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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.MM02.011.01 
 
JUDUL UNIT         : Membuat Storyboard untuk Animasi  

    
DESKRIPSI UNIT : Unit ini mendeskripsikan keterampilan dan 

pengetahuan untuk mengintepretasikan naskah 
kreatif, mengembangkan dan memproduksi 
storyboard untuk produksi animasi dalam industri 
budaya. 

 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Menentukan syarat-
syarat storyboard 

1.1  Orang yang terkait dikoordinasikan untuk 
menginterpretasikan dan memastikan syarat-
syarat animasi sehingga syarat-syarat teknis, 
produksi atau skrip / teks terefleksi dalam 
storyboard.  

 
1.2  Ikut dalam pertemuan konsep awal agar syarat-

syarat produk animasi dapat dibahas. 
 
1.3  Anggaran yang ada untuk produksi,  

diidentifikasi. 
 
1.4  Batas tanggal produksi dari Storyboard 

ditentukan. 
 
1.5  Cakupan storyboard direncanakan dalam:  

 Outline rincian naskah. 
 Detail grafik dan visual dalam naskah. 
 Batasan produksi. 
 

1.6     Syarat-syarat dan standarisasi    
          storyboard disepakati dengan personil yang 
          sesuai.   
 

02 Membuat storyboard  2.1  Semua detail dimuat dalam storyboard dan 
bahwa storyboard mengikuti batasan produksi. 

 
2.2  Penggambaran visualisasi dilakukan dengan 

akurat pada naskah / teks dalam storyboard. 
 
2.3  Kesepakatan dilakukan dari personil terkait atas 

perubahan pada spesifikasi storyboard dan / 
atau syarat-syarat sebelum pembuatan 
storyboard selesai.  

 
2.4  Storyboard jelas, dapat dibaca dan menunjukkan 

detail yang cukup untuk membuat elemen 
produksi animasi lain berdasarkan storyboard.  
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2.5  Copy storyboard untuk personil terkait, dibuat 
bila diperlukan. 

 
2.6  Storyboard diidentifikasi dengan jelas, disimpan 

dan diamankan serta dibuat back-up copy. 

 
BATASAN VARIABEL 
 
1. Storyboard mencerminkan serangkaian gaya yang dianimasikan, yang 

meliputi:  
1.1  Gambar  
1.2  Pengadeganan (puppetry) 
1.3  Digital imaging  
1.4  Gaya dan teknik grafik dengan ragam yang luas 

2. Produksi mungkin melibatkan satu atau lebih media:  
2.1  Gambar 
2.2  Pengadeganan (puppetry) 
2.3  Digital imaging  

3. Jenis-jenis produksi mencakup:  
3.1  Feature film 
3.2  Film pendek 
3.3  Iklan 
3.4  Video musik 
3.5  Program televisi 

4. Personil relevan mencakup:  
4.1  Desainer produksi 
4.2  Pelukis grafis 
4.3  Supervisor  
4.4  Kepala bagian  
4.5  Pengarah fotografi 
4.6  Sutradara 
4.7  Produser  
4.8  Pengarah teknik 
4.9  Staf teknik lain 
4.10  Staf spesialis lain 
4.11  Desainer 
4.12  Manager studio 
4.13  Personil produksi animasi 

5. Elemen-elemen yang dianimasikan meliputi:  
5.1  Karakter 
5.2  Latar 
5.3  Property seperti furniture 

 
 
PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Pengetahuan dan keterampilan penunjang  
 Penilaian harus mencakup pengetahuan utama dari keterampilan dalam 

bidang-bidang berikut:  
 1.1. Visualisasi dan intepretasi konsep kreatif. 

1.2. Intepretasi skrip, spesifikasi dan instruksi. 
1.3. Intepretasikan dan komunikasikan spesifikasi produksi. 
1.4. Prinsip dan teknik produksi animasi. 
1.5. Gambar dengan skala. 
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1.6. Tulisan laporan. 
1.7. Prinsip dan teknik komunikasi. 
1.8. Prinsip dan teknik animasi. 
1.9. Komposisi dan pembuatan film. 
1.10. Memahami elemen artistic produksi. 
1.11. Mengenali metode dan teknik animasi terakhir. 
1.12. Memelihara integritas design. 
1.13. Teori pewarnaan, garis, dimensi, kedalaman dan aplikasi pada layar. 
1.14. Perlakuan berbagai materi, penyelesaian, teknik melukis dan 

pewarnaan dengan cahaya. 
1.15. Kegunaan dan sifat materi yang digunakan dalam animasi. 
1.16. Bekerja dengan materi khusus. 
1.17. Menyajikan infomasi untuk pelanggan dalam dan luar. 
 

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

campuran keduanya. Penilaian diluar tempat kerja harus dilakukan 
dengan lingkungan kerja yang disimulasikan mendekati tempat kerja.  

2.2. Penilaian dapat menggunakan serangkaian metode untuk menilai 
kemampuan dan penerapan pengetahuan penting yang mendukung, 
dan mungkin meliputi:  
2.2.1. Contoh-contoh kerja atau kegiatan kerja yang disimulasikan. 
2.2.2. Pertanyaan lisan / wawancara yang djukan untuk mengevaluasi 

proses yang digunakan untuk mengembangkan dan 
mewujudkan konsep kreatif.  

2.2.3. Proyek / laporan / buku catatan kemajuan. 
2.2.4. Laporan pihak ketiga dan prestasi otentik sebelumnya. 
2.2.5. Bukti penilaian yang menggambarkan proses yang digunakan 

dalam mengembangkan dan mewujudkan konsep kreatif. 
 

3.  Aspek penting penilaian 
Bukti berikut ini penting untuk menilai kompetensi dalam unit ini: 
Konsep intepretasi kreatif animasi yang memenuhi syarat-syarat praktis yang 
meliputi jenis produksi dan batasan sumber:  
3.1. Komunikasi lisan dan tulisan efektif dengan beberapa individu / 

organisasi. 
3.2. Keterampilan presentasi.  

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

projekatau 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. 
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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 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.MM02.012.01 
 
JUDUL UNIT         : Membuat Tata- Letak Gambar untuk Animasi

      
DESKRIPSI UNIT : Unit ini mendeskripsikan keterampilan dan 

pengetahuan untuk mengintepretasikan naskah 
kreatif, menetapkan dan membuat spesifikasi layout 
gambar dan membuat gambar layout untuk 
produksi animasi dalam industri budaya. 

 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Menemukan syarat-
syarat layout 

1.1  Grafik dan visualisasi diintepretasikan sesuai 
syarat layout, serta dikoordinasikan dengan 
personil yang terkait. 

 
1.2  Batasan produksi yang memerlukan 

pertimbangan ketika membuat layout termasuk 
sumber dan peralatan yang ada, diidentifikasi. 

 
1.3 Syarat-syarat disepakati dengan personel 

terkait dan distandarisasi sebelum spesifikasi di 
buat. 

 

02 Membuat spesifikasi 
layout   

2.1  Seluruh petunjuk dan informasi visual yang 
akurat dimiliki oleh personel. 

 
2.2  Batasan produksi direfleksikan dalam spesifikasi 

layout. 
 
2.3  Spesifikasi layout  jelas, dapat dibaca dan dapat 

diakses dengan mudah.  
 
2.4  Spesifikasi layout sebelum spesifikasi tersebut 

didistribusikan dan sebelum pembuatan layout, 
disepakati dengan personel yang terkait. 

 
2.5    Spesifikasi layout disimpan di tempat yang    
         aman. 
 

 
BATASAN VARIABEL 
 
1. Produksi ini mungkin melibatkan satu atau lebih serangkaian media:  

1.1  Gambar 
1.2  Pengadeganan (puppetry) 
1.3  Digital imaging 

2. Jenis-jenis produks mencakup:  
2.1  Feature film 
2.2  Film pendek 
2.3  Iklan 
2.4  Video musik 
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2.5  Program televisi 
3. Personil yang sesuai meliputi:  

3.1  Desainer produksi 
3.2  Desainer produksi 
3.3  Pelukis grafis 
3.4  Supervisor  
3.5  Kepala bagian  
3.6  Pengarah fotografi 
3.7  Sutradara 
3.8  Produser  
3.9  Pengarah teknik 
3.10  Staf teknik lain 
3.11  Staf spesialis lain 
3.12  Desainer 
3.13  Manager studio 

4. Elemen-elemen yang dianimasikan:  
4.1  Karakter 
4.2  Latar 
4.3  Property misalnya furniture 

 
 
PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Pengetahuan dan keterampilan penunjang  

 Penilaian harus mencakup bukti pengetahuan utama dari keterampilan dalam 
bidang-bidang:  
1.1  Memahami skrip, spesifikasi dan instruksi. 
1.2  Memahami dan mengkomunikasikan spesifikasi produksi. 
1.3  Prinsip dan teknik produksi animasi. 
1.4  Teknik dan prinsip komunikasi. 
1.5  Memahami elemen artistik suatu produksi. 
1.6  Kenal dengan metode dan teknik animasi dewasa ini. 
1.7  Tetap menjaga integritas design. 
1.8  Teori warna, garis, dimensi, kedalaman, dan penerapannya di layar.  
1.9  Menyajikan informasi pada pelanggan dalam dan luar. 
 

2. Konteks penilaian 
2.1. Penilaian dapat terjadi pada tempat kerja, diluar tempat kerja atau 

campuran keduanya. Tetapi penilaian ini akan sangat efektif dilakukan 
di tempat kerja karena adanya persyaratan lingkungan kerja tertentu  

2.2. Penilaian diluar tempat kerja harus dilakukan dengan lingkungan kerja 
yang disimulasikan seperti tempat kerja  

2.3. Penilaian dapat menggunakan serangkaian metode untuk menilai 
kemampuan dan penerapan pengetahuan pendukung utama, dan 
mungkin meliputi:  
2.3.1. Contoh-contoh kerja atau kegiatan kerja yang disimulasikan.  
2.3.2. Pertanyaan lisan / wawancara yang djukan untuk mengevaluasi 

proses yang digunakan dalam mengembangkan dan 
mewujudkan konsep kreatif. 

