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PENJABARAN

DESKRIPSI GENERIK
(LEARNING OUTCOMES
KKNI)
1. Mampu menyelesaikan
pekerjaan berlingkup
luas, memilih metode
yang sesuai dari
beragam pilihan yang
sudah maupun belum
baku dengan prosedur
dan metode penyiaran
yang ditetapkan oleh
institusi menganalisis
data, serta mampu
menunjukkan kinerja
dengan mutu dan
kuantitas yang terukur

KKNI JENJANG KUALIFIKASI V
KE DALAM LEARNING OUTCOMES
PROGRAM DIPLOMA III KOMUNIKASI
MINAT PENYIARAN
(PROGRAM KEAHLIAN KOMUNIKASI PROGRAM DIPLOMA IPB)
DESKRIPSI SPESIFIK
LEARNING OUTCOMES (KOMPETENSI UTAMA) LULUSAN
(LEARNING OUTCOMES PROGRAM STUDI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III KOMUNIKASI
DIPLOMA III KOMUNIKASI)
1.1. Terampil dan mampu menjadi teknisi
1.1.1.
Terampil membuat draft perencaaan produksi Radio, TV,film dan
Internet, membuat program siaran, membantu mengarahkan
Penyiaran madya yang mampu melakukan
kegiatan produksi siaran dalam skala yang terbatas, dan
pekerjaan di bidang komunikasi khususnya
menghasilkan karya jurnalistik.
fungsi penyiaran pada pemerintahan,
perusahaan swasta, BUMN berskala besar
1.1.2.
Terampil membuat dan mengedit naskah penyiaran berdasarkan
dan/atau go-public yang sesuai dengan
standar produksi penyiaran yang ditetapkan lembaga
standar dan prinsip-prinsip yang berlaku
1.1.3.
Terampil menghasilkan karya audio visual berbasis teknologi
umum dan relevan di bidang Komunikasi,
digital, komunikasi, dan informasi
melalui prosedur dan metode teknik
1.1.4.
Terampil bekerja mandiri untuk aspek-aspek tertentu dari proses
penyiaran yang ditetapkan oleh institusi
produksi siaran Radio, TV,film dan Internet yang menjadi
dengan melakukan fact finding, controlling,
tanggungjawabnya.
communicating dan evaluation pada setiap
1.1.5.
Mampu secara mandiri maupun berkelompok berusaha dibidang
pekerjaan yang dihadapi serta mampu
penyiaran (fotografer, editor,camera person, master of
menunjukkan kinerja dengan mutu dan
ceremony).
kuantitas yang terukur
1.1.6.

Mampu memahami etika penyiaran.

1.1.7.

Mampu menghasilkan karya jurnalistik.

1.1.8.

Mampu membantu mengarahkan kegiatan produksi TV atau
Radio dalam skala luas
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2. Menguasai konsep
teoritis bidang
pengetahuan tertentu
secara umum, serta
mampu
memformulasikan
penyelesaian masalah
prosedural.

2.1.

Menguasai konsep teoritis informasi dan
komunikasi secara umum dan konsepkonsep lain yang relevan untuk
menyelesaikan masalah dan/atau
pekerjaan di bidang komunikasi minat
penyiaran

1.1.9.

Mampu membuat draft perencaaan produksi TV, Radio, film, dan
media digital.

1.1.10.

Mampu membuat dan mengedit naskah penyiaran berdasarkan
standar produksi penyiaran yang ditetapkan lembaga.

1.1.11.

Mampu menghasilkan karya audio visual berbasis teknologi
digital, komunikasi, dan informasi.

1.1.12.

Mampu berwirausaha secara mandiri maupun kelompok dibidang
penyiaran (fotografer, editor audio visual, camera person, Master
of Ceremony)

1.1.13.

Mampu bekerja mandiri untuk aspek-aspek tertentu dari proses
produksi siaran televisi, radio, film dan digital yang menjadi
tanggungjawabnya.

1.1.14.

Mampu mengelola kelompok kerja produksi siaran televisi, radio,
film, dan digital, dan dapat membuat laporan tertulis secara
komprehensif atas kegiatan yang dikelolanya

2.1.1.

