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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 Atas (SMA) atau Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) kelas 11; Atau 

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

Video Editor; Atau 

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

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 

Video Editor. 

3.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat 

3.2.1. Melaksanakan keprofesian sesuai dengan Skema Sertifikasi Video Editor. 

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. 

3.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, 

benar dan dapat dipertanggung jawabkan. 
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3.2.6. Melaporkan rekaman kegiatan yang sesuai Skema Sertifikasi Video Editor setiap 6 

bulan sekali. 

3.2.7. Membayar biaya sertifikasi. 

4. Persyaratan Sertifikasi 

Peserta uji kompetensi harus melengkapi persyaratan yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Video 

Editoryang 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 (1 lembar). 

c. Copy ijazah terakhir (1 lembar). 

d. Copy sertifikat yang relevan dengan Skema Sertifikasi Video Editor, bila ada. 

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

Editor, bila ada. 

f. Portofolio yang relevan dengan Skema Sertifikasi Video Editor, 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 Video Editor 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 
J.591200.001.01 Melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

ditempat kerja 

2 J.591200.002.01 Menerapkan keamanan data (master shot dan master edit) 

3 J.591200.003.01 Menerapkan mutu produk 

4 
J.591200.004.01 Melakukan komunikasi yang baik dengan sutradara dan rekan 

kerja serta mengenali ruang kerja. 

5 J.591200.005.01 Menjalin kerjasama dengan pihak luar / client 

6 
J.591200.006.01 Melakukan instalasi peralatan (video player, komputer dan 

pendukungnya). 

7 J.591200.007.01 Mempersiapkan materi sesuai format yang diinginkan 

8 J.591200.008.01 Menyunting audio dan atau video sesuai tuntutan naskah 

9 
J.591200.009.01 Melakukan penambahan elemen penunjang gambar dan suara 

dari sumber lain yang diperlukan (titling, voice over dan lain-lain) 

10 
J.591200.010.01 Melakukan export hasil editing menjadi file video dengan format 

yang diperlukan (Export to Media) 

11 J.591200.011.01 Membuat catatan-catatan pada formulir formulir yang tersedia 
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Kode Unit : J.591200.001.01 

Judul Unit : Melaksanakan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja 

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

dibutuhkan dalam melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di 

tempat kerja. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mempersiapkan prosedur 
dasar K3 di tempat kerja 

1.1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 dijelaskan sesuai 
dengan pedoman. 

1.2. Alat dan sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 
dipersiapkan 

2. Menerapkan K3 di tempat 
kerja 

2.1. Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 
dilaksanakan berdasarkan pedoman di tempat kerja ruang 
editing. 

2.2. Kebersihan dan kesehatan tempat kerja di-lakukan sesuai 
standar di tempat kerja ruang editing 

 

Kode Unit : J.591200.002.01 

Judul Unit : Menerapkan Keamanan Data (master shot dan master edit) 

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

dibutuhkan dalam menerapkan keamanan data (master shot dan master edit) 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mempersiapkan data yang 
akan diedit 

1.1. Data yang akan diedit diidentifikasi. 
1.2. Editing List dibuat. 
1.3. Data diperiksa kesesuaiannya dengan master shot 

2. Menyimpan data sesuai 
dengan prosedur 

2.1. Tempat penyimpanan data disiapkan. 
2.2. Data fisik disimpan di library. 
2.3. Data file disimpan sebagai back up data 

 

Kode Unit : J.591200.003.01 

Judul Unit : Menerapkan Mutu Produk 

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

dibutuhkan dalam menerapkan mutu produk. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Menghasilkan produk yang 
komunikatif 

1.1. Naskah diidentifikasi. 
1.2. Pesan dikemas secara sistematik. 
1.3. Audio video diselaraskan. 

2. Menjaga kualitas audio 
dan video 

2.1. Video level diatur sesuai dengan standar. 
2.2. Audio level diatur sesuai dengan standar. 
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Kode Unit : J.591.200.004.01 

Judul Unit : Melakukan Komunikasi yang Baik dengan Sutradara dan Rekan Kerja serta 

Mengenali Ruang Kerja 

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

dibutuhkan dalam melakukan komunikasi yang baik dengan Sutradara dan rekan 

kerja serta pengenalan terhadap ruang dan peralatan editing. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Melakukan penyesuaian 
diri dan koordinasi dengan 
rekan kerja 

1.1. Fungsi dan tugas rekan kerja diidentifikasi. 
1.2. Komunikasi dilakukan secara baik dan efektif dengan 

menggunakan bahasa televisi. 
1.3. Naskah didiskusikan sesuai arahan sutradara berdasarkan 

kategori acara. 

2. Melakukan pengenalan 
ruang dan peralatan 
editing 

2.1. Ruang dan peralatan editing dikenali dengan baik sesuai 
fungsi masingmasing. 

2.2. Perangkat lunak editing dan teknik kompresi video dan 
audio dikuasai. 

 

Kode Unit : J.591.200.005.01 

Judul Unit : Menjalin Kerjasama dengan Pihak Luar/Client 

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

dibutuhkan dalam mengakomodasikan kreatifitas dan keinginan pihak luar /client. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Melakukan koordinasi 
dengan pihak luar/ client 

1.1. Kreatifitas dan keinginan dari pihak luar/ client didiskusikan. 
1.2. Kreatifitas dan keinginan pihak luar/client dijabarkan dalam 

bentuk ide yang diproses dalam konsep editing. 

