan dan feature-feature program secara 
benar. 

 
2.3 Pengeditan dan manipulasi model 3D serta 

penggunaan peralatan dan feature-feature 
program secara benar, ditampilkan. 

 
2.4 Software untuk mengedit model 3D digunakan  

            untuk menggabungkan asset video 
 

2.5 Model 3D disimpan dan dikeluarkan    
           menggunakan format file yang dipilih 
 

03 Merancang dan 
mengedit model 3D 

 3.1 Software modelling 3D dipilih sesuai hasil yang  
            diperlukan 
 

3.2 Obyek 3D diciptakan menggunakan perintah 
software 
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3.3 3D Virtual Model Space diciptakan 

menggunakan perintah software 
 

3.4 Operasi Boolean dan Vector berdasar gambaran  
            diciptakan sesuai dengan sebuah model 3D 
 

3.5 Tekstur yang sudah didefinisikan sebelumnya  
            diaplikasikan ke sebuah model kendali  
            menggunakan paramater pemetaan tekstur 
 

3.6 Mood visual dan tone warna digunakan untuk   
           mengendalikan model dan virtual space 
 

3.7 Pencahayaan dan bayangan ditambahkan ke  
           model 3D untuk mendefinisikan tekstur 
 

3.8 Pilihan pengendalian kamera didefinisikan dan  
           dimanipulasi untuk mencapai obyek visual 
 

3.9 Hirarki gerak obyek ditampilkan dan digunakan  
           untuk mencapai efek gerak 
 

04 Menampilkan rangkaian 
model 3D 

4.1 Gerak model 3D diuji dan digabungkan dengan 
gambar digital, suara dan atau animasi / video 
untuk menciptakan rangkaian multimedia dengan 
mempertimbangkan untuk pemindahan file antar 
platform, pengkodean waktu digital, dan kalibrasi 
interface 

 
4.2 Rangkaian multimedia termasuk model 3D  

         disimpan dan ditampilkan dengan referensi pada   
         teknologi pengkompresan file. 
     

 
BATASAN VARIABEL 
 
1. Tingkat Kemandirian 
 Bekerja sendiri tetapi dengan konsultasi bila diperlukan 
2. Jenis sistem 

Sistem multimedia yang digunakan di sektor Pre-Press dan sektor terkait yang 
mungkin diperlukan oleh Organisasi Pre-Press untuk bekerja 

 
 
PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Pengetahuan dan keterampilan Pendukung  

1.1 Format modelling 
1.2 Software modelling 3D 
1.3. Prinsip desain modelling 3D 
1.4. Rangkaian modelling 3D 
1.5. Sumber informasi 
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2. Konteks penilaian 
 Kemampuan dasar model 3D harus dapat dipindah ke industri percetakan dan 

sektor terkait konsep kreatif 

 
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 2 
6 Memecahkan masalah 2 
7 Menggunakan teknologi 3 
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