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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 

System Administrator; Atau 

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

Administrator 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 

System Administrator. 

3.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat 

3.2.1. Melaksanakan keprofesian sesuai dengan Skema Sertifikasi System Administrator. 

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 System Administrator 

setiap 6 bulan sekali. 

3.2.7. Membayar biaya sertifikasi. 

4. Persyaratan Sertifikasi 

Peserta uji kompetensi harus melengkapi persyaratan yang sesuai dengan Skema Sertifikasi 

System Administratoryang 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 System Administrator, bila ada. 

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

Administrator, bila ada. 

f. Portofolio yang relevan dengan Skema Sertifikasi System Administrator, 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 System 

Administrator 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.63SAM00.001.2 Mengumpulkan kebutuhan pengguna 

2 J.63SAM00.002.2 
Mengidentifikasi system environment dengan teknologi yang 
sesuai 

3 J.63SAM00.003.2 Merancang arsitektur server environment 

4 J.63SAM00.004.2 Merancang sistem keamanan server environment 

5 J.63SAM00.005.1 Merancang skenario pengujian server 

6 J.63SAM00.006.1 Meng-install sistem operasi server 

7 J.63SAM00.007.2 
Meng-install sumber daya berbagi pakai pada server 
environment 

8 J.63SAM00.008.1 Meng-upgrade server 

9 J.63SAM00.009.1 Memigrasi server 

10 J.63SAM00.010.1 Meng-install virtual server 

11 J.63SAM00.011.2 Meng-install common network services pada server 

12 J.63SAM00.012.2 Meng-install common application services pada server 

13 J.63SAM00.013.1 Mengkonfigurasi sistem operasi server 

14 J.63SAM00.014.2 Mengkonfigurasi common network services pada server 

15 J.63SAM00.015.2 Mengkonfigurasi common application services pada server 

16 J.63SAM00.016.1 Mengkonfigurasi virtual server 

17 J.63SAM00.017.2 Membuat kode program untuk keperluan administrasi sistem 

18 J.63SAM00.018.2 Mengimplementasikan keamanan sistem server 

19 J.63SAM00.019.1 Memantau ketersediaan sistem 

20 J.63SAM00.020.1 Memantau kinerja sistem 

21 J.63SAM00.021.2 Memantau keamanan sistem 

22 J.63SAM00.022.1 Mengivestigasi kerusakan sistem 

23 J.63SAM00.023.1 Memperbaiki kerusakan sistem 

24 J.63SAM00.024.1 Mengevaluasi sistem untuk pengembangan masa depan 

25 J.63SAM00.025.2 Melakukan restore sistem 
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Kode Unit : J.63SAM00.001.2 

Judul Unit : Mengumpulkan Kebutuhan Pengguna 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan kebutuhan pengguna sistem. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mengumpulkan 
kebutuhan server untuk 
aplikasi yang dijalankan 

1.1. Kebutuhan pengguna terhadap aplikasi perangkat lunak 
diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan bisnis atau 
perusahaan. 

1.2. Aplikasi yang tersedia dan fitur server diidentifikasi 
berdasarkan kebutuhan pengguna sistem. 

2. Mengumpulkan 
kebutuhan sistem 
operasi untuk server 

2.1. Kebutuhan dari sistem operasi diidentifikasi berdasarkan 
kebutuhan server dan aplikasi yang akan dijalankan. 

2.2. Sistem operasi yang relevan dianalisis berdasarkan 
kebutuhan proses, kebutuhan saat ini, dan kebutuhan masa 
yang akan datang. 

3. Mengumpulkan 
informasi perangkat 
server 

3.1. Komponen server diidentifikasi berdasarkan kepada fitur 
kebutuhan aplikasi dan server. 

3.2. Spesifikasi produk server, keterbatasan server, dan 
kelemahan server diidentifikasi berdasarkan standar poduk. 

3.3. Ketergantungan sistem diidentifikasi sesuai dengan 
kebutuhan. 

3.4. Ketergantungan sistem ditentukan sesuai dengan 
kebutuhan. 

4. Mengumpulkan 
spesifikasi perangkat 

4.1. Kebutuhan detail dari perangkat ditetapkan sesuai dengan 
kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang. 

4.2. Kapasitas jaringan saat ini dan masa yang akan datang 
ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jumlah pengguna saat 
ini dan masa yang akan datang. 