2.3.3. Proyek / laporan / buku catatan kemajuan. 
2.3.4. Laporan pihak ketiga dan prestasi otentik sebelumnya. 
2.3.5. Bukti portofolio yang digambarkan dengan proses yang 

digunakan dalam mengembangkan dan mewujudkan konsep 
kreatif. 
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3.  Aspek penting penilaian 
3.1. Unit kompetensi ini menerapkan serangkaian sektor-sektor industri. 

Fokus penilaian tergantung pada sektor industri. Penilaian harus 
disesuaikan dengan kebutuhan sektor tertentu dimana kemampuan  
sedang dinilai. Penilaian sebaiknya hanya diarahkan pada variabel-
variabel disekitar, yang tertera dalam pernyataan variabel, yang 
mengikuti kontek yang dipilih.  

3.2. Bukti berikut ini penting untuk menilai kompetensi dalam unit ini: 
3.2.1  Pemahaman dokumen design animasi kreatif agar sesuai 

dengan persyaratan praktis yang meliputi batasan sumber dan 
produksi.  

3.2.2  Komunikasi tulis dan lisan efektif dengan beberapa individu / 
organisasi.  

 
4. Kaitan dengan unit-unit lainnya 

4.1 Keterkaitan unit kompetensi untuk penilaian akan bervariasi dengan 
projeck 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 1 
6 Memecahkan masalah 2 
7 Menggunakan teknologi 3 
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KODE UNIT : TIK.MM02.045.01 
 
JUDUL UNIT : Merancang dan Membuat Animasi 

 
 DESKRIPSI UNIT : Unit ini mendeskripsikan ketrampilan dan  

pengetahuan yang dibutuhkan untuk 
mengintepretasikan karya kreatif secara singkat 
dan mengimplementasikan dalam rancangan. 

 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Menerima dan 
mengintepretasi laporan 
singkat design animasi 

1.1   Persyaratan kabel dipastikan untuk pengambilan 
gambar dan dikoordinasikan dengan personel 
yang relevan. 

 
1.2   Kabel dipilih dan dikenali kesalahan serta 

kerusakannya, untuk kemudian dilakukan 
perbaikan yang sesuai menurut tingkat keahlian. 

 
1.3   Kesalahan kabel ditangani, diperbaiki dan dirakit 

kembali sesuai dengan syarat keselamatan dan 
instruksi pabrik yang sesuai.  

 
1.4   Perbaikan yang komplek diajukan pada spesialis 

teknik dengan berkonsultasi kepada personel 
yang relevan. 

 
1.5   Dokumentasi dilengkapi sesuai dengan 

persyaratan perusahaan. 
 
1.6   Semua kabel dipastikan dapat beroperasi dan 

tersedia pada lokasi dan waktu yang benar saat 
pengambilan gambar. 

 

02 Memecah skrip untuk 
membuat rencana 
animasi 

2.1 Pecahan teks skrip master / pecahan jadwal 
produksi dibuat dan dijaga. 

 
2.2 Jenis serta jumlah elemen animasi yang 

digunakan oleh semua personil selama 
pengembangan desain ditentukan dan 
didokumentasi. 

 
2.3 Rute kabel dipastikan dan teratur, sehingga unit 

pengendali kamera, kabel gantung, kabel julur 
landai telah lengkap sesuai dengan rencana gerak 
kamera dan terpenuhi dengan cara yang aman. 

  
2.4 Semua kabel kamera dipastikan berasal dari titik 

outlet yang benar menuju ke kamera dan 
dipastikan tidak merintangi kamera yang 
digunakan pada pembuatan produksi. 
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2.5 Kabel kamera yang dipasang dipastikan telah 
berfungsi dan tidak membahayakan personel yang 
terlibat dalam pembuatan film atau masyarakat 
umum. 

 

03  Menciptakan dan menilai 
ide-ide 

3.1  Serangkaian ide-ide  rancangan animasi diciptakan 
        dengan merespon secara simpatik pada            
        laporan  singkat dan menyediakan solusi kreatif  
        pada rancangan tersebut. 
 
3.2   Ide-ide dinilai dan bila perlu kerja sama dengan  
        personel yang sesuai untuk meyakinkan kontribusi  
        ide pada konsep. 
 
3.3 Pemikiran terus menerus dan apresiasi terhadap 

ide-ide implikasi pada biaya, kelayakan teknis dan 
kesesuaian dengan laporan itu dilakukan. 

 

04  Melakukan riset dan 
eksperimen 

4.1   Sistem akses dan merekam ditetapkan dan dijaga   
        untuk digunakan oleh semua personil, termasuk: 

4.1.1 Layanan spesialis yang ada untuk produksi   
                            animasi. 

4.1.2 Materi referensi / riset 
4.1.3 Desain draft dan akhir animasi 
4.1.4 Rincian dan spesifikasi produk 

 
4.2    Selalu hadir pada diskusi dengan personel yang   
         sesuai sehingga syarat-syarat tambahan,   
         perubahan produksi dan ide-ide baru dapat  
         dipertimbangkan serta digunakan bersama  
         selama pengembangan desain. 
 
4.3    Persetujuan tentang intepretasi konsistensi  
         karakter, gaya, detail grafik dan visual  
         dipastikan telah dicapai dengan personil terkait. 
 
4.4    Evaluasi konsep awal dan dipilih ide yang paling   
         cocok, dengan pertimbangan pada:  

4.4.1 Anggaran 
4.4.2 Hasil diskusi  
4.4.3 Temuan riset  
4.4.4 Laporan desain 

 
4.5    Desain animasi dikembangkan dari konsep- 
         konsep awal untuk kepastian: 

4.5.1 Konsisten dengan syarat-syarat gaya pada   
                   skrip / produk 

4.5.2 Bahwa penemuan riset dipakai 
4.5.3 Bahwa ide-ide tersebut secara teknis layak   

                   dan ditunjukkan  kesadaran akan   
                   parameter dan terbatasnya sumber. 

4.5.4 Bahwa ide-ide kegunaan materi   
                         ditunjukkan secara efektif 
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4.6     Warna, tekstur dan materi lainnya dipilih dan  
digunakan. 

 
4.7      Penggambaran produk teknik,  spesifikasi  
           produk dan contoh (sampel) disiapkan. 
 
4.8 Semua rancangan diberi tanda dengan nomer / 

babak urut produk. 
 

05  Mengkomunikasikan ide-
ide desain dan membuat 
perubahan 

5.1   Desain animasi disajikan dengan menggunakan  
        serangkaian materi visual termasuk ilustrasi desain 
        warna, gambar produk teknis, contoh materi,  
        syarat produksi dan sepesifikasi dengan personil  
        yang sesuai sebagai tanda terima. 
 
5.2 Diikutsertakan dalam evaluasi awal dan 

selanjutnya pada penyajian design. 
 
5.3 Syarat tambahan dinegosiasi dan disepakati atau 

desain dimodifikasi dan dilakukan perubahan 
seperlunya. 

 
5.4 Desain akhir dan penyajian spesifikasi produk 

akhir untuk animasi dengan semua personil yang 
relevan untuk meyakinkan bahwa animasi tersebut 
memenuhi desain dan syarat produksi lanilla 
disepakati. 

 

06. Berkoordinasi dengan 
yang lain untuk 
mengimplementasikan 
produk animasi 

 
 
 
 

6.1 Untuk menyetujui peran desainer di masa yang 
akan datang dalam merealisasikan desain animasi 
didiskusikan dengan personel relevan. 

 
6.2 Untuk meyakinkan bahwa semua persyaratan 

produk animasi terpenuhi, standar kualitas 
dipenuhi dan pekerjaan dilakukan dalam batasan-
batasan satuan, anggaran dan teknis 
dikoordinasikan dengan personel yang relevan. 

 
6.3 Diikutsertakan dalam pertemuan produksi yang 

berlangsung dan partisipasi dalam evaluasi 
elemen animasi yang dihasilkan. 

 
6.4 Semua modifikasi desain animasi dipastikan dapat 

disetujui, dicatat dan ditindaklanjuti. 
 
6.5 Perubahan desain animasi diberitahukan kepada 

personil yang relevan. 
 
6.6 Bila perlu dokumen diperbaiki, dicatat, dan diarsip 

sesuai persyaratan perusahaan. 
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BATASAN VARIABEL 
 
1. Unit ini berlaku untuk seluruh sektor Teknologi Informasi dan komunikasi. 

  2.   Mengorganisir penemuan riset dan pencatatan design mencakup kegunaan:   
        Database komputer 

2.1   Manual files  
2.2    Perpustakaan 

3.    Media presentasi untuk ide-ide design mencakup:  
3.1  Model-model  
3.2  Contoh-contoh materi 
3.3  Sketsa 
3.4  Elemen sample animasi 
3.5  Teknik menggambar 
3.6  lustrasi warna 

4.     Riset meliputi:  
4.1   Bicara dan mendengarkan ahli 
4.2   Melihat film dan video dokumenter  
4.3   Membaca koran, buku dan referensi lain 
4.4   Menggunakan internet 
4.5   Menghubungi asosiasi sejarah 

5.     Dokumentasi mencakup:  
5.1   Komputer 
5.2  Tulisan tangan 

6.    Jenis-jenis produksi mencakup:  
6.1   Feature-feature film 
6.2   Film pendek 
6.3   Iklan 
6.4   Video musik 
6.5   Produksi Televisi  

7.     Personil yang sesuai meliputi:  
7.1   Desainer produk 
7.2   Supervisor  
7.3   Kepala bagian 
7.4   Pengarah fotografi 

        7.5   Sutradara 
        7.6   Produser 
        7.7   Pengarah teknik 
        7.8   Staf teknis lain 
        7.9   Staf spesialis lain  
        7.10  Desainer 
        7.11  Manajer studio 
8.     Elemen-elemen yang dianimasikan mencakup:  
        8.1   Karakter 
        8.2   Backgrounds  
        8.3   Penyangga misalnya berupa furnitur 
        8.4   Model-model  
        8.5   Sets 
 
 
PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Pengetahuan dan keterampilan penunjang  

Untuk mendemontrasikan kompetensi, memerlukan bukti keterampilan dan 
pengetahuan di bidang berikut ini : 
1.1 Pengetahuan dasar  
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 1.1.1   Pengumpulan dan interpretasi informasi kreatif, skrip dan image 

 1.1.2    Penjadwalan produksi 

 1.1.3    Manajemen sumber meliputi sumber daya manusia 

 1.1.4    Ketrampilan-ketrampilan memimpin tim 

 1.1.5    Managemen anggaran 

 1.1.6    Manajemen proyek 

 1.1.7    Penulisan laporan  

 
1.2 Keterampilan dasar 

  1.2.1 Memahami elemen-elemen artistik dari suatu produk 
  1.2.2    Berlatih kreasi dengan level tinggi dan asli 
  1.2.3    Menjaga integritas design 

1.2.4    Persiapan kartu pengambilan gambar dan deskripsinya 
1.2.5    Perbedaan jenis alat pengukur cahaya dan keguanaanya 

             1.2.6    Penggunaan alat pengukur cahaya 
 

2.   Konteks penilaian 
2.1. Penilaian dapat terjadi pada tempat kerja, diluar tempat kerja atau  

            campuran keduanya.  

