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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 Diploma Tiga (D3); Atau 

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

Cloud Computing Security; Atau 

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

Computing Security 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 

Cloud Computing Security. 

3.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat 

3.2.1. Melaksanakan keprofesian sesuai dengan Skema Sertifikasi Cloud Computing 

Security. 

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 Cloud Computing 

Security setiap 6 bulan sekali. 

3.2.7. Membayar biaya sertifikasi. 

4. Persyaratan Sertifikasi 

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

Computing Securityyang 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 Cloud Computing Security, bila 

ada. 

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

Computing Security, bila ada. 

f. Portofolio yang relevan dengan Skema Sertifikasi Cloud Computing Security, 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 Cloud Computing 

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

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

bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan Belum Kompeten. 

6. Rincian Unit Kompetensi 

No Kode Unit Judul Unit 

1 J.631120.001.01  Mendefinisikan terminologi dan konsep cloud computing 

2 J.631120.002.01  Mengidentifikasi teknologi cloud computing 

3 J.631120.007.01  Menentukan alur proses jenis layanan pada cloud computing 

4 J.631120.008.01  
Mengimplementasikan virtualisasi sesuai dengan kebutuhan 
organisasi 

5 J.631120.009.01  Mengimplementasikan topologi jaringan 

6 J.631120.010.01  Melakukan adaptasi untuk deployment di environment cloud 

7 J.631120.011.01  
Mengembangkan perangkat lunak sesuai dengan deployment 
environment 

8 J.631120.012.01  Memetakan kebutuhan aplikasi dari user ke solusi cloud 
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Kode Unit : J.631120.001.01 

Judul Unit : Mendefinisikan Terminologi dan Konsep Cloud computing 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan untuk mendefinisikan 

terminologi dan konsep cloud computing, karakteriktik cloud computing, model 

pengantaran layanan cloud computing, model cloud computing deployment. Selain 

itu juga mendefinisikan biaya dan manfaat cloud computing, SLA (Service Level 

Agreement) cloud computing dan menguraikan topologi jaringan komputer untuk 

sistem cloud computing. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mendefinisikan 

terminologi dan konsep 

cloud computing 

1.1 Scaling horizontal (scale out dan scale in), scaling for failover 

dan scaling vertical (scale up dan scale down) ditentukan 

sesuai beban kerja yang diterima.  

1.2 Layers virtualisasi, indicator performance, tipe virtualisasi, 

mekanisme virtualisasi dan tipe kapasitas virtualisasi 

ditentukan sesuai jenis layanan. 

2. Mendefinisikan 

karakteriktik cloud 

computing 

2.1 Karakteristik cloud computing yang dipilih memenuhi 

persyaratan on demand usage. 

2.2 Karakteristik cloud computing yang dipilih memenuhi 

persyaratan banyak pelanggan dalam satu platform 

(multitenancy). 

2.3 Karakteristik cloud computing yang dipilih memenuhi 

persyaratan elasticity. 

3. Mendefinisikan model 

pengantaran layanan cloud 

computing 

3.1 Definisi dari model pengantaran layanan IaaS, PaaS, dan SaaS 

dideskripsikan sesuai standar.  

3.2 Karakteristik dan komponen dari layanan IaaS, PaaS, dan SaaS 

ditentukan sesuai persyaratan cloud. 

3.3 Manfaat model IaaS, PaaS, dan SaaS dideskripsikan sesuai 

persyaratan cloud. 

3.4 Fitur-fitur yang ditawarkan oleh IaaS, PaaS, dan SaaS 

dideskripsikan sesuai persyaratan cloud. 

4. Mendefinisikan model 

cloud computing 

deployment 

4.1 Pengertian dari Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud 

diuraikan secara lengkap sesuai standar 

4.2 Kondisi yang tepat untuk layanan Public Cloud, Private Cloud, 

Hybrid Cloud diuraikan secara lengkap sesuai standar. 

4.3 Keuntungan dan kerugian layanan Public Cloud, Private Cloud, 

Hybrid Cloud diuraikan secara lengkap sesuai standar. 

4.4 Contoh dari layanan Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud 

diuraikan secara lengkap sesuai standar. 

5. Mendefinisikan biaya dan 

manfaat cloud computing 

5.1 Jenis-jenis pembiayaan pada penyediaan layanan cloud 

computing dideskripsikan sesuai jenis layanan yang 

ditawarkan. 

