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TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN

3. Bidang Master of Ceremony (MC)

DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS

BIDANG MASTER OF CEREMONY ( MC ) SESUAI KKNI LEVEL III

SIKAP DAN

TATA NILAI

Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian

manusia Indonesia yang.

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di

dalam menyelesaikan tugasnya

3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang

baik 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 hokum serta memiliki

semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa

serta masyarakat luas

7. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung

jawab sebagai pemandu acara yang sesuai dengan

norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat

KEMAMPUAN

DI BIDANG

KERJA

Mampu melaksanakan serangkaian tugas pemanduan

acara minimal 2 mata acara yang tidak setara, dengan

komunitas terbatas serta mengutamakan kesehatan,

keselamatan dan keamanan kerja.



1. Menerjemahkan keinginan klien dalam bentuk

naskah acara

2. Mengidentifikasi acara (tema, khalayak, lokasi,

waktu, protokoler)

3. Mampu memandu acara dan menampilkan citra diri

sesuai tema dan naskah acara

4. Mengatur vokal dan penampilan diri sesuai tuntutan

acara

5. Mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri

sendiri

6. Mampu melakukan pengembangan diri serta

menyusun rencana pengembangan jaringan kerja

7. Mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam

situasi terbatas dan darurat, berkoordinasi dengan

rekan satu tim

8. Mampu melakukan pengembangan diri serta

menyusun rencana pengembangan jaringan kerja

9. Mampu menggunakan sarana dan aplikasi sederhana

teknologi informasi (komputer jinjing) serta sistem

tata suara (pelantang suara/mic)

PENGETAHUAN

YANG

DIKUASAI

Menguasai konsep umum, prinsip-prinsip, dan

pengetahuan operasional yang lengkap tentang

komunikasi publik yang meliputi.

1. Konsep tentang berbicara didepan umum ( public

speaking )

2. Pengetahuan bahasa Indonesia khususnya tentang

gramatika, istilah baku dan formal untuk memandu

acara

3. Pengetahuan faktual tentang prinsip dan teknik

berkomunikasi dalam memandu acara

4. Pengetahuan faktual tentang acara (tema, khalayak,

lokasi, waktu, protokoler)



5. Pengetahuan faktual tentang vokal dalam memandu

acara

6. Pengetahuan faktual tentang etika dan estetika

dalam tata rias dan busana

7. Prinsip dan teknik penulisan naskah (script) untuk

memandu acara

8. Menguasai pengetahuan faktual tentang prinsip

evaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri

9. Pengetahuan faktual tentang K3 di tempat kerja

HAK DAN

TANGGUNG

JAWAB

Mampu bekerja sama dan melakukan koordinasi

dalamlingkup kerjanya serta bertanggung jawab atas

pekerjaan sendiri, dan dapat diberi tanggung jawab atas

hasil kerja rekan dalam satu tim