2.2. Penilaian diluar tempat kerja harus dilakukan ditempat lingkungan kerja   

          yang disimulasikan mendekati tempat kerja. 

2.3. Metode penilaian harus meliputi pengamatan kemampuan selama 

praktek demo. Pengamatan langsung memerlukan kejadian lebih dari 

satu pengamatan untuk menetapkan konsistensi kemampuan. 

Serangkaian metode untuk menilai penerapan pengetahuan 

pendukung utama dan mungkin meliputi : 

2.3.1. Contoh kerja atau kegiatan kerja yang disimulasikan 
2.3.2. Pertanyaan lisan / wawancara 
2.3.3. Proyek /  laporan / buku catatan kemajuan 
2.3.4. Laporan pihak ketiga dan prestasi otentik sebelumnya 
2.3.5. Bukti penilaian 

 
3.  Aspek penting penilaian 

3.1. Unit kompetensi ini menerapkan persyaratan khusus yang mana 

sebuah kamera dioperasikan. Fokus penilaian akan tergantung pada 

spesialisasi. Penilaian harus disesuaikan dengan kebutuhan 

persyaratan khusus dimana kemampuan sedang dinilai. Penilaian 

hanya ditujukan pada variabel permasalahan, yang terdaftar dalam 

beberapa variabel pernyataan, yang diterapkan pada kontek yang 

dipilih. 

3.2 Pengetahuan dan penerapan prinsip-prinsip fotografi. 

3.3 Pengetahuan teknis beberapa kamera film 

 
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.MM02.046.01    Mengkoordini Produksi Animasi 
 

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 
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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 3 
5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 2 
6 Memecahkan masalah 2 
7 Menggunakan teknologi 3 
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KODE UNIT : TIK.MM02.047.01 
 
JUDUL UNIT : Membuat Gambar Kunci Untuk Animasi 
 

DESKRIPSI UNIT : Unit ini mendeskripsikan keterampilan dan  
pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami 
spesifikasi animasi dan untukmembuat gambar 
kunci produksi animasi dalam industri budaya. 

 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Mengidentifikasi syarat 
animasi 

1.1 Syarat animasi storyboard, layout dan instruksi 
sutradara atau lembaran kamera yang sesuai, 
diidentifikasi. 

 
1.2 Semua syarat animasi yang relevan 
        dari pecahan waktu dan suara, diidentifikasi.  
 

02 Membuat gambar kunci 2.1 Dibuat gambar kunci yang mencerminkan :  
2.1.1 Detail garis besar dalam storyboard dan  

               layout 
2.1.2 Instruksi sutradara. 
2.1.3 Camera sheet. 
2.1.4 ‘Action’ seperti yang digariskan dengan  

                waktu. 
2.1.5 Mengikuti pecahan soundtrack ketika  

                membuat gambar 
 
2.2 Gambar kunci dibuat secukupnya untuk 

menetapkan ‘action’ dan meyakinkan bahwa 
gambar-gambar itu standar yang ditetapkan oleh 
desain / model. 

 
2.3 Gambar kunci yang masih dalam batasan 

produksi, dibuat. 
 

03  Mengatur dan 
melengkapi gambar kunci 

3.1   Gambar kunci dikoreksi setelah dilihat oleh  
        personil yang relevan. 
 
3.2 Gambar kunci pecahan animasi dilabelisasi 

dengan jelas, yang menunjukkan pemindahan 
diantara gambar. 

 
3.3 Gambar kunci diidentifikasi secara jelas dan 

disimpan dengan aman. 
 

04  Mengawasi produksi 
animasi 

4.1   Personel yang relevan diawasi untuk meyakinkan  
        bahwa syarat-syarat produksi animasi terpenuhi,   
        standard kualitas tercantum pada produk dan  
        pekerjaan dilakukan dalam kesatuan anggaran  
        dan batasan-batasan produksi. 
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4.2 Kesehatan dan keselamatan kerja dipastikan serta 

jadwal produksi dipenuhi. 
 
4.3 Metode-metode dan materi-materi untuk digunakan 

dalam produksi ditemukan serta dikomunikasikan 
dengan personel yang sesuai.  

 
4.4 Spesifikasi desain dengan staf  produksi dibuat dan 

dibantu dalam proses interpretasi. 
 
4.5 Kemajuan dari semua tahap fase produksi diikuti. 
 
4.6 Spesialis satuan produksi dikoordinasikan dengan 

pabrik-pabrik atau para penyewa yang terkait 
dengan. 

 
4.7 Pertemuan produksi yang sedang berlangsung 

dihadiri dan dipastikan bahwa modifikasi desain 
animasi dapat disetujui dan ditindaklanjuti.  

 
4.8 Perubahan desain diberitahukan kepada personil 

yang relevan. 
 
4.9 Bila perlu dokumen diperbaiki, dicatat, dan diarsip 

sesuai dengan syarat-syarat bisnis. 
 

 
BATASAN VARIABEL 
 
1. Unit ini berlaku untuk seluruh sektor teknologi informasi dan komunikasi. 

  2. Produksi mungkin melibatkan serangkaian media:  
2.1  Gambar 
2.2  Puppetry 
2.3  Digital imaging  

3. Jenis-jenis produksi meliputi:  
3.1  Feature-feature film 
3.2  Film pendek 
3.3  Iklan 
3.4  Video musik 
3.5  Television productions  

4. Personil relevan mencakup:  
4.1  Desainer produksi 
4.2  Supervisor  
4.3  Kepala bagian  
4.4  Pengarah fotografi 
4.5  Sutradara 
4.6  Produser  
4.7  Pengarah teknis 
4.8  Staf teknik lain 
4.9  Staf spesialis lain 
4.10  Desainer  
4.11  Floor manager  
4.12  Personil produksi animasi 
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4.13  Artistic visual 
 
 
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   Visualisasi dan pemahaman konsep-konsep kreatif. 
  1.1.2   Memahami skrip, spesifikasi dan instruksi. 

1.1.3   Prinsip dan teknik produksi animasi 
1.1.4   Menggambar pada skala 
1.1.5   Prinsip dan teknik animasi 
1.1.6   Komposisi dan pembuatan film 

 
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    Memahami elemen artistik dari suatu produksi 
  1.2.5    Mengenali metode dan teknik animasi saat ini 
  1.2.6    Menjaga integritas design 

 
2.   Konteks penilaian 

2.1 Penilaian dapat terjadi di tempat kerja, diluar kerja atau campuran 

keduanya. Penilaian diluar kerja harus dijalankan dalam lingkungan kerja 

yang disimulasikan dekat dengan tempat kerja.  

2.2 Penilaian mungkin dapat menggunakan serangkaian metode untuk 

menilai kemampuan dan penerapan pengetahuan pendukung utama, dan 

mungkin meliputi:   

2.2.1 Contoh-contoh kerja atau aktivitas kerja yang  disimulasikan  
2.2.2 Pertanyaan lisan / wawancara yang ditujukan untuk 

mengevaluasi proses yang digunakan dalam mengembangkan 
dan mewujudkan konsep kreatif.  

2.2.3 Laporan / buku catatan kemajuan  
2.2.4 Laporan pihak ketiga dan prestasi otentik sebelumnya. 
2.2.5 Bukti portfolio yang menggambarkan proses yang digunakan 

dalam mengembangkan dan mewujudkan konsep kreatif.  
 

3.   Aspek penting penilaian 
      Aspek yang harus diperhatikan : 

3.1   Kemampuan untuk menggunakan ejaan yang tepat 
3.2    Buku Laporan Kemajuan  
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 
           3.6    Laporan pihak ketiga dan prestasi otentik sebelumnya 
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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.MM02.035.01   Melakukan Uji Coba Pemain   

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 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 2 
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KODE UNIT : TIK.MM02.050.01 
 
JUDUL UNIT : Membuat Animasi Stop – Motion (Bidang Datar) 
 
DESKRIPSI UNIT : Unit ini menggambarkan ketrampilan dan  

pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami 
spesifikasi animasi dan untuk membuat kunci-kunci 
animasi dan image-image animasi untuk produksi 
dalam industri budaya. 

 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Mengidentifikasi syarat-
syarat animasi 

1.1 Dikoordinasikan dengan personel yang relevan 
dan dipastikan syarat-syarat grafik dan visual 
sehingga syarat-syarat tersebut terpenuhi dalam 
animasi yang dibuat.  

 
1.2   Batasan produksi yang memerlukan  
          pertimbangan termasuk sumber dan peralatan  
          yang ada,  diidentifikasi. 
 
1.3   Persyaratan dan standar animasi yang dibuat, 

disetujui oleh personel yang sesuai.  
 
