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1. Latar Belakang 

Sertifikasi profesi merupakan upaya untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang 

dikuasai seseorang sesuai dengan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar 

internasional atau standar khusus. Standar Kompetensi adalah pernyataan yang menguraikan 

keterampilan, pengetahuan dan sikap yang harus dilakukan saat bekerja serta penerapannya, 

sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri).   

Kompeten diartikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan 

suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan unjuk 

kerja yang ditetapkan. Sertifikasi dilaksanakan dengan uji kompetensi melalui beberapa metode 

uji oleh asesor yang dimiliki lisensi dari BNSP. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji 

Kompetensi (TUK). TUK LSP TIK Indonesia merupakan tempat kerja atau lembaga yang dapat 

memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi yang telah diverifikasikan oleh LSP TIK 

Indonesia. 

2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi 

2.1. Minimal telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau 

sederajat; Atau 

2.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan Skema Sertifikasi 

Camera Operator; Atau 

2.3. Telah berpengalaman kerja pada lingkup yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Camera 

Operator minimal 1 tahun secara berkelanjutan; 

3. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat 

3.1. Hak Pemohon 

3.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema 

sertifikasi. 

3.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi. 

3.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan 

alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas 

asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional. 

3.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi. 

3.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten. 

3.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai ahli dalam Skema Sertifikasi 

Camera Operator. 

3.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat 

3.2.1. Melaksanakan keprofesian sesuai dengan Skema Sertifikasi Camera Operator. 

3.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen. 

3.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan. 

3.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai dengan sertifikat kompetensi. 
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3.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, 

benar dan dapat dipertanggung jawabkan. 

3.2.6. Melaporkan rekaman kegiatan yang sesuai Skema Sertifikasi Camera Operator 

setiap 6 bulan sekali. 

3.2.7. Membayar biaya sertifikasi. 

4. Persyaratan Sertifikasi 

Peserta uji kompetensi harus melengkapi persyaratan yang sesuai dengan Skema Sertifikasi 

Camera Operatoryang meliputi: 

4.1. Melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-

APL02) 

4.2. Menyerahkan persyaratan uji kompetensi 

a. Pas foto 3x4 (3 lembar). 

b. Copy identitas diri KTP/KK (1 lembar). 

c. Copy ijazah terakhir (1 lembar). 

d. Copy sertifikat yang relevan dengan Skema Sertifikasi Camera Operator, bila ada. 

e. CV pengalaman / keterangan kerja yang relevan dengan Skema Sertifikasi Camera 

Operator, bila ada. 

f. Portofolio yang relevan dengan Skema Sertifikasi Camera Operator, bila ada. 

5. Proses Sertifikasi 

5.1. Calon peserta uji kompetensi mengajukan permohonan sertifikasi melalui TUK (Tempat Uji 

Kompetensi) yang telah diverifikasi oleh LSP TIK Indonesia atau langsung melalui LSP TIK 

Indonesia. 

5.2. Calon peserta uji kompetensi melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan 

formulir asesmen mandiri (FR-APL02) serta menyerahkan persyaratan uji kompetensi. 

5.3. Calon peserta uji kompetensi akan disetujui sebagai peserta uji kompetensi apabila 

persyaratan dan bukti-bukti yang disertakan telah memadai sesuai dengan skema 

sertifikasi. 

5.4. Asesor dan peserta uji kompetensi menentukan tempat dan waktu pelaksanaan uji 

kompetensi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

5.5. Setelah proses uji kompetensi, Asesor merekomendasikan kompeten (K) atau belum 

kompeten(BK) berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses uji 

kompetensi. 

5.6. LSP TIK Indonesia mengadakan rapat pleno untuk memberikan keputusan hasil uji 

kompetensi berdasarkan rekomendasi dari Asesor Kompetensi dan bukti-bukti yang telah 

dikumpulkan selama proses uji kompetensi. 

5.7. LSP TIK Indonesia menerbitkan Sertifikat Kompetensi Skema Sertifikasi Camera Operator 

bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan Kompeten di semua unit kompetensi yang 

diujikan. 

