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KODE UNIT : TIK.MM01.001.01

JUDUL UNIT: Menyiapkan Suatu Proposal

DESKRIPSI UNIT : Unit  ini  mendeskripsikan  keterampilan  dan 
pengetahuan  yang  dibutuhkan  untuk 
mempersiapkan  proposal,  tender  formal  atau 
dokumen permohonan suatu proyek industri.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1 Menganalisa syarat-
syarat proyek

1.1 Proyek / syarat-syarat klien  diidentifikasi.

1.2 Kriteria  dan  spesifikasi  diidentifikasi  untuk 
memastikan  bahwa  proposal  /  tender  sesuai 
dengan spesifikasi.

2 Menentukan 
keterampilan yang 
sesuai dengan 
persyaratan laporan

2.1 Sumber-sumber tenaga kerja dan peralatan yang 
diperlukan  untuk  memenuhi  syarat-syarat 
proposal / tender diidentifikasi.

2.2 Keterampilan  yang  sesuai  dengan  persyaratan 
ditentukan  dalam  bentuk  konsultasi  dengan 
orang yang sesuai.

3 Memperkirakan biaya 
dan sumber-sumber 
yang ada

3.1 Biaya dan ada tidaknya tenaga, peralatan yang 
harus disewa atau dibeli ditentukan.

3.2 Rincian  biaya  yang  mencakup  semua  aspek 
kerja  yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan 
proyek dikembangkan.

3.3 Bidang-bidang  yang  secara  singkat  tidak  jelas 
dengan klien dirundingkan.

3.4 Kemungkinan – kemungkinan kerja  disediakan 
berdasarkan  kenyataan  di  industri  dan 
pengalaman masa lalu.

 
4 Menyiapkan proposal 

atau permohonan 
tender

4.1 Proposal  /  dokumen  tender   termasuk  rincian 
spefikasi kerja yang harus dikerjakan dan rincian 
pembiayaan disiapkan.

4.2 Informasi  dinyatakan  dengan  jelas  dan  akurat 
dan  dipastikan  bahwa  informasi  –  informasi 
tersebut relevan.

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

4.3 Proposal  /  tender  didiskusikan  dengan  kolega 
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dan para ahli  yang sesuai,  untuk mendapatkan 
umpan balik.

4.4 Proposal  /  tender  disiapkan dan diserahkan  ke 
klien sebelum tanggal yang diminta.

4.5 Proposal  /  tender  dievaluasi  pada  bagian 
persyaratan-persyaratan.

5 Menyajikan 
permohonan 
bilamana diperlukan

5.1 Proposal  /  tender  disajikan  secara  profesional 
dan efektif.

5.2 Keuntungan  dan  karakter-karakter  kreatif  dari 
proposal atau tender ditentukan.

6 Mengusahakan untuk 
meraih persetujuan 
bilamana perlu

6.1 Persetujuan  proposal  dan  tender  dipastikan 
dalam bentuk tertulis tanpa penundaan.

6.2 Semua  amandemen  dipastikan  didokumentasi-
kan dengan jelas.

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk seluruh sektor teknologi informasi dan komunikasi.
2. Dalam melaksanakan unit kompetensi ini didukung dengan tersedianya:

2.1 Kamera, film / tape, perlengkapan, penyangga kamera, kostum 
2.2 Komputer, software 
2.3 Peralatan sound dan rekam 
2.4 Peralatan musik 
2.5 Tenaga manusia terampil, teknik artistik dan managemen  
2.6 Akomodasi, tempat 
2.7 Ruang perkantoran, penyediaan, dan peralatan  
2.8 Sumber lain yang terkait dengan proyek

3. Rincian biaya meliputi:
3.1 Peralatan  
3.2 Tenaga kerja 
3.3 Penyedian barang yang dapat dikonsumsi
3.4 Medical

4. Kemungkinan-kemungkinan  meliputi:
4.1 Cuaca
4.2 Kesulitan teknis
4.3 Pertimbangan hubungan industri 
4.4 Sakit / kecelakaan / kejadian-kejadian 
4.5 Hal-hal lain yang terkait dengan sektor  

5. Tenaga kerja yang relevan meliputi:
5.1Disainer produksi
5.2Pelaksana
5.3Staf produksi
5.4Pembimbing
5.5Kepala bagian
5.6   Sutradara 
5.7 Produser
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5.8Pengarah teknis
5.9Staf teknis lainnya 
5.10 Staf khusus lainnya

      5.11 Para desainer 
      5.12 Manajer studio

PANDUAN PENILAIAN

1. Pengetahuan dan keterampilan penunjang 
Untuk mendemonstrasikan kompetensi,  memerlukan bukti  keterampilan dan 
pengetahuan dibidang ini yang mencakup :
1.1 Pengetahuan dasar 

1.1.1 Hubungan komunikasi, meliputi koordinasi, layanan konsumen, 
negosiasi, laporan tertulis. 

1.1.2 Pengetahuan menyeluruh dalam sektor industri.
1.2 Keterampilan dasar

1.2.1 Pemahaman dokumen secara akurat. 
1.2.2 Format penyajian proposal / tender efektif yang tepat.

2. Konteks penilaian
Penilaian mungkin terjadi  pada pekerjaan, atau diluar pekerjaan atau suatu 
kombinasi  dari  keduanya.  Penilaian  diluar  pekerjaan  harus  dilaksanakan 
dalam suatu lingkungan kerja yang distimulasikan mendekati pekerjaan yang 
semestinya.  Penilaian  mungkin  menggabungkan  serangkaian metode untuk 
menilai  kemampuan  dan  penerapan  pengetahuan  pendukung  penting,  dan 
mungkin mencakup :
2.1 Demontrasi  praktis (pengamatan langsung harus terjadi  lebih dari sekali 

untuk menentukan konsistensi kemampuan)
2.2 Studi kasus
2.3 Contoh-contoh kerja atau kegiatan-kegiatan simulasi kerja
2.4Menanyakan secara lisan / interview
2.5Proyek / laporan / buku catatan kemajuan
2.6 Laporan pihak ketiga dan prestasi otentik sebelumnya
2.7 Bukti penilaian

3. Aspek penting penilaian
Aspek yang harus diperhatikan :
3.1 Suatu proposal / tender produksi yang efektif, lengkap, dan disajikan 

dengan baik yang memenuhi semua spesifikasi laporan.
3.2 Proses  pekerjaan  yang  sesuai  untuk  pengembangan  proposal  atau 

tender.

4. Kaitan dengan unit-unit lainnya
4.1 Unit  ini  berdiri  sendiri  dan tidak ada kaitannya dengan pengetahuan 

dan keterampilan dalam unit kompetensi yang lain.
4.2 Pengembangan pelatihan untuk memenuhi persyaratan dalam unit ini 

perlu dilakukan dengan hati-hati. Untuk pelatihan pra-kejuruan umum, 
institusi  harus  menyediakan  pelatihan  yang  mempertimbangkan 
serangkaian  konteks  industri  seutuhnya  tanpa  bias  terhadap  sektor 
tertentu. Batasan variabel akan membantu dalam hal ini. Untuk sektor 
tertentu /  khusus, pelatihan harus disesuaikan agar dapat memenuhi 
kebutuhan sektor tersebut.
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Kompetensi Kunci

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT
1 Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi 1
2 Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi 1
3 Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas 1
4 Bekerja dengan orang lain dan kelompok 2
5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 1
6 Memecahkan masalah 2
7 Menggunakan teknologi 1
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