1.4   Syarat-syarat sumber, materi, stok  
          dan peralatan yang ada, diidentifikasi.  
 
1.5   Jenis kunci animasi yang diperlukan  
          untuk produksi diidentifikasi. 
  

02 Membuat model warna 
dan tempat warna 

2.1 Dibuat kunci-kunci animasi dan image yang   
                   mencerminkan:  

2.1.1 Pembuatan grafik atau detail visual  
              kerangka laporan 
2.1.2 Materi dan peralatan yang diperlukan      

untuk produksi 
2.1.3 Detail dan maksud dari storyboard 
2.1.4 Detail dan isi layout. 
2.1.5 Penggalan soundtrack yang diberikan 

diikuti ketika membuat kunci dan image 
animasi. 

 
2.2 Catatan sutradara atau camera sheet diikuti dan 

dipastikan bahwa waktu kunci animasi dan  
image tercermin dalam tindakan. 

2.3 Sejumlah image animasi yang cukup untuk 
menetapkan tindakan dibuat dan dipastikan 
image tersebut sesuai dengan kunci-kunci 
animasi.  
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2.4 Kunci animasi diidentifikasi dengan jelas dan  
          dipastikan kunci-kunci animasi tersebut cukup 

standar untuk penyelesaian animasi. 

2.5 Pencitraan yang dianimasikan. 

2.6 Image rekaman diidentifikasi dan disimpan 
dengan aman, serta diberikan kepada personel 
yang relevan bilamana perlu. 

 

 
BATASAN VARIABEL 
 
1. Unit ini berlaku untuk seluruh sektor teknologi informasi dan komunikasi. 
2. Produksi dapat melibatkan satu atau beberapa media:  

2.1   Gambar 
2.2   Puppetry 
2.3   Digital imaging  

 3. Jenis-jenis produksi meliputi:  
3.1    Feature film 
3.2    Film pendek 
3.3    Iklan 
3.4    Video musik 
3.5    Produksi televisi 

 4.  Personil relevan itu mencakup:  
      4.1    Desainer produksi 
      4.2    Supervisor  
      4.3    Kepala bagian  
      4.4    Pengarah fotografi 

4.5    Sutradara 
4.6    Produser  
4.7    Pengarah teknis  
4.8    Staf teknik lain 
4.9    Staf spesialis lain  
4.10  Desainer  
4.11  Manajer studio 
4.12  Personel produksi animasi 
4.13  Artist visual 

 5.  Elemen-elemen yang dianimasikan meliputi:  
5.1   Karakter 
5.2   Latar 
5.3   Property misalnya furniture  

 6. Detail relevan untuk penjiplakan, fotocopy atau scanning gambar dapat ditemukan  
     dalam:  

6.1   Storyboard 
6.2   Gambar layout 
6.3   Instruksi sutradara 
6.4   Kamera sheet  
6.5   Penggalan soundtrack  

 7.  Image yang dianimasikan dapat berupa:  
7.1   Nyatakan image yang digambar dengan tangan 
7.2   Bentuk-bentuk dan ‘actions’ yang dibuat dengan komputer 
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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  Visualisasi dan intepretasi konsep kreatif  
1.1.2   Spesifikasi dan instruksi  intepretasi   
1.1.3   Prinsip dan teknik produksi animasi  
1.1.4   Prinsip dan teknik animasi  
1.1.5   Memahami elemen artistik suatu produksi 
1.1.6   Menjaga integritas desain 
1.1.7   Gambar karakter dasar 
1.1.8   Gambar kartun dasar 
1.1.9   Prinsip dan teknik dasar pengoperasian peralatan elektronik 

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    Memahami elemen artistik dari suatu produksi 
  1.2.5    Mengenali metode dan teknik animasi saat ini 
  1.2.6    Menjaga integritas design 

 
2.   Konteks penilaian 

2.1 Penilaian dapat terjadi di tempat kerja, diluar kerja atau campuran 

keduanya. Penilaian diluar kerja harus dijalankan dalam lingkungan kerja 

yang disimulasikan dekat dengan tempat kerja.  

2.2 Penilaian mungkin dapat menggunakan serangkaian metode untuk menilai 
kemampuan dan penerapan pengetahuan pendukung utama, dan mungkin 
meliputi:   

2.6.1 Contoh-contoh kerja atau aktivitas kerja yang disimulasikan  
2.2.2 Pertanyaan lisan / wawancara yang ditujukan untuk 

mengevaluasi proses yang digunakan dalam mengembangkan 
dan mewujudkan konsep kreatif.  

2.2.3 Laporan / buku catatan kemajuan  
2.2.4 Laporan pihak ketiga dan prestasi otentik sebelumnya. 
2.2.5 Bukti portfolio yang menggambarkan proses yang digunakan 

dalam mengembangkan dan mewujudkan konsep kreatif.  
 
3.   Aspek penting penilaian 
      Aspek yang harus diperhatikan : 

3.1  Kemampuan untuk menggunakan ejaan yang tepat 
3.2   Buku Laporan Kemajuan  
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 
           3.6    Laporan pihak ketiga dan prestasi otentik sebelumnya 

 
4. Kaitan dengan unit-unit lainnya 

4.1    Unit ini didukung oleh pengetahuan dan keterampilan dalam unit  
                      kompetensi yang berkaitan dengan: 
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                      4.1.1  TIK.MM02.048.01   Membuat Frame / Cel dari Fotokopi atau     
Scan  

 
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 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 2 
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KODE UNIT : TIK.MM02.051.01 
 
JUDUL UNIT : Membuat Animasi Stop – Motion (Modeling) 
 
DESKRIPSI UNIT : Unit ini menggambarkan keterampilan dan  

pengetahuan yang diperlukan untuk memahami 
spesifikasi animasi dan laporan kreatif, dan untuk 
membuat model, sets, dan image animasi untuk 
produksi dalam industri budaya. 

 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Mengidentifikasi syarat-
syarat animasi 

1.1 Dikoordinasikan dengan personel yang relevan 
dan dipastikan syarat-syarat grafik dan visual 
sehingga syarat-syarat tersebut terpenuhi dalam 
animasi yang dibuat.  

 
1.2 Batasan produksi yang memerlukan pertimbangan 

termasuk sumber dan peralatan yang ada, 
diidentifikasi 

 
1.3 Persyaratan dan standar animasi yang dibuat 

didiskusikan dengan personil yang sesuai.  
 
1.4 Syarat-syarat sumber, materi, stok dan peralatan 

yang ada, diidentifikasi.  
 
1.5 Jenis kunci animasi yang diperlukan untuk 

produksi, diidentifikasi. 
  

02 Menyusun model animasi 
dan sets (perangkat) 

2.1 Dikoordinasikan dengan personel yang relevan 
dan dipastikan grafik serta  syarat-syarat visual 
sehingga syarat-syarat tersebut terpenuhi dalam 
animasi yang dibuat.  

2.2 Batasan produksi yang memerlukan pertimbangan 
termasuk sumber dan peralatan yang ada, 
ditemukan.  

2.3 Syarat-syarat animasi dan standar untuk produksi, 
disepakati dengan personil yang sesuai. 

2.4 Sumber, materi, stok dan peralatan yang 
diperlukan dan batas tanggal, ditemukan  

2.5 Jenis, jumlah, standar model, dan sets yang harus 
dibuat, diidentifikasi. 

 

03 Membuat animasi 3.1 Semua kunci elemen produksi seperti storyboard, 
waktu, lembar kerja, perangkat dan model, 
diperiksa sebelum pengambilan animasi dimulai. 
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3.2 Peralatan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk 

shooting animasi dan perangkat, model, serta tali-
tali yang diperlukan untuk bekerja dijaga dan 
diperbaiki, dikumpulkan. 

 
3.3  Dibuat citra animasi yang mencerminkan:  

3.3.1 Detail grafis atau visual kerangka dalam  
              laporan desain  

3.3.2 Materi dan peralatan yang dibutuhkan untuk  
              produksi  

3.3.3 Detail dan maksud storyboard 
3.3.4 Penggalan soundtrack yang disediakan       

diikuti saat membuat citra animasi.  
 
3.4 Catatan sutradara atau camera sheets diikuti dan 

dipastikan waktu dari image animasi 
menggambarkan gerakan. 

 
3.5 Image animasi direkam dengan format yang cocok 

dan diperiksa dengan teratur untuk meyakinkan 
kualitas produksi.  

 
3.6 Image yang sudah direkam diperhatikan, disimpan 

di tempat yang aman, dan ditunjukkan kepada 
personil yang sesuai bila perlu. 

 

 
BATASAN VARIABEL 
 
1. Unit ini berlaku untuk seluruh sektor Teknologi Informasi dan komunikasi. 
2.  Produksi dapat melibatkan satu atau beberapa media:  

2.1   Gambar 
2.2   Puppetry 
2.3   Digital imaging  

 3. Jenis-jenis produksi meliputi:  
3.1    Feature film 
3.2    Film pendek 
3.3    Iklan 
3.4    Video musik 
3.5    Produksi televisi 

 4.  Personil relevan itu mencakup:  
      4.1    Desainer produksi 
      4.2    Supervisor  
      4.3    Kepala bagian  
      4.4    Pengarah fotografi 

4.5    Sutradara 
4.6    Produser  
4.7    Pengarah teknis  
4.8    Staf teknik lain 
4.9    Staf spesialis lain  
4.10  Desainer  
4.11  Manajer studio 
4.12  Personil produksi animasi 
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4.13  Artist visual 
 5.  Elemen-elemen yang dianimasikan meliputi:  

5.1   Karakter 
5.2   Latar 
5.3   Property misalnya furniture  

 6. Detail relevan untuk penjiplakan, fotocopy atau scanning gambar dapat ditemukan  
     dalam:  

6.1   Storyboard 
6.2   Gambar layout 
6.3   Instruksi sutradara 
6.4   Kamera sheet  
6.5   Penggalan soundtrack  

7.   Image yang dianimasikan dapat berupa:  
7.1   Nyatakan image yang digambar dengan tangan 
7.2   Bentuk-bentuk dan ‘actions’ yang dibuat dengan komputer 

 
 
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  Visualisasi dan intepretasi konsep kreatif  
1.1.2   Spesifikasi dan instruksi  intepretasi   
1.1.3   Prinsip dan teknik produksi animasi  
1.1.4   Prinsip dan teknik animasi  
1.1.5   Memahami elemen artistik suatu produksi 
1.1.6   Menjaga integritas desain 
1.1.7   Gambar karakter dasar 
1.1.8   Gambar kartun dasar 
1.1.9   Prinsip dan teknik dasar pengoperasian peralatan elektronik 

 
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    Memahami elemen artistik dari suatu produksi 
  1.2.5    Mengenali metode dan teknik animasi saat ini 
  1.2.6    Menjaga integritas design 

 
2.    Konteks penilaian 

2.1 Penilaian dapat terjadi di tempat kerja, diluar kerja atau campuran 
keduanya. Penilaian diluar kerja harus dijalankan dalam lingkungan kerja 

yang disimulasikan dekat dengan tempat kerja.  

