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Latar belakang 

 
Sertifikasi profesi merupakan upaya untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dikuasi 

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 silaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).  TUK LSP 

TIK merupakan tempat kerja atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi 

yang telah diverifikasikan oleh LSP TIK Indonesia. 

 
LSP TIK mempunyai fungsi sebagai: 

a. Sertifikator:  LSP TIK menyelenggarakan sertifikasi kompetensi atas nama BNSP. 
b. Developer: LSP TIK memelihara, mengkaji ulang dan mengembangkan standard 

kompetensi. 
 

Prosedur Asesmen 

 
1. Calon Peserta Uji Kompetensi dapat memahami klaster atau unit kompetensi yang akan 

diuji. 
2. CPUK mengajukan permohonan Sertifikasi melalui TUK ( Tempat Uji Kompetensi ) yang 

dipilih atau melalui LSP TIK, dengan melengkapi dan mengisi Formulir Permohonan dan 
Aplikasi Asesmen. 

3. CPUK akan disetujui sebagai Peserta Uji Kompetensi ( PUK ) jika persyaratan telah lengkap 
dan Tempat dan Waktu pelaksanaan Uji Kompetensi telah disepakati oleh PUK dan 
Asesor/ TUK sesuai dengan Skema Sertifikasi yang diujikan. 

4. Proses Uji Kompetensi / Asesmen dapat dilaksanakan, asesor akan memberikan penilaian 
dan merekomendasikan Kompeten ( K ) atau BK ( Belum Kompeten ) 

5. Peserta yang dinyatakan kompeten, akan diterbitkan sertifikat Kompetensi sesuai klaster 
yang diambil. 

6. Sertifikat akan dikeluarkan oleh pihak LSP TIK yang selanjutnya bisa diambil melalui TUK 
yang dipilih. 

 

Kewajiban Pemegang Sertifikat 

 
1. Melaksanakan keprofesian dibidangnya dengan tetap menjaga kode etik profesi. 
2. Mengikuti Program surveilen yang ditetapkan LSP TIK minimal satu tahun sekali. 
3. Melaporkan kegiatan profesi setiap 6 bulan sekali ke Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi 

Informasi dan Telekomunikasi 

 



 

Persyaratan mengikuti Uji Sertifikasi Profesi 

 
PUK Uji Kompetensi harus melengkapai persyaratan sesuai dengan skema sertifikasi yang dipilih 
dan mengisi Formulir permohonan dan Aplikasi Asesmen serta  melengkapai data – data sebagai 
berikut ini : 

1. Phas foto 3x4 berwarna, 3 lembar. 
2. Fotokopy KTP/SIM/KK sebanyak 1 lembar  
3. Melengkapi dokumen dan data sesuai dengan skema sertifikasi yang dipilih 
4. Materai 6000 sebanyak 1 lembar 

 
 

SKEMA SERTIFIKASI  
GRAFIKA FUNDAMENTAL 

 
1. UJI KOMPETENSI GRAFIKA FUNDAMENTAL 

Menerapkan Pengetahuan Dasar Desain, Menerapkan Pengetahuan Tentang Metode 

Grafika, dan Menyusun Brief Teknis Spesifikasi Cetak, Memaparkan Kembali Brief Teknis 

Spesifikasi Kepada Pihak Lain, Mengerjakan Final Artwork 

 

2. PERSYARATAN 

1. Minimal Sekolah Menengah Pertama Tahun ke Dua atau Pelatihan yang Equivalen. 

2. Sertifikat pendukung.  

 

3. UNIT KOMPETENSI 

 

No Kode Unit Judul Unit 

1 TIK.DG01.001.01 Menerapkan Pengetahuan Dasar Desain 

2 TIK.DG01.003.01 Menerapkan Pengetahuan Tentang Metode Grafika 

3 TIK.DG01.008.01 Menyusun Brief Teknis Spesifikasi Cetak 

4 TIK.DG02.001.01 Memaparkan Kembali Brief Teknis Spesifikasi Kepada Pihak Lain 

5 TIK.DG02.003.01 Mengerjakan Final Artwork 

 
 
 
 
 
 
 



 

KODE UNIT   :  TIK.DG01.001.01  

JUDUL UNIT   :  Menerapkan pengetahuan dasar desain   

DESKRIPSI UNIT 
 :  Unit ini mendeskripsikan kemampuan intelektual dalam     
penguasaan pengetahuan mengenai teori  dasar desain dan     
penerapannya  dalam  pekerjaan. 

ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA  

1. Menggali dan mengumpulkan 
materi informasi yang berkaitan 

dengan pengetahuan dasar 
desain   

1.1. Sumber informasi yang tepat mengenai pengetahuan dasar 
desain diidentifikasi dan diakses. 

1.2. Materi informasi dikumpulkan dan diolah secara sistematis.  

1.3. Gagasan dan konsep kunci dari pengetahuan dasar desain 
diambil untuk kemungkinan relevansi dengan pekerjaan.  

2. Mengidentifikasi dasar-dasar 
seni rupa  

2.1. Definisi seni rupa dan perbedaannya dengan seni-seni lainnya 
diidentifikasi. 

2.2. Dasar lingkup seni rupa (visual art) berdasarkan media 
aktivitasnya diidentifikasi pembagian dan perbedaannya. 

2.3. Setiap elemen dasar yang terkandung dalam seni rupa beserta 
karakter dan penggunaannya masing-masing diidentifikasi. 

2.4. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam pengolahan 
elemen desain/seni rupa diidentifikasi. 

3.  Mengidentifikasi pengertian 
dasar desain grafis sebagai 

bagian dari lingkup seni rupa  

3.1. Antara seni murni dan desain diidentifikasi perbedaannya. 

3.2. Definisi dan perbedaan bidang desain grafis dengan bidang 
lainnya yang terkait diidentifikasi. 

3.3. Fungsi utama dari desain grafis diidentifikasi. 

4. Mengidentifikasi pengetahuan 
mengenai sejarah seni rupa dan 

desain  

4.1. Periode sejarah seni rupa diidentifikasi. 

4.2. Gaya-gaya desain berdasarkan periode sejarah diidentifikasi 
dan dibedakan. 

5. Mengaplikasikan pengetahuan 
dasar desain ke dalam pekerjaan  

5.1. Gagasan tentang cara-cara tertentu di mana pengetahuan 
tentang dasar desain desain digunakan dalam bekerja, dirumuskan. 

5.2. Seluruh ide dalam pelaksanaan pekerjaan diintegrasikan. 

  

  

KODE UNIT   :   TIK.DG01.003.01  

JUDUL UNIT   :   Menerapkan pengetahuan tentang metode grafika   

DESKRIPSI UNIT  

:   Unit    ini    mendeskripsikan    kemampuan    intelektual    dalam   
penguasaan   pengetahuan  mengenai  metode  grafika  beserta   
penerapannya    dalam   menjalankan   pekerjaannya  di  bidang   
Desain Grafis. 

ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA  

1.  Mengidentifikasi prinsip dan 
prosedur pra-cetak  

1.1. Istilah-istilah khusus yang digunakan dalam tahap pra-cetak 
diidentifikasi perbedaan dan pengertiannya. 

1.2. Konsep konversi warna diidentifikasi. 

1.3. Tahap pengerjaan final artwork hingga karya siap dicetak 
dipaparkan dengan lengkap. 

2. Mengidentifikasi prinsip dasar 
dan proses cetak   

2.1. Jenis-jenis dan perbedaan teknik cetak serta kualitas hasil 
masing-masing teknik diidentifikasi. 

2.2. Jenis-jenis mesin cetak yang digunakan dalam proses produksi 
diidentifikasi. 



 

3. Mengidentifikasi prinsip dan 
proses finishing (pasca cetak)  

3.1. Jenis-jenis aplikasi finishing pada hasil cetak diidentifikasi 
perbedaan dan prosesnya masing-masing.  

3.2. Karakter tiap finishing diidentifikasi.  

3.3. Teknik cetak/produksi dari tiap finishing diidentifikasi. 

4. Menerapkan pengetahuan 
tentang metode grafika dalam 
mengontrol pelaksanaan tahap 

produksi  

4.1. Pelaksanaan proses pra produksi, produksi dan paska produksi 
dikontrol sesuai pengetahuan metode grafika.  

4.2. Proses dan kemajuan pelaksanaan tahap produksi dilaporkan. 

  

  

KODE UNIT   :  TIK.DG01.008.01  

JUDUL UNIT   :  Menyusun brief teknis spesifikasi cetak   

DESKRIPSI UNIT  

:  Unit  ini  mendeskripsikan  kemampuan  dalam menyusun rincian     
teknis spesifikasi secara lengkap  dari karya desain  untuk meme-    
nuhi   kebutuhan  pihak   percetakan  dalam  menyiapkan  proses     
produksi. 

ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA  

1. Menghasilkan penulisan yang 
benar sesuai metode grafika  

1.1. Ukuran bidang kerja sesuai satuan ukuran standar dituliskan 
dengan benar dan lengkap. 

1.2. Teknik cetak yang digunakan dituliskan dengan istilah yang 
benar. 

1.3. Kode dan jumlah penggunaan warna dicantumkan dengan 
benar dan detail. 

1.4. Teknik finishing yang akan digunakan dituliskan dan dijelaskan 
dengan istilah yang benar dan lengkap. 

2. Menjabarkan material yang 
digunakan  

2.1. Jenis material yang akan digunakan dijabarkan secara merinci. 

2.2. Dimensi material yang digunakan dicantumkan dengan benar. 

2.3. Untuk pekerjaan dengan lebih dari satu media, masing-masing 
materialnya dijabarkan secara rinci. 

  

  

KODE UNIT   :  TIK.DG02.001.01  

JUDUL UNIT   
:  Memaparkan kembali brief teknis spesifikasi kepada pihak     
lain   

DESKRIPSI UNIT  
: Unit ini mendeskripsikan kemampuan dalam membaca, memahami 
dan menerjemahkan brief teknis spesifikasi. 

ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA  

1. Mengidentifikasi pengetahuan 
metode grafika  

1.1. Satuan ukuran standar yang digunakan dalam percetakan dan 
desain grafis diidentifikasi. 

1.2. Informasi tentang teknik cetak diakses dan diidentifikasi. 

1.3. Istilah-istilah dalam proses pra cetak hingga pasca cetak 
diidentifikasi. 

2. Membandingkan material 
kerja yang satu dengan yang 

lainnya   

2.1. Material yang lazim digunakan dalam desain grafis 
diidentifikasi jenis-jenisnya. 

2.2. Kegunaan tiap material yang digunakan diidentifikasi. 

2.3. Karakter termasuk kelebihan dan kelemahan dari tiap material 
dibedakan. 



 

3. Menginterpretasikan brief 
teknis spesifikasi kepada pihak 

lain  

3.1 Pola brief teknis spesifikasi dibaca dengan logika yang benar 
dan sistematis. 

3.2 Materi/isi brief secara keseluruhan diidentifikasi. 

3.1 Materi/isi brief secara keseluruhan diterjemahkan untuk 
dipaparkan kembali kepada pihak lain. 

  

  

KODE UNIT   :  TIK.DG02.003.01  

JUDUL UNIT   :  Mengerjakan Final Artwork  

DESKRIPSI UNIT  
:  Unit ini mendeskripsikan penguasaan pengetahuan dan keahlian     
dalam menyiapkan karya desain akhir (Final Artwork) dalam     
format digital yang siap untuk diproduksi/dicetak. 

ELEMEN KOMPETENSI  KRITERIA UNJUK KERJA  

1. Merapikan karya visual secara 
teknis 

1.1. Ukuran dari setiap elemen visual yang ada disesuaikan dengan 
ukuran yang diharapkan (ukuran yang masih salah diperbaiki) 

1.2. Kesalahan-kesalahan secara teknis yang masih terdapat dalam 
karya desain diperbaiki. 

2. Memastikan karya visual atau 
foto/ilustrasi yang digunakan 
dalam format high-resolution 

2.1. Gambar yang masih dalam format lowresolution diubah ke 
dalam format yang siap cetak. 

2.2. Gambar low-resolution yang tidak bisa langsung diperbesar 
diperbaiki agar tidak terlihat pecah. 

3. Menyesuaikan penggunaan 
warna dengan sistem yang 

digunakan dalam proses cetak 

3.1. Format warna yang digunakan dipastikan menggunakan format 
yang sesuai dengan sistem dalam proses cetak. 

3.2. Untuk proses cetak dengan sistem separasi, warna-warna yang 
sudah ada dipisahkan dalam format warna CMYK dan warna 
khusus.  

3.3. Untuk proses cetak digital, sistem warna dipastikan dalam 
format RGB. 

4. Memberikan tanda-tanda 
sebagai pengganti penjelasan 

secara tertulis yang mudah 
dimengerti oleh pihak 

percetakan   

4.1. Garis batas potong dibuat hanya sebagai panduan pada saat 
produksi sehingga harus diletakkan di luar area karya. 

 4.2. Untuk media tertentu seperti kemasan garis batas potong 
dibuat seakurat mungkin mengikuti bentuk terbuka dari kemasan. 

4.3. Batas bidang aman (bleed) harus selalu dibuat agar pada saat 
pemotongan hasil cetak tidak terlihat bidang putih di sekitar area 
karya. 

4.4. Untuk media komunikasi tertentu informasi tertulis 
dicantumkan untuk kebutuhan tahap produksi. 

 