Menguasai konsep teoritis komunikasi massa secara umum
tentang teknik-teknik produksi siaran media massa, teknik
wawancara, teknik penulisan naskah, teknik penyiar radio dan
televisi, teknik fotografi serta menguasai teknologi informasi dan
komunikasi untuk kegiatan produksi acara penyiaran

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Menguasai konsep teoritis tentang teknik produksi penyiaran.
Menguasai konsep teoritis tentang teknik penulisan media
Menguasai konsep teoritis tentang teknologi komunikasi dan
informasi.
Menguasai peraturan hak Cipta (haki)
Menguasai konsep teoritis manajemen sumner daya manusia.
Menguasai konsep teoritis tentang sistem informasi dan
komunikasi yang meliputi elemen-elemen sistem, pengaruh
teknologi digital.

2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
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2.1.8.
2.1.9.

3. Mampu mengelola
kelompok kerja dan
menyusun laporan
tertulis secara
komprehensif.

3.1.

Mampu bekerja sama dan berkomunikasi
secara efektif dalam sebuah kelompok
kerja (team work) baik dalam posisinya
sebagai anggota dan/atau sebagai
pimpinan kelompok kerja, untuk
menyelesaikan pekerjaan di bidang
komunikasi minat penyiaran termasuk
mendokumentasikan hasil pekerjaan dalam
bentuk laporan tertulis.

3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.

4. Bertanggungjawab
pada pekerjaan sendiri
dan dapat diberi
tanggungjawab atas
pencapaian hasil kerja
kelompok.

4.1.

Mampu melakukan evaluasi dan supervisi
terhadap pencapaian hasil pekerjaan di
bidang komunikasi, minat penyiaran yang
menjadi tanggung jawabnya baik sebagai
anggota dan/atau pimpinan dalam
kelompok kerja.

Menguasai konsep, prosedur, metode, dan teknik analisis laporan
serta penginterpretasian hasil analisis laporan keuangan.
Menguasai konsep teoritis mengenai teknologi informasi yang
berpengaruh pada proses produksi khususnya piranti lunak
(software) aplikasi komputer, aplikasi pengolah
gambar/suara/video, spreadsheet, dan aplikasi pengolah
data/Base.
Mampu menyesuaikan diri dengan cepat di lingkungan kerjanya
dan dapat bekerjasama dalam kerja kelompok (team work)
Mampu menyiapkan laporan tertulis tentang hasil pekerjaan baik
yang menjadi tanggung jawabnya sendiri maupun menjadi
tanggung jawab kelompok kerja (team work).
Mampu mengelola kelompok kerja produksi siaran televisi, radio,
film, dan digital, serta dapat membuat laporan tertulis secara
komprehensif atas kegiatan yang dikelolanya.
Mampu menerapkan etika pergaulan di bidang bisnis dan praktik
profesional dalam bekerja.
Mampu bekerja mandiri untuk aspek-aspek tertentu dari proses
produksi siaran televisi, radio, film dan digital yang menjadi
tanggungjawabnya.

4.1.1.

Mampu melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya dalam konteks penyelesaian
pekerjaan yang ditugaskan.

4.1.2.

Mampu melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya
sebagai pimpiman kelompok kerja (team work).
Mampu mengevaluasi diri, mengelola pembelajaran diri sendiri,
secara efektif mengkomunikasikan informasi dan ide dalam
berbagai bentuk media kepada masyarakat yang sesuai dengan
bidangnya atau masyarakat umum.

4.1.3.

4.1.4

Mampu melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi
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tanggung jawabnya sendiri.
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1.1.1.

KKNI JENJANG KUALIFIKASI V
KE DALAM KURIKULUM
PROGRAM DIPLOMA III KOMUNIKASI
MINAT PENYIARAN
(PROGRAM KEAHLIAN KOMUNIKASI PROGRAM DIPLOMA IPB)
LEARNING OUTCOMES (KOMPETENSI) LULUSAN
KURIKULUM (MATA KULIAH)
Terampil membuat draft perencaaan produksi Radio, TV,film dan Internet,
1.1.1.1. Teknik Penyiaran
membuat program siaran, membantu mengarahkan kegiatan produksi
1.1.1.2. Komunikasi Audio dan Visual
siaran dalam skala yang terbatas, dan menghasilkan karya jurnalistik.
1.1.1.3. Fotografi

1.1.2.