2. Melakukan penjabaran 
kreatifitas dan keinginan 
pihak luar/ client 

2.1. Kreatifitas dan keinginan client diakomodasikan sesuai 
dengan kemampuan peralatan. 

2.2. Ide pihak luar/client dilaksanakan sesuai kemampuan 
peralatan 

 

Kode Unit : J.591.200.006.01 

Judul Unit : Melakukan Instalasi Peralatan (Video-Player, Komputer dan Pendukungnya) 

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

dibutuhkan dalam melakukan instalasi peralatan. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mempersiapkan peralatan 
editing dan pendukung 
sesuai kebutuhan 

1.1. Peralatan editing dan pendukungnya diidentifikasi. 
1.2. Fungsi kerja peralatan editing dan pendukungnya diperiksa. 

2. Menghubungkan peralatan 
editing dan pendukungnya 

2.1. Peralatan editing dan pendukung dihubungkan dengan 
benar. 
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2.2. Kondisi dan fungsi sistem peralatan editing dan 
pendukungnya dinilai telah bekerja dengan baik. 

 

Kode Unit : J.591.200.007.01 

Judul Unit : Mempersiapkan Materi Sesuai Format yang Diinginkan 

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

dibutuhkan dalam mempersiapkan materi sesuai format yang diinginkan. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Melakukan setting project 1.1. Setting project disesuaikan dengan format yang dibutuhkan. 
1.2. File project dikelola. 

2. Melakukan capture materi 
dan import file 

2.1. Materi/data dipindahkan dari berbagai format 
menggunakan external player ke dalam komputer editing. 

2.2. Materi/data dipindahkan dari berbagai format 
menggunakan internal player/reader pada komputer 
editing. 

 

Kode Unit : J.591.200.008.01 

Judul Unit : Menyunting Audio dan atau Video Sesuai Tuntutan Naskah 

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

dibutuhkan dalam menyunting audio dan atau video sesuai tuntutan naskah 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Menerapkan 
kaidah/pedoman editing 

1.1. Prinsip kontinuitas gambar dan suara diterapkan. 
1.2. Jenis transisi dan efek gambar dan suara disesuaikan dengan 

tuntutan naskah. 
1.3. Komposisi gambar dipilih secara proposional. 

2. Melakukan editing 2.1. Offline editing dilakukan. 
2.2. Online editing dilakukan. 
2.3. Colour grading dilakukan sesuai kebutuhan. 

 

Kode Unit : J.591.200.009.01 

Judul Unit : Melakukan Penambahan Elemen Penunjang Gambar dan Suara dari Sumber Lain yang 

Diperlukan (titling, voice over dan lain-lain) 

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

dibutuhkan dalam melakukan penambahan elemen penunjang gambar dan suara 

dari sumber lain yang diperlukan (titling, voice over dan lain-lain). 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Menambahkan elemen 

penunjang gambar 

1.1. Titling dikomposisikan dan ditampilkan. 

1.2. Graphics dikomposisikan dan ditampilkan. 

1.3. Pemilihan font type dan warna disesuaikan dengan naskah. 
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2. Menambahkan elemen 

penunjang suara 

2.1. Sumber-sumber suara diidentifikasi. 

2.2. Sumber-sumber suara diselaraskan sesuai kebutuhan. 

3. Melakukan sound mixing 3.1. Balancing suara diatur sesuai standar. 

3.2. Penentuan dan pemilahan alur suara (audio tracks). 

 

Kode Unit : J.591.200.010.01 

Judul Unit : Melakukan Export Hasil Editing Menjadi File Video dengan Format yang Diperlukan 

(Export to Media) 

Deskripsi Unit : Melakukan Export Hasil Editing Menjadi File Video dengan Format yang Diperlukan 

(Export to Media) 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Melakukan evaluasi hasil 
editing 

1.1. Hasil editing diperiksa kembali. 
1.2. Hasil editing diperbaiki berdasarkan pemeriksaan. 

2. Melakukan export to 
media yang akan 
digunakan 

2.1. Media penyimpanan yang akan digunakan ditentukan. 
2.2. Format audio dan video ditentukan. 
2.3. Hasil editing dipindahkan/dilakukan export dari komputer 

editing ke media penyimpanan 

3. Melakukan evaluasi hasil 
ekspor 

3.1. Hasil ekspor diperiksa kembali. 
3.2. Ekspor diulang berdasarkan pemeriksaan. 

 

Kode Unit : J.591.200.011.01 

Judul Unit : Membuat Catatan – Catatan pada Formulir-Formulir yang Tersedia 

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

dibutuhkan dalam membuat catatan–catatan pada formulir-formulir yang tersedia. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mengambil 
formulirformulir untuk 
catatan hasil editing 

1.1. Formulir diidentifikasi. 
1.2. Formulir ditunjukkan dan dijelaskan berdasarkan format 

catatan. 

2. Membuat catatan hasil 
editing (cue sheet, 
labeling, stick on dan 
cover) 

2.1. Berkas catatan hasil editing (cue sheet, labeling, stick on dan 
cover) diisi lengkap dan ditunjukkan. 

2.2. Berkas catatan hasil editing (cue sheet, labeling, stick on dan 
cover) diserahkan 

 