2.2 Penilaian mungkin dapat menggunakan serangkaian metode untuk menilai 

kemampuan dan penerapan pengetahuan pendukung utama, dan mungkin 

meliputi:   

2.2.1 Contoh-contoh kerja atau aktivitas kerja yang disimulasikan  
2.2.2 Pertanyaan lisan / wawancara yang ditujukan untuk    

mengevaluasi proses yang digunakan dalam mengembangkan   
dan mewujudkan konsep kreatif.  

2.2.3 Laporan / buku catatan kemajuan  
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2.2.4 Laporan pihak ketiga dan prestasi otentik sebelumnya. 
2.2.5 Bukti portfolio yang menggambarkan proses yang digunakan  

             dalam mengembangkan dan mewujudkan konsep kreatif.  
 
3.   Aspek penting penilaian 
       Aspek yang harus diperhatikan : 

3.1  Kemampuan untuk menggunakan ejaan yang tepat 
3.2   Buku Laporan Kemajuan  
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 
3.6       Laporan pihak ketiga dan prestasi otentik sebelumnya 
 

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.MM02.052.01   Membuat Rekaman Gambar Berurutan 

untuk Animasi  
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 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 2 
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KODE UNIT : TIK.MM02.052.01 
 
JUDUL UNIT : Membuat Rekaman Gambar Berurutan Untuk  
                                         Animasi 
 
DESKRIPSI UNIT : Unit ini mendeskripsikan ketrampilan dan  

pengetahuan yang dibutuhkan untuk merekam  
adegan dan untuk menstransfer alam digital untuk  
produksi dalam industri budaya. 

 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Merekam panel 
storyboard animasi 

1.1 Peralatan yang dibutuhkan untuk proses rekaman, 
diidentifikasi dan diorganisir 

 
1.2 Potongan-potongan kertas dibuat dan semua 

materi yang dibutuhkan untuk direkam, diorganisir; 
dan kesemuanya dibersihkan serta diamankan. 

  
1.3 Peralatan teknik dioperasikan pada suatu standar 

yang diperlukan dalam rekaman. 
  
1.4 Panel storyboard direkam pada suatu standar 

yang dapat diterima untuk pandangan pencitraan.  
 
1.5 Rekaman tersebut dipastikan sesuai dengan 

instruksi yang tertulis dalam laporan.  
 
1.6 Rekaman pada personil yang relevan diberikan 

bilamana diperlukan. 
 

02 Merekam adegan yang 
dianimasikan dan dalam 
tiga dimensi 

2.1 Garis image direkam pada standar yang dapat 
diterima untuk tinjauan pencitraan. 

2.2 Image diedit secara terpisah untuk dicocokkan 
dengan laporan dan disimpan untuk tinjauan. 

2.3 Adegan yang telah diedit diidentifikasi dengan 
jelas dan disimpan dengan  aman. 

2.4 Rekaman yang sudah selesai dibagikan kepada 
personil yang relevan bila perlu. 

2.5 Jenis, jumlah, standard model, dan sets yang 
harus dibuat, diidentifikasi. 

 

03 Mentransfer hasil 
rekaman pada dunia 
digital 

3.1 peralatan yang dibutuhkan untuk transfer image 
diidentifikasi dan diorganisir.  

 
3.2 Stok dan materi yang dibutuhkan untuk transfer 

image, diidentifikasi dan diorganisir 
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3.3 Peralatan teknik dioperasikan pada standar yang 

diperlukan untuk pentransferan yang benar. 
  
3.4 Hasil transfer diidentifikasi dengan jelas dan 

disimpan dengan aman.  
 
3.5 Hasil transfer dibagikan kepada personel yang 

relevan bilamana perlu. 
 

 
 
BATASAN VARIABEL 
 
1. Unit ini berlaku untuk seluruh sektor teknologi informasi dan komunikasi. 
2.  Produksi dapat melibatkan satu atau beberapa media:  

2.1   Gambar 
2.2   Puppetry 
2.3   Digital imaging  

 3. Jenis-jenis produksi meliputi:  
3.1    Feature film 
3.2    Film pendek 
3.3    Iklan 
3.4    Video musik 
3.5    Produksi televisi 

 4.  Personil relevan itu mencakup:  
      4.1    Desainer produksi 
      4.2    Supervisor  
      4.3    Kepala bagian  
      4.4    Pengarah fotografi 

4.5    Sutradara 
4.6    Produser  
4.7    Pengarah teknis  
4.8    Staf teknik lain 
4.9    Staf spesialis lain  
4.10  Desainer  
4.11  Manajer studio 
4.12  Personil produksi animasi 
4.13  Artist visual 

 5.  Elemen-elemen yang dianimasikan meliputi:  
5.1   Karakter 
5.2   Latar 
5.3   Property misalnya furniture  

 6. Detail relevan untuk penjiplakan, fotocopy atau scanning gambar dapat ditemukan  
     dalam:  

6.1   Storyboard 
6.2   Gambar layout 
6.3   Instruksi sutradara 
6.4   Kamera sheet  
6.5   Penggalan soundtrack  

7.   Image yang dianimasikan dapat berupa:  
7.1   Nyatakan image yang digambar dengan tangan 
7.2   Bentuk-bentuk dan ‘actions’ yang dibuat dengan komputer 
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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  Visualisasi dan intepretasi konsep kreatif  
1.1.2   Spesifikasi dan instruksi  intepretasi   
1.1.3   Prinsip dan teknik produksi animasi  
1.1.4   Prinsip dan teknik animasi  
1.1.5   Memahami elemen artistik suatu produksi 
1.1.6   Menjaga integritas desain 
1.1.7   Gambar karakter dasar 
1.1.8   Gambar kartun dasar 
1.1.9   Prinsip dan teknik dasar pengoperasian peralatan elektronik 

 
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    Memahami elemen artistik dari suatu produksi 
  1.2.5    Mengenali metode dan teknik animasi saat ini 
  1.2.6    Menjaga integritas design 

 
2.    Konteks penilaian 

2.1 Penilaian dapat terjadi di tempat kerja, diluar kerja atau campuran 

keduanya. Penilaian diluar kerja harus dijalankan dalam lingkungan 

kerja yang disimulasikan dekat dengan tempat kerja.  

 

2.2 Penilaian mungkin dapat menggunakan serangkaian metode untuk 

menilai kemampuan dan penerapan pengetahuan pendukung utama, 

dan mungkin meliputi:   

2.2.1 Contoh-contoh kerja atau aktivitas kerja yang disimulasikan  
2.2.2 Pertanyaan lisan / wawancara yang ditujukan untuk      

mengevaluasi proses yang digunakan dalam mengembangkan 
dan mewujudkan konsep kreatif.  

2.2.3 Laporan / buku catatan kemajuan  
2.2.4 Laporan pihak ketiga dan prestasi otentik sebelumnya. 
2.2.5 Bukti portfolio yang menggambarkan proses yang digunakan 

dalam mengembangkan dan mewujudkan konsep kreatif.  
 
3.    Aspek penting penilaian 
       Aspek yang harus diperhatikan : 

3.1  Kemampuan untuk menggunakan ejaan yang tepat 
3.2   Buku Laporan Kemajuan  
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 
3.6    Laporan pihak ketiga dan prestasi otentik sebelumnya 
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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.MM02.051.01   Membuat Animasi Stop-Motion (Modeling) 

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 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 2 
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KODE UNIT : TIK.MM02.054.01 
 
JUDUL UNIT : Membuat Animasi Digital 2D 
 
DESKRIPSI UNIT : Unit ini menjelaskan keahlian dan pengetahuan  

yang dibutuhkan untuk menggunakan teknik  
animasi digital dan software standar industri untuk  
membuat animasi 2D untuk aplikasi media dalam  
industri budaya. 

 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Mengidentifikasi 
kebutuhan animasi 

1.1   Penjelasan desain dan storyboard kebutuhan , 
dan produksi dengan personel yang 
bersangkutan, didapatkan serta dibahas. 

 
1.2   Semua kebutuhan animasi 2D termasuk 

spesifikasi produksi dan teknis, diidentifikasi 
serta dibahas dengan personel yang 
bersangkutan 

 

02 Mengidentifikasi lingkup 
software animasi 2D 

2.1  Lingkup standar industri software animasi 2D 
dan teknik animasi computer, diidentifikasi. 

 
2.2  Kecocokan software ditentukan sesuai 

kebutuhan, spesifikasi produksi, dan spesifikasi 
teknis. 

 
2.3  Software yang cocok dalam hubungannya 

dengan platform penyampaian multimedia 
tertentu, dipilih 

 
2.4  Software dibahas dengan bagian desain untuk 

memastikan software yang dipilih akan 
memenuhi outcome / hasil yang dikehendaki. 

 

03 Memproduksi gambar 
animasi untuk animasi 

3.1  Gambar animasi diproduksi dengan metode 
yang paling sesuai untuk merefleksikan 
kebutuhan animasi. 

 
3.2  Diproduksi dengan jumlah gambar animasi 

yang cukup untuk melakukan tindakan atau 
desain yang dibutuhkan  dan dipastikan bahwa 
gambar-gambar tersebut sesuai dengan 
kebutuhan produksi, kreatif dan teknis. 

 
3.3  Tiap soundtrack breakdown  disatukan ketika 

memproduksi gambar. 
 

3.4  Gambar animasi diberi label dengan jelas. 
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04 Membuat animasi 2D 4.1 Gambar animasi diimpor ke software animasi 2D 
yang telah ditentukan. 