5.2 Manfaat cloud computing bagi perusahaan dan individu 

dideskripsikan sesuai jenis layanan yang ditawarkan 
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6. Mendefinisikan SLA 

(Service Level Agreement) 

cloud computing 

6.1 Kriteria SLA cloud computing dideskripsikan sesuai dengan 

layanan yang ditawarkan. 

6.2 Metode pengukuran SLA cloud computing ditentukan sesuai 

dengan parameter pada SLA (availability, reliability, dan 

performance).  

6.3 Dokumen kesepakatan SLA ditentukan sesuai dengan layanan 

yang ditawarkan 

7. Menguraikan topologi 

jaringan komputer untuk 

sistem cloud computing 

7.1 Pengertian berbagai topologi jaringan komputer untuk sistem 

cloud computing dideskripsikan sesuai dengan standar. 

7.2 Kelebihan dan kekurangan dari masingmasing jenis topologi 

jaringan computer diuraikan sesuai dengan penggunaan pada 

arsitektur cloud computing. 

 

Kode Unit : J.631120.002.01 

Judul Unit : Mengidentifikasi Teknologi Cloud computing 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan untuk mengidentifikasi 

teknologi cloud computing 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Menguraikan mekanisme 

cloud computing 

1.1 Mekanisme virtual server dideskripsikan sesuai karakteristik 

multitenancy dan elasticity. 

1.2 Mekanisme failover system dideskripsikan sesuai karakteristik 

resiliency. 

1.3 Mekanisme multi-device broker dideskripsikan sesuai 

karakteristik ubiquitous access.  

1.4 Mekanisme resource replication dideskripsikan sesuai 

karakteristik multitenancy, elasticity dan resiliency. 

2 Menguraikan ancaman 

keamanan dan mekanisme 

penanggulangannya 

2.1 Pengertian dari ancamanan keamanan Denial of Sevice dan 

Authorization and authentication attack dideskripsikan sesuai 

model security. 

2.2 Ancaman atau serangan diuraikan, sesuai dengan standar 

model ancaman misalnya seperti Denial of Sevice dan 

Authorization and authentication attack.  

2.3 Dampak Denial of Sevice dan Authorization and authentication 

attack diuraikan sesuai kerugian yang ditimbulkan. 

2.4 Mekanisme penanggulangan diuraikan sesuai jenis ancaman 

Denial of Sevice dan Authorization and authentication attack. 

3 Menguraikan 

implementasi layanan 

cloud computing 

3.1 Pengertian dari Web Services dan REST Services dideskripsikan 

sesuai standar. 

3.2 Arsitektur dari Web Services dan REST Services dideskripsikan 

sesuai standar. 

3.3 Implementasi Web Services dan REST services diuraikan sesuai 

framework dan bahasa pemrograman yang digunakan 
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4 Menguraikan perangkat 

penyimpanan pada sarana 

dan prasarana cloud 

computing 

4.1 Level perangkat penyimpanan pada sarana dan prasarana 

dataset, file, block pada cloud computing dideskripsikan sesuai 

layanan yang ditawarkan.  

4.2 Struktur tipe perangkat penyimpanan pada sarana dan 

prasarana untuk non-relational storage dan relational storage 

pada cloud computing dideskripsikan sesuai layanan yang 

ditawarkan. 

5. Menguraikan pengujian 

sistem cloud computing 

5.1 Pengukuran integration dalam pengujian sistem cloud 

computing diidentifikasikan sesuai jenis layanan. 

5.2 Pengukuran performance dalam pengujian sistem cloud 

computing diidentifikasikan sesuai jenis layanan. 

5.3 Pengukuran beban (stress) dalam pengujian sistem cloud 

computing diidentifikasikan sesuai jenis layanan. 

 

Kode Unit : J.631120.007.01 

Judul Unit : Menentukan Alur Proses Jenis Layanan pada Cloud computing 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan untuk menentukan alur 

proses layanan cloud, mengidentifikasi layanan kegiatan yang dibutuhkan, sebagai 

acuan dalam menyusun virtualisasi sesuai kebutuhan 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Melakukan analisis 

kebutuhan organisasi 

terhadap jenis layanan 

cloud yang akan dibangun 

1.1 Jenis kebutuhan layanan cloud dijabarkan secara lengkap 

sesuai dengan tujuan dan sasaran bisnis organisasi. 