Terampil membuat dan mengedit naskah penyiaran berdasarkan standar
produksi penyiaran yang ditetapkan.

1.1.2.1. Teknik Penulisan Media
1.1.2.2. Etika Penyiaran

1.1.3.

Terampil menghasilkan karya audio visual berbasis teknologi digital,
komunikasi, dan informasi.

1.1.3.1. Komunikasi Audio Visual
1.1.3.2. Media Baru

1.1.4.

Terampil bekerja mandiri untuk aspek-aspek tertentu dari proses produksi
siaran Radio, TV,film dan Internet yang menjadi tanggungjawabnya,

1.1.4.1. Teknik Penyiaran Radio
1.1.4.2. Teknik Pentiaran TV
1.1.4.3. Sinematografi
1.1.4.4. Editing

1.1.5.

Mampu secara mandiri maupun berkelompok berusaha dibidang penyiaran
(fotografer, editor audio visual, camera person, Master of Ceremony)

1.1.5.1. Teknik Penyiaran Radio dan TV
1.1.5.2. Produksi Berita
1.1.5.3. Kewirausahaan

1.1.6.

Mampu memahami etika penyiaran

1.1.6.1. Etika Penyiaran
1.1.6.2. HAKI

1.1.7.

Mampu menghasilkan karya jurnalistik

1.1.8.

Mampu membantu mengarahkan kegiatan produksi TV atau Radio dalam

1.1.7.1. Produksi Feature dan Dokumenter
1.1.7.2. Sistem Informasi
1.1.8.1. Teknik Produksi Berita
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skala yang terbatas.
Mampu membuat draft perencaaan produksi TV, Radio, film, dan media
Digital.

1.1.8.2. Teknik Penyiaran
1.1.9.1. Teknik Reportase dan wawancara
1.1.9.1. Sinematografi

1.1.10

Mampu membuat dan mengedit naskah penyiaran berdasarkan standar
produksi penyiaran yang ditetapkan lembaga.

1.1.10.1.
1.1.10.2.
1.1.10.3.
1.1.10.4.

2.1.1.

Mampu menghasilkan karya audio visual berbasis teknologi digital,
komunikasi, dan informasi.

2.1.1.1. Teknik Penyiaran Radio dan TV
2.1.1.3. Media Virtual

2.1.2.

Mampu berwirausaha secara mandiri maupun kelompok dibidang
penyiaran (fotografer, editor audio visual, camera person, Master of
Ceremony)
Mampu bekerja mandiri untuk aspek-aspek tertentu dari proses produksi
siaran televisi, radio, film dan digital yang menjadi tanggungjawabnya,
Mampu mengelola kelompok kerja produksi siaran televisi, radio, film, dan
digital, dan dapat membuat laporan tertulis secara komprehensif atas
kegiatan yang dikelolanya.
Mampu melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerja yang berada di
bawah tanggung jawabnya dalam konteks penyelesaian pekerjaan yang
ditugaskan.
Mampu mengevaluasi diri, mengelola pembelajaran diri sendiri, secara
efektif mengkomunikasikan informasi dan ide dalam berbagai bentuk
media kepada masyarakat yang sesuai dengan bidangnya atau masyarakat
umum

2.1.2.1. Kewirausahaan

1.1.9.

2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

Teknologi Informasi dan Komunikasi
Komputer Aplikasi Perkantoran
Komputer Aplikasi Editing
Komputer Aplikasi Recording

2.1.3.1. Teknik Multimedia
2.1.2.2. Teknik Penyiaran TV, Radio
2.1.4.1. Teknik Reportase dan wawancara
2.1.4.2. Manajemen Sumber Daya Manusia
2.1.5.1. Manajemen Sumber Daya Manusia

2.1.6.1. Manajemen Sumber Daya Manusia
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