 
4.2 Obyek digabungkan dengan steam animasi 

tunggal sesuai dengan kebutuhan dan 
spesifikasi kreatif. 

 
4.3 Background statis dan bergerak serta penyatuan 

obyek animasi ke dalam background statis atau 
bergerak, dibuat 

 
4.4 Teknik animasi digunakan sesuai software. 

 
4.5 Suara disatukan bila perlu. 

 
4.6 Disimpan dengan menggunakan file format dan 

prosedur manajemen file yang benar. 
 

05 Mengevaluasi animasi 5.1  Deretan animasi ditampilkan kepada personel 
yang bersangkutan untuk respon dan 
rekomendasi detail. 

 
5.2    Desain dibahas, diidentifikasi, dan dirubah 
         bila diperlukan. 

 
5.3    Perubahan desain digunakan untuk    
         menyempurnakan animasi 2D dan memenuhi  
         rekomendasi. 
  

    5.4    Persetujuan akhir didapatkan dari personel yang 
             bersangkutan untuk animasi 2D yang telah   
            diselesaikan. 
 

 
BATASAN VARIABEL 
 
1. Gambar animasi dapat : 
 1.1. Diproduksi dalam berbagai gaya / model grafik 
 1.2. Melibatkan sejumlah besar gaya dan teknik grafik 
2. Gambar animasi dapat merefleksikan :  
 2.1. Outline detail dari storyboard dan penjelasan desain 
 2.2. Petunjuk sutradara 
3. Gambar animasi dapat diproduksi oleh : 
 3.1. Image hasil gambar tangan  
 3.2. Penyempurnaan elektronik 
 3.3. Bentuk dan  aksi yang dihasilkan komputer 
4. Batasan produksi dapat meliputi : 
 4.1. Batas waktu 
 4.2. Tenggat waktu  
 4.3. Anggaran 
 4.4. Sumber daya 
 4.5. Hardware  
 4.6. Software  
 4.7. Personel  
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5. Spesifikasi produksi meliputi : 
 5.1. Anggaran 
 5.2. Sumber daya 
 5.3. Tujuan 
 5.4. Penonton 
 5.5. Storyboard  
 5.6. Naskah 
6. Teknik animasi meliputi : 
 6.1. Motion blur  
 6.2. Object exaggerations  
7. Dokumentasi : 
 7.1. Hasil olah komputer 
 7.2. Tulisan tangan 
 7.3. Jadwal produksi 
 7.4. Jadwal manufaktur 
 7.5. Spesifikasi / instruksi perusahaan 
 7.6. Kontrak 
 7.7. Edit Decision Lists (EDLs)  
 7.8. Laporan kesalahan 
 7.9. Daftar urutan dengan bilangan pendek yang relevan  
 7.10. Urutan sambungan 
 7.11. Naskah tambahan 
 7.12. Transkrip tambahan 

8. Spesifikasi teknis meliputi : 

 8.1. Format file 

 8.2. Ukuran file 

 8.3. Sistem operasi 

 8.4. Spesifikasi hardware termasuk ukuran memori, RAM 

 8.5. Platform delivery / kiriman  

 8.6. Bentuk media 

9. Produksi multimedia  

 9.1. Aspek atau bagian produksi film / video  

 9.2. Feature 

 9.3. Dokumenter 

 9.4. Film pendek dan / atau video 

 9.5. Animasi 

 9.6. Komersial / iklan 

 9.7. Pertunjukan langsung, tunda, atau ulang  

 9.8. Video musik 

 9.9. Program televisi: musik, drama, komedi, variety show, olah raga 

 9.10. Produksi televisi siaran langsung, tunda, atau siaran ulang 

 9.11. Produk pendidikan 

 9.12. Game  

 9.13. Produk promosi 
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 9.14. Produk informasi 

 9.15. Produk training 

 9.16. E-commerce  

 9.17. Lingkup lainnya 

10. Personel yang relevan :  

 10.1. Pimpinan proyek 

 10.2. Desainer navigasi 

 10.3. Produser  

 10.4. Desainer instruksional 

 10.5. Bagian editing 

 10.6. Bagian editing suara 

 10.7. Sutradara 

 10.8. Produser  

 10.9. Pengarah photografi 

 10.10. Bagian produksi grafik 

 10.11. Penata musik 

 10.12. Bagian sound effect 

 10.13. Staf teknis lainnya 

 10.14. Staf ahli lainnya 

 10.15. Desainer lain 

11. Software standar industri meliputi : 

 Sejumlah besar program, misalkan : 

 11.1. Director  

 11.2. Flash  

 11.3. Soft Image  

 Catatan: program ini sedang di-upgrade dan diganti dan program terbaru harus 

segera ditetapkan. 

12. Delivery platform meliputi : 

 12.1. World Wide Web  

 12.2. CD-ROM  

 12.3. DVD  

 12.4. Beta-cam  

 12.5. Video  

 12.6. Film  

 12.7. Urutan judul  

 12.8. Urutan kredit 
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 12.9. Grafik background 

 12.10. Teknik animasi misalnya stop motion, analog, digital  

 12.11. Transisi  

 12.12. Cuts  

 12.13. Mixes  

 12.14. Wipes  

 12.15. Keys  

 12.16. Special effects  

 12.17. Dissolves  

 12.18. Fade in  

 12.19. Fade outs  

 12.20. Supers  

 12.21. Subjuduls  

13. Sumber existing image meliputi : 

 13.1. Image libraries  

 13.2. Computer software image library packages  

 13.3. Internet  

14. Copy meliputi : 

 14.1. Keamanan 

 14.2. Salinan pekerjaan 

 
 
PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Pengetahuan dan keterampilan penunjang  

Penilaian harus meliputi bukti pengetahuan dan keahlian esensial dalam area 
berikut ini : 
1.1.  Prinsip desain grafik 2D 
1.2.  Software 2D untuk membuat grafik 
1.3.  Komputer dan sistem operasional komputer  
 
1.4.  Faktor keterbatasan computer hardware 
1.5.  Stategi untuk menguji media dan produk 
1.6.  Format animasi digital 
1.7.  Teknik animasi komputer 
1.8.  Prinsip layar 
1.9.  Prinsip editing dasar, misalkan komposisi, framing, pacing, timing 
1.10. Mengumpulkan dan menginterpretasi informasi, naskah dan image 

kreatif 
1.11. Visualisasi dan interpretasi konsep kreatif 
1.12. Pemahaman akan kafabilitas personel lainnya 
1.13. Pemahaman elemen kreatif suatu produksi 
1.14. Pemahaman akan konvensi desain image grafik, teknik / metode dan 

peralatan 
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1.15. Keahlian menggambar 
1.16. Sumber informasi dan managemen 
1.17. Keahlian komunikasi efektif 
1.18. Undang undang hak cipta, peraturan dan kejelasan prosedur 
 

2. Konteks penilaian 
2.1.  Penilaian unit ini dapat dilakukan on the job, off the job atau keduanya. 
2.2.  Penilaian off the job harus dilakukan dalam simulasi lingkungan tempat 

kerja 
2.3.  Penilaian dapat melibatkan sejumlah metode untuk menilai performa 

dan aplikasi pengetahuan dasar berikut ini : 
  2.3.1. Demo praktis (observasi langsung dapat dilakukan lebih dari 
   satu kali agar tercipta konsistensi performa) 
  2.3.2. Role play  
  2.3.3. Studi kasus 
  2.3.4. Sampel kerja atau simulasi aktifitas tempat kerja 
  2.3.5. Pertanyaan / wawancara lisan dengan tujuan evaluasi proses  
   yang digunakan dalam pengembangan dan perealisasian  
   konsep kreatif 
  2.3.6. Laporan pihak ketiga dan hasil otentik 
  2.3.7. Portofolio bukti yang menjelaskan proses yang digunakan  
   dalam pengembangan dan perealisasian konsep kreatif 

 
3.  Aspek penting penilaian 

Aspek yang harus diperhatikan : 
3.1. Unit kompetensi ini menerapkan pada sejumlah industri, misalkan film, 

televisi, radio dan multimedia. Fokus penilaian akan tergantung pada 
industri yang terlibat. Penilaian harus memenuhi kebutuhan industri 
tertentu dan sektor industri dimana performanya sedang dinilai. 
Penilaian harus hanya berdasar variabel yang ada dalam statement 
variabel, yang diterapkan pada kontek yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 

3.2. Bukti berkut ini penting untuk penetapan kompetensi dalam unit ini : 
  3.2.1. Produksi dua jenis yang berbeda yang menggabungkan animasi  
   2D dengan job spesifikasi dan kriteria performa yang telah  
   ditetapkan. 

  3.2.2. Mendapatkan dan menggunakan informasi yang sesuai dengan  
   tugas dari berbagai sumber informasi  . 
  3.2.3. Perkembangan image grafik kreatif yang sesuai dengan  
   kebutuhan praktis termasuk jenis produksi dan batasan  
   sumberdaya dalam batas anggaran tertentu. 
  3.2.4. Komunikasi verbal dan tertulis yang efektif dengan individu  
   / organisasi. 
  3.2.5. Pengetahuan dan aplikasi metode dan peralatan produksi  
   grafik 2. 
 

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.MM02.055.01  Membuat Animasi Digital 3D 

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 
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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 3 
5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 2 
6 Memecahkan masalah 3 
7 Menggunakan teknologi 3 
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KODE UNIT : TIK.MM02.055.01 
 
JUDUL UNIT : Membuat Animasi Digital 3D 
 
DESKRIPSI UNIT : Unit ini menjelaskan keahlian dan pengetahuan  

yang dibutuhkan untuk menggunakan teknik 
animasi digital dan software standar industri untuk 
membuat animasi digital 3D untuk aplikasi media 
dalam industri budaya. 