5.8. LSP TIK Indonesia menerbitkan Surat Keterangan telah mengikuti proses uji kompetensi 

bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan Belum Kompeten. 
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6. Rincian Unit Kompetensi 

No Kode Unit Judul Unit 

1 R.900030.001.01 Mengembangkan Rencana Kamera 

2 R.900030.002.01 Merancang Teknik Kamera 

3 R.900030.003.01 Menyiapkan Kamera 

4 R.900030.004.01 Melakukan Pemeriksaan Kamera Sebelum Syuting 

5 R.900030.005.01 Menyusun Komposisi Dalam Pengoperasian Kamera 

6 R.900030.006.01 Mengatur Fokus 
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Kode Unit : R.900030.001.01 

Judul Unit : Mengembangkan Rencana Kamera 

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

dibutuhkan dalam mengembangkan rencana kamera. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Menyusun rencana kamera 
sesuai kebutuhan scenario 
dan/atau skrip 

1.1. Persyaratan setiap shot dalam produksi, ditetapkan. 
1.2. Teknik pelaksanaan shot, ditetapkan. 
1.3. Persyaratan konsep visual produksi, ditetapkan. 
1.4. Anggaran operasional kamera, dibuat. 

2. Menentukan syarat 
peralatan kamera 

2.1. Persyaratan kamera yang sesuai dengan gaya (form and 
style), bahan, sumber daya, lokasi produksi, ditentukan. 

2.2. Posisi kamera, jumlah kamera dan peralatan pendukung 
(grip) hasil pemeriksaan lapangan, ditetapkan. 

3. Menentukan syarat 
peralatan pencahayaan 

3.1. Karakter pencahayaan diidentifikasi. 
3.2. Posisi aktor, kamera dan gerakannya (blocking) pada setiap 

shot, diidentifikasi. 
3.3. Persyaratan peralatan pencahayaan, ditetapkan 

 

Kode Unit : R.900030.002.01 

Judul Unit : Merancang Teknik Kamera 

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

dibutuhkan dalam merancang teknik kamera 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Membuat rencana kamera 
(floor plan) 

1.1. Pengembangan rencana kamera (floor plan), diidentifikasi. 
1.2. Gambar rencana kamera (floor plan) ditetapkan. 

2. Menerapkan rencana 
kamera 

2.1. Daftar kebutuhan peralatan kamera dan kelengkapannya, 
dibuat. 

2.2. Kebutuhan jumlah SDM pendukung, ditentukan berdasarkan 
floor plan 

2.3. Persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja, ditetapkan 

 

Kode Unit : R.900030.003.01 

Judul Unit : Menyiapkan Kamera 

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

dibutuhkan dalam menyiapkan kamera. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Memilih peralatan kamera 1.1. Peralatan kamera dan kelengkapannya yang diperlukan 
untuk syuting dijelaskan pada staf yang relevan. 

1.2. Peralatan kamera yang akan digunakan dipilih. 
1.3. Peralatan kamera yang dipilih untuk digunakan 

didokumentasikan. 

2. Memeriksa peralatan 
pendukung kamera (Grip) 

2.1. Peralatan pendukung kamera (Grip) diidentifikasi. 
2.2. Peralatan pendukung kamera (Grip) dipastikan terpasang 

pada posisi yang tepat 

3. Memasang kamera, lensa 
dan asesoris lainnya 

3.1. Kamera, lensa dan filter dipilih sesuai dengan persyaratan 
kreatif. 
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3.2. Kamera, lensa dan asesoris dipasang pada tripod. 
3.3. Kamera set dipasang pada perangkat grip untuk diperiksa. 

4. Memeriksa fungsi kamera 
dan peralatan 
pendukungnya. 

4.1. Kamera dan peralatan pendukungnya dipastikan berfungsi. 
4.2. Tegangan, gesekan dan keseimbangan ditala (setting and 

adjustment). 

5. Melakukan pengemasan 
kamera dan peralatan 
pendukungnya 

5.1. Kamera dan peralatan pendukung yang akan dikemas 
dipastikan kelengkapannya. 

5.2. Kemasan yang berisi perlengkapan kamera dan 
pendukungnya diklasifikasi. 

 

Kode Unit : R.900030.004.01 

Judul Unit : Melakukan Pemeriksaan Kamera Sebelum Syuting 

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan kamera sebelum syuting 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Memeriksa lensa 1.1. Lensa yang diperlukan untuk dipasang pada kamera 
ditetapkan. 