4.3. Teknologi data link layer ditetapkan sesuai dengan 
kebutuhan pengguna saat ini dan masa yang akan datang. 

4.4. Kebutuhan sekuriti dan manajemen jaringan ditetapkan 
sesuai dengan kebutuhan pengguna saat ini dan masa yang 
akan datang. 

5. Menyiapkan 
dokumentasi kebutuhan 
pengguna 

5.1. Dokumentasi kebutuhan pengguna disusun. 
5.2. Dokumentasi kebutuhan pengguna didistribusikan 

berdasarkan pada prosedur perusahaan dan proyek. 

 

Kode Unit : J.63SAM00.002.2 

Judul Unit : Mengidentifikasi System Environment Dengan Teknologi Yang Sesuai 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan environment sistem dengan teknologi 

yang sesuai sehingga dapat bekerja dengan optimal. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mengumpulkan 
informasi tentang 
teknologi untuk 
membantu organisasi 

1.1. Teknologi yang digunakan diidentifikasi berdasarkan 
kebutuhan. 

1.2. Produk yang terkait teknologi diidentifikasi. 
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1.3. Informasi penggunaan teknologi didokumentasikan 
berdasarkan kecocokan pada kebutuhan organisasi dan 
kesinambungan informasi tersebut. 

2. Mengkonfirmasi 
komponen-komponen 
sistem yang dibutuhkan 

2.1. Dokumen teknis dan rekomendasi untuk mengidentifikasi 
komponen-komponen perangkat keras/perangkat lunak 
ditinjau ulang bersama tim implementasi. 

2.2. Kesesuaian dengan teknologi saat ini diidentifikasi bersama 
pengembang sistem. 

2.3. Daftar komponen yang dibutuhkan dibuat sesuai dengan 
spesifikasi dan ketersediaan pemasok. 

3. Mengidentifikasi 
persyaratan jaringan 

3.1. Segmen-segmen sistem yang diusulkan diidentifikasi 
berdasarkan kebutuhan bisnis. 

3.2. Persyaratan segmen ditentukan menggunakan analisis 
fungsional. 

3.3. Kebutuhan sumber daya diidentifikasi berdasarkan pada 
masing-masing Segmen. 

3.4. Kandungan dan volume lalu lintas data diperkirakan sesuai 
kebutuhan organisasi. 

3.5. Pilihan topologi dipertimbangkan dengan mengacu pada 
sumber daya yang tersedia dan matriks fungsional. 

3.6. Tipe-tipe terminal dan penempatan prosesor serta protokol 
yang diperlukan ditentukan. 

3.7. Arsitektur jaringan ditentukan berdasarkan spesifikasi teknik 
dan persyaratan pengguna. 

 

Kode Unit : J.63SAM00.003.2 

Judul Unit : Merancang Arsitektur Server Environment 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

kerja yang dibutuhkan dalam merancang arsitektur server environment sehingga 

dapat bekerja dengan optimal. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mengidentifikasi 
spesifikasi arsitektur 
server environment 

1.1. Kebutuhan sumber daya diidentifikasi untuk masing-masing 
segmen. 

1.2. Fitur-fitur lingkungan fisik dipertimbangkan sebagai efek 
dari desain server environment. 

1.3. Pilihan-pilihan topologi dianalisis dengan mengacu pada 
sumber daya yang tersedia. 

1.4. Topologi server environment yang sesuai dipilih berdasarkan 
kebutuhan organisasi. 

2. Membuat desain awal 
server environment 

2.1. Diagram jaringan fisik dikembangkan sesuai persyaratan 
pengguna. 

2.2. Arsitektur server environment ditentukan berdasarkan 
spesifikasi teknik dan persyaratan pengguna. 

3. Mempersiapkan 
peralatan dan bahan 
yang diperlukan 

3.1. Prinsip, fungsi, dan kerangka kerja sistem yang akan 
digunakan di perusahaan atau unit usaha diidentifikasi. 

3.2. Perangkat keras sistem server environment dan sistem 
perangkat unak yang diperlukan untuk mendukung 
lingkungan operasi diidentifikasi. 
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3.3. Model topologi sistem standar ditetapkan sesuai petunjuk 
pengembangan. 

4. Menentukan perangkat 
lunak dan perangkat 
keras 

4.1. Berbagai produk perangkat lunak dan perangkat keras dari 
vendor dievaluasi sesuai persyaratan arsitektur. 

4.2. Persyaratan kapasitas perangkat lunak dan perangkat keras 
ditentukan sesuai dengan persyaratan saat ini dan masa 
yang akan datang. 