1.2 Strategi pengelolaan layanan cloud ditentukan sesuai dengan 

tujuan dan sasaran bisnis organisasi. 

2. Menentukan jenis layanan 

cloud yang akan dibangun 

sesuai kebutuhan 

organisasi 

2.1 Layanan cloud dipetakan sesuai tujuan dan sasaran bisnis 

organisasi. 

2.2 Kriteria informasi yang ditampilkan pada sisi pengguna 

ditentukan sesuai dengan tujuan dan sasaran bisnis organisasi 

3. Mendokumentasi alur 

proses jenis layanan 

3.1 Rancangan alur proses diuraikan sesuai best practice secara 

lengkap ke dalam satu dokumen.  

3.2 Rancangan alur proses disepakati oleh pengguna dan 

penyedia layanan. 

 

Kode Unit : J.631120.008.01  

Judul Unit : Mengimplementasikan Virtualisasi Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan untuk mengimplementasikan 

jenis virtualisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Membangun virtualisasi 

sesuai dengan rancangan 

1.1 Perangkat keras disusun sesuai perancangan arsitektur cloud 

computing 

1.2 Perangkat lunak virtualisasi disusun sesuai dengan 

perancangan arsitektur cloud computing. 
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1.3 Media penyimpanan data disusun sesuai perancangan 

arsitektur cloud computing. 

2 Menguji implementasi 

virtualisasi 

2.1 Implementasi virtualisasi dinilai sesuai kriteria performance 

jenis layanan. 

2.2 Implementasi virtualisasi dinilai sesuai kriteria stress jenis 

layanan. 

2.3 Implementasi virtualisasi dinilai sesuai kriteria integration 

jenis layanan. 

3 Mendokumentasikan 

Implementasi virtualisasi 

3.1 Implementasi virtualisasi diuraikan sesuai best practice secara 

lengkap ke dalam satu dokumen.  

3.2 Dokumentasi pengujian diuraikan sesuai best practice secara 

lengkap ke dalam satu dokumen.  

3.3 Dokumentasi pengujian disepakati oleh pengguna dan 

penyedia layanan 

 

Kode Unit : J.631120.009.01 

Judul Unit : Mengimplementasikan Topologi Jaringan 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan untuk membangun jaringan 

sesuai dengan jenis topologi jaringan cloud yang dipilih. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Membangun jaringan 

sesuai dengan topologi 

jaringan cloud yang dipilih 

1.1 Perangkat bantu dan komponen jaringan ditentukan sesuai 

dengan perancangan topologi jaringan cloud. 

1.2 Jenis topologi jaringan computer diimplementasikan sesuai 

perancangan arsitektur cloud computing yang ditetapkan. 

2. Menguji implementasi 

topologi jaringan cloud 

2.1 Uji kasus (test case) dan scenario pengujian jaringan disusun 

sesuai dengan perancangan topologi jaringan. 

2.2 Jaringan cloud dinilai sesuai dengan test case dan skenario 

yang telah disusun. 

3. Mendokumentasikan 

implementasi topologi 

jaringan 

3.1 Topologi jaringan diuraikan sesuai best practice secara lengkap 

ke dalam satu dokumen 

3.2 Dokumentasi pengujian diuraikan sesuai best practice secara 

lengkap ke dalam satu dokumen.  

3.3 Dokumentasi pengujian disepakati oleh pengguna dan 

penyedia layanan. 
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Kode Unit : J.631120.010.01 

Judul Unit : Melakukan Adaptasi untuk Deployment di Sistem Cloud 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan mengidentifikasi fitur layanan 

dan jenis pengguna untuk memberikan kemudahan beradaptasi dalam deployment 

di sistem Cloud. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mengidentifikasi fiturfitur 

layanan 

1.1 Aplikasi yang scalable dan reliable diuraikan sesuai dengan 

kebutuhan organisasi. 

1.2 Aplikasi yang terstandarisasi diuraikan sehingga dapat 

diterapkan untuk aplikasi lain di tenan yang sama 

1.3 Aplikasi yang mempunyai built-in security programming 

diuraikan secara rinci dan sistematis 

2 Menentukan jenis 

pengguna 

2.1 Fitur identity management diidentifikasikan berdasarkan 

jenis pengguna. 

2.2 Aplikasi dengan model billing yang sesuai jenis pengguna 

diidentifikasikan dengan tepat sesuai dengan jenis layanan. 