1.2. Test pengujian panjang fokus dan persyaratan fokus lainnya, 
dilakukan. 

1.3. Hasil pengujian lensa didokumentasikan. 

2. Memeriksa mekanisme 
kamera 

2.1. Pengujian mekanisme kamera dilakukan. 
2.2. Hasil pengujian mekanisme kamera didokumentasikan. 

3. Memeriksa bahan baku 
film atau digital format 

3.1. Bahan baku film atau digital storage dipastikan 
spesifikasinya sesuai tes yang akan dilakukan. 

3.2. Pengujian tingkat kegelapan, warna dan exposure range 
dilakukan. 

3.3. Hasil pengujian bahan baku film atau digital format 
didokumentasikan. 

4. Mengevaluasi hasil tes 4.1. Hasil dokumentasi pengujian lensa dievaluasi. 
4.2. Hasil evaluasi pengujian lensa ditetapkan sesuai dengan 

konsep visual. 
4.3. Hasil dokumentasi pengujian mekanisme kamera dievaluasi. 
4.4. Hasil evaluasi pengujian mekanisme kamera ditetapkan 

sesuai dengan konsep visual. 
4.5. Hasil dokumentasi pengujian bahan baku atau digital format 

dievaluasi. 
4.6. Hasil evaluasi pengujian bahan baku atau digital format 

ditetapkan sesuai dengan konsep visual 

 

Kode Unit : R.900030.005.01 

Judul Unit : Menyusun Komposisi Dalam Pengoperasian Kamera 

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

dibutuhkan dalam menyusun komposisi dalam pengoperasian kamera. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Membuat komposisi 
elemen visual 

1.1. Elemen visual dikomposisikan dalam sebuah bingkai (frame). 
1.2. Kedalaman dimensi diciptakan dengan komposisi dan 

penataan cahaya. 
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2. Melaksanakan tata cahaya 2.1. Kualitas, Intensitas, warna cahaya dan kuantitas cahaya 
yang tersedia (available light) diukur. 

2.2. Perbandingan cahaya (scene brightness) diukur untuk 
menciptakan mood, kedalaman ruang/dimensi, dan karakter 
adegan. 

2.3. Jumlah lampu koreksi ditentukan. 
2.4. Percampuran warna cahaya dilakukan untuk mencapai 

keseimbangan warna (color balance). 
2.5. Pengubahan koreksi kondisi cahaya dilakukan dengan tepat. 
2.6. Exposure yang dihasilkan oleh set-up lampu ditetapkan 

dalam bentuk T - stop. 

3. Memilih penggunaan filter 3.1. Unsur kreatif dan/atau kebutuhan teknis dilakukan. 
3.2. Filter Color-Conversion, LightBalancing, Color-Compensating 

(CC), Filter Effect dan Filter lainnya ditetapkan. 
3.3. Ketepatan keseimbangan warna dalam kondisi cahaya yang 

digunakan, dipastikan. 
3.4. Ketepatan keseimbangan exposure dalam perbandingan 

cahaya (scene brightness), dipastikan. 

4. Memilih lensa 4.1. Panjang lensa (focal length) sesuai dengan type of shot dan 
stabilitas penempatan, serta gerak kamera, dipastikan. 

4.2. Kecepatan lensa (speed lens) sesuai kebutuhan exposure, 
ditentukan 

5. Menempatkan sudut 
kamera (angle) 

5.1. Gerakan shot dan ritme gerakan kamera dari awal hingga 
akhir sesuai kebutuhan adegan, ditetapkan. 

5.2. Sudut kamera setiap shot yang saling berhubungan dalam 
satu adegan, dipastikan. 

5.3. Posisi kamera dipastikan aman untuk semua personil, 
pemain dan masyarakat umum. 

5.4. Pertimbangan tengat waktu jadwal pemindahan peralatan, 
dilakukan. 

6. Menjaga kualitas selama 
pengambilan gambar 

6.1. Komposisi yang baik sesuai konsep visual, dipastikan. 
6.2. Setiap pergerakan kamera harus tetap stabil, dilakukan. 
6.3. Titik fokus pengambilan gambar dari seluruh pembuatan 

film sesuai konsep cerita, dilakukan. 
6.4. Gerakan zoom dan perubahan fokus untuk mendapatkan 

gambar yang dibutuhkan, dilakukan. 
6.5. Untuk menjamin kualitas fotografi, kondisi cahaya dalam 

pengambilan gambar harus tetap menyatu sesuai konsep 
visual, dilakukan. 
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Kode Unit : R.900030.006.01 

Judul Unit : Mengatur Fokus 

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

dibutuhkan dalam mengatur fokus 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Memasang alat fokus 1.1. Sesuai dengan kebutuhan shot alat fokus ditetapkan. 
1.2. Alat fokus dipasang. 
1.3. Penempatan alat fokus tidak mengganggu operasi kamera 

dipastikan. 

2. Memasang alat fokus 2.1. Pengukuran titik fokus ditandai. 
2.2. Titik fokus diverifikasi. 
2.3. Persyaratan dimensi kedalaman (depth of field) dipastikan. 
2.4. Selama mengatur fokus, kamera dipastikan tidak terganggu. 
2.5. Fokus terus dipertahankan selama syuting. 
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