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TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN
8. Bidang Penyiar Televisi
DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS
BIDANG PENYIAR TELEVISI SESUAI KKNI LEVEL III
SIKAP DAN

Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian

TATA NILAI

manusia Indonesia yang.
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di
dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan
cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial
dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan
lingkungannya
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan,
kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan
original orang lain
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki
semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa
serta masyarakat luas.
7. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung
jawab dalam menyampaikan acara televisi kepada
pemirsa untuk tema dan karakter tertentu yang
sesuai dengan Standar Penyiaran (TV Broadcasting)
sehingga tidak memberikan dampak yang dapat
menimbulkan

keresahan

khalayak,

karena

bertentangan dengan norma hukum dan norma
sosial yang berlaku.

KEMAMPUAN

1. Menyampaikan acara televisi kepada pemirsa dalam

DI BIDANG

bentuk monolog sesuai dengan naskah acara televisi

KERJA

yang memiliki karakter dan tema tertentu dengan
standar mutu Penyiaran Televisi (TV Broadcasting),
yang meliputi.
a. Menterjemahkan ide sutradara menjadi naskah
acara televisi
b. Mengidentifikasi karakter dan tema acara televisi
c. Menyusun kalimat dan membuat naskah

yang

telah ditentukan oleh sutradara
d. Melakukan lafal dan irama suara (vocal) yang tepat
e. Melakukan gaya dan gerak tubuh (gesture) dalam
penampilan diri yang tepat
2. Melakukan improvisasi menyampaikan acara televisi
kepada pemirsa pada saat diperlukan
3. Melakukan komunikasi dengan kerabat kerja di
lingkungan

Produksi

Acara

Televisi

(Television

Production)
4. Melakukan komunikasi dengan Pengisi Acara (Nara
sumber)
5. Mengoperasikan

komputer

serta

menggunakan

aplikasi yang berhubungan dengan penulisan naskah
(office software)
PENGETAHUAN

1. Menguasai pengetahuan faktual tentang Produksi

YANG

Acara

DIKUASAI

(Broadcasting)

Televisi

sebagai

bagian

dari

Penyiaran

2. Menguasai metode komunikasi masa, komunikasi
inter personal
3. Menguasai Tata Bahasa Televisi (Grammar Television)
Sesuai dengan tema dan karakter tertentu menguasai
metoda
a. Bahasa tubuh (gesture),

b. Irama dan suara (vocal)
c. Tata rias wajah, rambut dan busana
4. Menguasai pengetahuan faktual tentang K3 di tempat
kerja
HAK DAN

1. Bertanggung jawab atas pekerjaan

menyampaikan

TANGGUNG

acara televisi kepada pemirsa dengan naskah yang

JAWAB

telah ditentukan tema dan karakternya menurut
Standar Penyiaran (Television Broadcasting)
2. Menyampaikan acara televisi

yang sesuai dengan

tema dan karakter dari hasil

koordinasi dan

kerjasama dengan sutradara, anggota kerabat kerja
serta pengisi acara/nara sumber
3. Menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di
lokasi produksi acara, serta mampu melakukan
improvisasi positif pada saat diperlukan