3 Mendokumentasikan 

adaptasi yang perlu 

dilakukan untuk sistem 

Cloud 

3.1 Adaptasi diuraikan sesuai best practice secara lengkap ke 

dalam satu dokumen termasuk hasil pengujiannya (testing). 

3.2 Dokumentasi adaptasi disepakati oleh pengguna dan penyedia 

layanan 

 

Kode Unit : J.631120.011.01 

Judul Unit : Mengembangkan Perangkat Lunak Sesuai dengan Deployment Environment 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam 

membangun perangkat lunak sesuai dengan fitur layanan dan jenis pengguna hingga 

menjadi perangkat lunak yang sempurna, menguji perangkat lunak yang 

dikembangkan serta mendokumentasikan pengembangan perangkat lunak 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Membangun perangkat 

lunak sesuai dengan fitur 

layanan dan jenis 

pengguna 

1.1 Framework pengembangan perangkat lunak yang ada (open/ 

close standard) ditentukan sesuai dengan kebutuhan 

pengguna dan organisasi.  

1.2 Komponen/layanan cloud dengan open atau closed standard 

dibangun sesuai dengan perancangan.  

1.3 Aplikasi dengan fitur identity management dibangun sesuai 

dengan access control list yang ditetapkan. 

1.4 Aplikasi yang skalable dan reliable dibangun sesuai dengan 

perancangan. 

1.5 Aplikasi yang terstandardisasi diterapkan untuk aplikasi lain di 

tenan yang sama. 

1.6 Aplikasi yang mempunyai built in security in programming 

dikembangkan sesuai dengan perancangan. 

1.7 Aplikasi berbasis API dibangun memenuhi aspek 

interoperabilitas. 
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2. Melakukan 

Penyempurnaan terhadap 

perangkat lunak yang 

dikembangkan sesuai 

dengan deployment 

environment 

2.1 Kebutuhan perubahan atas kode program, struktur databases, 

flow aplikasi diidentifikasikan sesuai dengan deployment 

environment. 

2.2 Perubahan code program, database, dan flow aplikasi 

dikembangkan sesuai dengan deployment environment. 

2.3 Penerapan pengubahan code program, database, dan flow 

aplikasi dilakukan dengan versioning management secara 

konsisten. 

3. Menguji perangkat lunak 

yang dikembangkan 

3.1 Skenario dan data pengujian disusun secara lengkap sesuai 

deployment environment.  

3.2 Pengujian dilakukan sesuai dengan skenario secara lengkap. 

4 Mendokumentasikan 

pengembangan perangkat 

lunak 

4.1 Dokumentasi perangkat lunak diuraikan secara lengkap ke 

dalam satu dokumen. 

4.2 Dokumentasi pengujian diuraikan sesuai best practice secara 

lengkap ke dalam satu dokumen.  

4.3 Dokumentasi pengujian disepakati oleh pengguna dan 

penyedia layanan 

 

Kode Unit : J.631120.012.01 

Judul Unit : Memetakan Kebutuhan Pengguna akan Solusi Aplikasi Cloud 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan dalam mendeskripsikan 

variasi aplikasi yang bias menjadi solusi untuk pengguna, menyusun solusi aplikasi, 

serta mendokumentasikan peta kebutuhan aplikasi dari pengguna terhadap solusi 

aplikasi cloud 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mengidentifikasi 

kebutuhan pengguna 

terhadap solusi cloud 

1.1 Jenis pengguna dan organisasinya diuraikan secara lengkap 

1.2 Kebutuhan pengguna diuraikan secaralengkap sesuai proses 

bisnis yang berjalan. 

1. Mengidentifikasi solusi 

cloud yang tersedia 

2.1 Variasi aplikasi yang bisa menjadi solusi dideskripsikan secara 

lengkap sesuai dengan jenis layanan yang tersedia. 

2.2 Peta solusi yang dapat dipenuhi aplikasi terhadap kebutuhan 

pengguna dijabarkan secara lengkap 

3 Mendokumentasikan peta 

kebutuhan aplikasi dari 

pengguna terhadap solusi 

cloud 

3.1 Dokumentasi kebutuhan aplikasi dari pengguna terhadap 

solusi cloud didefinisikan secara lengkap ke dalam satu 

dokumen. 

3.2 Peta solusi yang dapat dipenuhi aplikasi terhadap kebutuhan 

pengguna dituangkan dalam satu dokumen 
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