 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Mengidentifikasi 
kebutuhan animasi 

1.1   Penjelasan desain dan storyboard, didapatkan 
serta dibahas kebutuhan produksi dengan 
personel yang bersangkutan. 

 
1.2   Semua kebutuhan animasi 2D termasuk 

spesifikasi produksi dan teknis, diidentifikasi 
serta dibahas dengan personel yang 
bersangkutan 

  
1.3 Kebutuhan soundtrack diidentifikasi dalam 

diskusi dengan personel yang bersangkutan 
 

02 Mengidentifikasi lingkup 
software animasi 3D 

2.1 Standar industri software animasi 3D dan teknik 
animasi komputer diidentifikasi. 

 
2.2  Kompatibilitas software dengan kebutuhan 

produksi, kebutuhan teknis dan spesifikasinya 
ditentukan 

 
2.3  Dipilih software yang sesuai dalam hubungan 

dengan platform penyampaian multimedia. 
 
2.4  Pembahasan software dilakukan dengan bagian 

desain untuk memastikan software yang dipilih 
akan memenuhi outcome / hasil yang 
dikehendaki. 

 

03 Membuat animasi 3D 3.1  Teknik animasi komputer 3D diidentifikasi dan 
dipilih untuk memenuhi kebutuhan kreatif dan 
teknis 

 
3.2   Obyek rigid (kaku) dan non-rigid  dibuat 

            sesuai dengan penjelasan desain dan   
            storyboard 
 

3.3  Obyek digabungkan menjadi sistem animasi    
         tunggal berdasarkan kebutuhan kreatif dan   
         spesifikasi teknis. 

 



 

 
330

3.4  Gerakan animasi yang sederhana,   
           kompleks, dan background statis atau bergerak 
           dibuat berdasarkan kebutuhan kreatif dan tekins. 
 

3.5 Obyek animasi atau karakter dalam background 
statis atau bergerak, disatukan dengan 
menggunakan teknik animasi dan software yang 
sesuai dengan kebutuhan  

 
3.6  Teknik time stamping diterapkan pada frame   
        animasi    
 
3.7 Suara digunakan bila perlu, dengan merujuk    
        pada  soundtrack breakdown 
 
3.8 Animasi 3D disimpan dengan menggunakan   
        format file yang tepat   
 

04 Mengevaluasi animasi 4.1  Animasi 3D diberikan kepada personel yang   
       bersangkutan untuk mendapatkan tanggapan dan  
       rekomendasi secara detail 
 
4.2 Perubahan desain yang mungkin diperlukan 

didiskusikan dan diidentifikasi 
 
4.3 Perubahan desain dilakukan untuk melengkapi   
       animasi 3D dan memenuhi rekomendasi 
 
4.4  Persetujuan akhir didapatkan dari personel yang   
        bersangkutan untuk animasi 3D yang sudah   
        diselesaikan. 
 

05 Mengevaluasi animasi 5.1  Deretan animasi ditampilkan kepada personel 
yang bersangkutan untuk respon dan 
rekomendasi detail. 

 
5.2 Desain dibahas, diidentifikasi, dan dirubah, bila 

diperlukan 
 

5.3    Perubahan desain digunakan untuk    
         menyempurnakan animasi 2D dan memenuhi  
         rekomendasi. 
  

    5.4    Persetujuan akhir didapatkan dari personel yang 
             bersangkutan untuk animasi 2D yang telah   
            diselesaikan. 
 

 
BATASAN VARIABEL 
 
1. Detail animasi 3D dapat ditemukan di ; 
 1.1. Storyboard 
 1.2. Gambar layout 
 1.3  Petunjuk sutradara 
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 1.4  Camera sheet 
 1.5 Soundtrack breakdown 
2. Spesifikasi produksi meliputi ; 
 2.1. Batas waktu 
 2.2. Tenggat waktu 
 2.3  Anggaran 
 2.4 Sumber daya ; 
  2.4.1  Hardware 
  2.4.2  Software 
  2.4.3  Personel 
 2.5 Tujuan 
 2.6 Audience 
 2.7 Storyboard 
 2.8 Naskah 
 2.9 Hasil olah komputer 
 2.10 Tulisan tangan 
 2.11 Anggaran 
 2.12 Naskah 
 2.13 Jadwal produksi 
 2.14 Rencana operasional / proyek 
 2.15 Jadwal perusahaan 
 2.16 Spesifikasi / petunjuk perusahaan 
 2.17 Kontrak 
 2.18 Daftar keputusan edit  / Edit Decision Lists (EDLs) 
 2.19 Laporan kesalahan 
 2.20 Daftar urut dengan jumlah shot yang relevan 
 2.21 Urutan sambungan 
 2.22 Naskah tambahan 
 2.23 Transkrip tambahan 
3. Spesifikasi teknis meliputi ; 
 3.1. File format 
 3.2. Ukuran file 
 3.3. System operasi 
 3.4 Spesifikasi hardware termasuk besar memori, RAM 
 3.5 Platform pengiriman 
 3.6 Bentuk media 
4. Produksi multimedia meliputi atau tercakup dalam : 
 4.1 Aspek atau bagian produksi film / video 
 4.2. Feature 
 4.3. Dokumenter 
 4.4. File dan / atau video pendek 
 4.5. Animasi 
 4.6. Komersial / iklan 
 4.7. Pertunjukan langsung, tunda, atau ulang 
 4.8 Video musik 
 4.9 Program televisi: musik, drama, komedi, variety show, olah raga 
 4.10 Produksi televisi siaran langsung, tunda, atau siaran ulang 
 4.11 Produk pendidikan 
 4.12 Game 
 4.13 Produk promosi 
 4.14 Produk informasi 
 4.15 Produk pelatihan 
 4.16 E-commerce 
 4.17 Lingkup lainnya 
5. Personel yang terlibat ; 
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 5.1. Bagian produksi grafik 3D 
 5.2. Bagian produksi animasi 3D 
 5.3. Pimpinan proyek  
 5.4. Desainer navigasi 
 5.5. Produser video 
 5.6. Bagian editing 
 5.7 Bagian sound / musik 
 5.8 Sutradara 
 5.9 Produser 
 5.10 Pengarah photografi 
 5.11 Staf teknis lainnya 
 5.12 Staf ahli lainnya 
 5.13 Desain 
6. Software standar industri meliputi ; 
 6.1. Director 
 6.2. Flash 
 6.3 Soft Image 
Catatan : Program ini sedang diupgrade dan diganti dan up-date program harus   
                segera ditetapkan. 
7. Delivery platform meliputi ; 
 7.1. World Wide Web 
 7.2. CD-ROM 
 7.3. DVD 
 7.4. Beta-cam 
 7.5. Video 
 7.6. Film 
 
 
PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Pengetahuan dan keterampilan pendukung  

Penilaian harus meliputi bukti pengetahuan dan keahlian esensial dalam area 
berikut ini : 
1.1.  Konvensi animasi 3D dan desain grafis, teknik / metode dan peralatan 
1.2.  Software design untuk menghasilkan animasi 3D dan desain grafis 
1.3.  Aplikasi metode animasi  dan desain grafis yang berbeda 
1.4.  Prinsip dan teknik produksi animasi 
1.5.  Komputer dan system operasional komputer 
1.6.  Faktor keterbatasan hardware komputer 
1.7.  Strategi untuk menguji media dan produk  
1.8.  Prinsip editing dasar, misalnya komposisi, framing, pacing dan timing 
1.9.  Pengumpulan dan penginterpretasian informasi kreatif, naskah dan  
            gambar, spesifikasi dan instruksi 
1.10. Visualisasi konsep kreatif 
1.11. Pemahaman akan kapabilitas personel lainnya 
1.12. Pemahaman elemen kreatif sebuah produksi 
1.13. Keahlian desain dan gambar 
1.14. Mempertahankan integritas desain 
1.15. Keahlian komunikasi efektif 
1.16. Sumber informasi dan managemen 
1.17. Undang undang hak cipta, peraturan dan kejelasan prosedur konteks   
 

2. Konteks penilaian 
2.1.  Penilaian unit ini dapat dilakukan on the job, off the job atau keduanya. 
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2.2.  Penilaian off the job harus dilakukan dalam simulasi lingkungan tempat 
kerja 

 
2.3.  Penilaian dapat melibatkan sejumlah metode untuk menilai performa 

dan aplikasi pengetahuan dasar berikut ini ; 
  2.3.1. Role play 
  2.3.2. Studi kasus 
  2.3.3. Sampel kerja atau simulasi aktifitas tempat kerja 
  2.3.4. Pertanyaan / wawancara lisan dengan tujuan evaluasi proses   
                        yang digunakan dalam pengembangan dan perealisasian   
                        konsep kreatif 
  2.3.5. Proyek / laporan / logbook 
  2.3.6. Laporan pihak ketiga dan hasil otentik 
  2.3.7. Portofolio bukti yang menjelaskan proses yang digunakan   
                        dalam pengembangan dan perealisasian konsep kreatif 

 
3.  Aspek penting penilaian 

3.1. Unit kompetensi ini menerapkan pada sejumlah industri , misalkan film, 
televisi, radio dan multimedia. Fokus penilaian akan tergantung pada 
industri yang terlibat. Penilaian harus memenuhi kebutuhan industri 
tertentu dan sektor industri dimana performanya sedang dinilai. 
Penilaian harus hanya berdasar variabel yang ada dalam statememn 
variabel, yang diterapkan pada kontek yamh telah ditetapkan 
sebelumnya. 

3.2. Bukti berkut ini penting untuk penetapan kompetensi dalam unit ini ; 
  3.2.1. Produksi multimedia dengan animasi 3D sesuai dengan   
                                   spesifikasi dan kriteria performa kerja 

  3.2.2. Mendapatkan dan menggunakan informasi yang sesuai dengan   
                        tugas dari berbagai sumber informasi 
  3.2.3. Perkembangan image grafik kreatif yang sesuai dengan  

   kebutuhan praktis termasuk jenis produksi dan batasan  
   sumberdaya dalam batas anggaran tertentu. 
  3.2.4. Komunikasi verbal dan tertulis yang efektif dengan individu  
   / organisasi. 
           3.2.5. Pengetahuan dan aplikasi metode dan peralatan produksi grafik 

3D 
 

 
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.MM02.056.01 
 
JUDUL UNIT         : Membuat Gambar dan Model 3D 
  
DESKRIPSI UNIT : Unit ini menjelaskan keahlian dan pengetahuan 

yang dibutuhkan untuk menghasilkan model dan 
gambar digital 3D untuk aplikasi media dalam 
industri budaya 

 

 
ELEMEN KOMPETENSI 

 
KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Mengidentifikasi 
persyaratan untuk model 
dan gambar digital 3D 

1.1 Penjelasan desain dan storyboard didapatkan 
dan dilakukan diskusi kebutuhan kreatif dengan 
personel yang bersangkutan. 

 
1.2 Semua model 3D dan kebutuhan gambar 

termasuk spesifikasi produksi dan teknis, 
diidentifikasi serta didiskusikan dengan personel 
yang bersangkutan  

 
1.3 Setiap kebutuhan soundtrack diidentifikasi dan 

didiskusikan dengan personel yang bersangkutan 
 

02 Mengidentifikasi dan 
memilih software untuk 
membuat model dan 
gambar 

2.1 Standar industri software 3D modeling, imaging, 
teknik animasi komputer, dan analisa fitur yang 
membedakannya diidentifikasi 

 
2.2 Parameter kreatif dan teknis dari hardware dan 

software yang telah ditentukan, diperhatikan 
dengan memperkirakan batasan dan 
kompatibilitas / kecocokan dengan kebutuhan 
kreatif, produksi, teknis, serta spesifikasinya. 

 
2.3 Software yang tepat dipilih dalam hubungannya 

dengan platform penyampaian multimedia yang 
spesifik 

 
2.4 Software 3D modelling dan  imaging 

didiskusikan dengan bagian desain untuk 
memastikan pilihan tersebut sesuai dengan hasil 
yang diharapkan 

 

03 Menciptakan model dan 
gambar digital 3D 

 3.1 Alat serta feature yang tepat dari program yang 
telah dipilih diidentifikasi dan diterapkan untuk 
memenuhi kebutuhan kreatif dan teknis 

 
3.2 Ruang model virtual 3D dibuat dengan 

menggunakan software perintah untuk mengedit 
model dan ruang virtual 

 
3.3 Gambar dengan dasar operasi   
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            Boolen dan Vector diciptakan sesuai dengan 
           kebutuhan model 3D 

 
3.4 Pre-define textures digunakan dengan   

           texture mapping parameter 
 

3.5 Option kontrol kamera dan rendering parameter 
ditentukan, digunakan dan dimanipulasi untuk   

            mendapatkan hasil kreatif yang dikehendaki 
 

3.6  Hirarki gerak obyek digunakan untuk   
            mendapatkan efek gerak yang dibutuhkan 
 

3.7 Bentuk output dan presentasi yang  
           tepat dan model 3D disimpan berdasarkan   
           teknologi kompresi file khusus  
 

3.8 Praktek industri yang disetujui untuk   
           penamaan, manajemen file dan prosedur backup 
 

04 Menguji dan 
mengevaluasi model 3D 

4.1    Gerak model 3D diujikan dan digabung   
           dengan media lainnya untuk menciptakan   
           multimedia yang dibutuhkan 
 

4.2 Cross platform file transfer, digitized time coding 
dan kalibrasi interface dipastikan  sesuai 
kebutuhan teknis dan spesifikasi kreatif 

 
4.3 Model 3D dan multimedia yang berhubungan   

         diberikan pada personel yang bersangkutan untuk  
         mendapatkan respon dan rekomendasi yang   
         detail 
 

4.4 Perubahan desain yang mungkin dibutuhkan, 
didiskusikan, diidentifikasikan, dan dilakukan  

 
4.5 Perubahan desain disatukan untuk melengkapi   

         model dan disesuaikan dengan rekomendasi 
 

4.6 Model akhir yang sudah jadi  disetujui dan 
         didapatkan dari personel yang bersangkutan  
     

 
BATASAN VARIABEL 
 
1. Spesifikasi produksi meliputi ; 

1.1 Batas waktu 
1.2. Tenggat waktu 
1.3. Anggaran 
1.4. Sumber daya ; 
 1.4.1  Hardware 
 1.4.2  Software 
 1.4.3  Personel 
1.5. Tujuan 
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1.6. Audience 
1.7. Storyboard 
1.8       Naskah 
1.9 File format 
1.10 Ukuran file 
1.11 Operating system 
1.12 Spesifikasi hardware termasuk besarnya memory, RAM 
1.13 Platform penyampaian 
1.14 Bentuk media 
1.15 Alat dan parameter software 

2. Spesifikasi kreatif dan desain untuk model dapat ditemukan dalam : 
2.1. Storyboard  
2.2. Gambar layout 
2.3. Pengalaman hidup 
2.4. Petunjuk sutradara 
2.5. Camera sheet  
2.6. Soundtrack breakdown 

3. Perintah software meliputi : 
3.1 Warna 
3.2 Nada 
3.3 Tekstur 

4. Texture mapping parameters meliputi : 
 4.1 Pencahayaan 
 4.2 Bayangan 
5. Media lain meliputi : 
 5.1 Digital imaging 
 5.2 Suara 
 5.3 Animasi 
 5.4 Video 
6. Dokumentasi berupa : 
 6.1 Hasil olah komputer 
 6.2 Tulisan tangan 
 6.3 Naskah tambahan 
 6.4 Transkrip tambahan 
 6.5 Daftar urut jumlah shot yang relevan 
 6.6 Jadwal produksi 
 6.7 Rencana operasional / proyek 
 6.8 Spesifikasi / petunjuk perusahaan 
 6.9 Edit Decision Lists (EDLs) 
 6.10 Laporan kesalahan 
 6.11 Urutan sambungan 
7. Produksi multimedia meliputi atau termasuk dalam : 
 7.1 Feature 
 7.2 Dokumenter 
 7.3 Video 
 7.4 Animasi 
 7.5 Komersial / iklan 
 7.6 Pertunjukan langsung, tunda, atau ulang 
 7.7 Video musik 
 7.8 Program televisi: musik, drama, komedi, variety show, olah raga 
 7.9 Produksi televisi siaran langsung, tunda, atau siaran ulang 
 7.10 Produk pendidikan 
 7.11 Aspek atau bagian produksi film / video 
8. Personel yang relevan : 
 8.1 Sutradara 
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 8.2 Produser 
 8.3 Pimpinan proyek 
 8.4 Pengarah teknis 
 8.5 Desiner navigasi 
 8.6 Produser video 
 8.7 Bagian editing 
 8.8 Bagian sound / musik 
 8.9 Pengarah fotografi 
 8.10 Bagian produksi grafik 
 8.11 Penata musik 
 8.12 Bagian sound effect 
 8.13 Staf teknis lainnya 
 8.14 Staf ahli lainnya 
9. Software 3D modeling standar industri meliputi sejumlah program misalkan : 
 9.1 Autocad 
 9.2 3D Studio Max 
 9.3 Infini-D 
 9.4 Bryce 3D 
 9.5 Lightwave 
Catatan : Program ini sedang diupgrade, diganti dan up-date program harus segera 
dipilih. 
10. Platform penyampaian meliputi : 
 10.1 World Wide Web 
 10.2 CD-ROM 
 10.3 DVD 
 10.4 Beta-cam 
 10.5 Video 
 10.6 Film 
 
 
PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Pengetahuan dan keterampilan penunjang  

Penilaian harus meliputi pengetahuan dan keahlian penting dalam area 
berikut: 
1.1 Software 3D untuk membuat model 
1.2 Aplikasi metode 3D modelling dan digital imaging dan format 3D 

modelling yang berbeda 
1.3. Prinsip pengurutan 3D modelling 
1.4. Komputer dan system operasional komputer 
1.5. Faktor keterlibatan hardware komputer 
1.6. Strategi untuk menguji media dan produk 
1.7. Interpretasi informasi, naskah dan gambar kreatif 
1.8. Pemahaman kapabilitas personel lainnya 
1.9. Pemahaman elemen kreatif sebuah produksi 
1.10. Keahlian desain dan gambar 
1.11. Mempertahankan integritas desain 
1.12. Screen principles 
1.13. Prinsip editing dasar , misalkan   composition, framing, pacing, timing 
1.14. Sumber informasi dan managemen 
1.15. Keahlian komunikasi efektif 
1.16. Undang-undang hak cipta, peraturan dan kejelasan prosedur 

   
 



 

 338

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

dan software industri 
2.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan on the job, off the job atau keduanya. 
2.2 Penilaian off the job harus dilakukan dalam simulasi lingkungan tempat 

kerja  
2.3 Penilaian dapat melibatkan sejumlah metode untuk menilai performa 

dan aplikasi pengetahuan dasar berikut ini : 
 2.3.1 Role play 
 2.3.2 Studi kasus 
 2.3.3 Sampel kerja atau simulasi aktifitas tempat kerja 
 2.3.4 Pertanyaan / wawancara lisan dengan tujuan evaluasi proses   
                        yang digunakan dalam pengembangan dan perealisasian   
                        konsep kreatif 
 2.3.5 Proyek / laporan / logbook 
 2.3.6 Laporan pihak ketiga dan hasil otentik 

2.3.7 Portofolio bukti yang menjelaskan proses yang digunakan 
dalam pengembangan dan perealisasian konsep kreatif 

 
3.  Aspek penting penilaian 

3.1 Unit kompetensi ini menerapkan pada sejumlah industri , misalkan film, 
televisi, radio dan multimedia. Fokus penilaian akan tergantung pada 
industri yang terlibat. Penilaian harus memenuhi kebutuhan industri 
tertentu dan sektor industri dimana performanya sedang dinilai. 
Penilaian harus hanya berdasar variabel yang ada dalam statement 
variabel, yang diterapkan pada konteks yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 

3.2 Bukti berkut ini penting untuk penetapan kompetensi dalam unit ini : 
  3.2.1 Perkembangan dan evaluasi model dan gambar 3D kreatif    
                        yang sesuai dengan kebutuhan praktis termasuk jenis produksi   
                        dan batas sumberdaya, dalam batasan anggaran tertentu 
  3.2.2 Komunikasi verbal dan tulis yang efektif dengan individu  
   /organisasi 
  3.2.3 Pengetahuan ,aplikasi metode produksi model, gambar 3D dan   
                        peralatannya 

 
 
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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