 

Kode Unit : J.63SAM00.004.2 

Judul Unit : Merancang Sistem Keamanan Server Environment 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

kerja yang dibutuhkan dalam merancang sistem keamanan server environment 

sehingga dapat bekerja dengan optimal. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Merancang hak akses 
sistem 

1.1. Kebutuhan hak akses ke sistem diidentifikasi berdasarkan 
kebijaksanaan (policy) organisasi. 

1.2. Hak akses keamanan didokumentasikan untuk menjaga 
integritas pemeliharaan sistem. 

2. Merancang akses yang 
aman ke file dan sumber 
daya 

2.1. Fitur-fitur akses dan keamanan dalam sistem operasi 
jaringan ditinjau ulang sesuai dengan standar keamanan. 

2.2. Fitur akses dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

3. Membatasi akses ke 
peralatan yang 
menyediakan akses 
informasi pribadi para 
pengguna 

3.1. Hak akses disusun sesuai dengan kebutuhan. 
3.2. Penempatan komputer ditentukan sesuai dengan 

kebutuhan organisasi. 

4. Melindungi data yang 
terhubung pada jaringan 
eksternal 

4.1. Kebutuhan enkripsi dianalisis sesuai dengan standar 
keamanan. 

4.2. Metode enkripsi diimplementasikan sesuai hasil analisis. 

 

Kode Unit : J.63SAM00.005.1 

Judul Unit : Merancang Skenario Pengujian Server 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

kerja yang dibutuhkan dalam merancang skenario pengujian server. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mengidentifikasi 
kebutuhan fungsi server 

1.1. Fungsi server yang diharapkan diidentifikasi sesuai 
kebutuhan pengguna. 

1.2. Syarat yang harus dipenuhi untuk mendukung server 
beroperasi ditentukan sesuai dengan kebutuhan beban. 

2. Mengembangkan strategi 
pengujian server 

2.1. Perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya IT yang 
diperlukan untuk pengujian server diidentifikasi. 

2.2. Variasi test case ditentukan dengan mempertimbangkan 
kebutuhan output dan fungsi sistem yang diharapkan. 

2.3. Prosedur yang diperlukan untuk strategi pengujian sistem 
dibuat dengan memperhatikan faktor keamanan, 
pemulihan, dan stress test. 
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3. Mendokumentasikan 
skenario pengujian 
sistem 

3.1. Syarat yang harus dipenuhi agar sistem berfungsi 
didokumentasikan. 

3.2. Skenario pengujian sistem yang telah dibuat 
didokumentasikan. 

 

Kode Unit : J.63SAM00.006.1 

Judul Unit : Meng-Install Sistem Operasi Server 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

kerja yang dibutuhkan dalam meng-install sistem operasi server: 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mempersiapkan 
kebutuhan proses 
instalasi sistem operasi 
server 

1.1. Daftar kebutuhan instalasi ditentukan. 
1.2. Alat pendukung instalasi disiapkan. 

2. Menginstall sistem 
operasi server 

2.1. Server dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan spesifikasi 
server. 

2.2. Server dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan teknis. 
2.3. Sistem operasi server di-install sesuai dengan target yang 

telah ditentukan. 

3. Menguji hasil instalasi 
sistem operasi server 

3.1. Proses instalasi server diuji sesuai dengan alat pengujian 
sistem operasi server. 

3.2. Konfigurasi sistem operasi server diuji sesuai dengan alat 
pengujian server. 

3.3. Penyesuaian instalasi sistem operasi server dilakukan sesuai 
dengan hasil pengujian. 

3.4. Penyesuaian konfigurasi awal server dilakukan sesuai 
dengan hasil pengujian. 

4. Mendokumentasikan 
konfigurasi sistem 
operasi instalasi server 

4.1. Dokumentasi proses instalasi server dibuat. 
4.2. Dokumentasi konfigurasi server dibuat. 

 

Kode Unit : J.63SAM00.007.2 

Judul Unit : Meng-Install Sumber Daya Berbagi Pakai Pada Server Environment 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

kerja yang dibutuhkan dalam meng-install sumber daya berbagi pakai pada server 

environment. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Menyiapkan sumber daya 
berbagi pakai 

1.1. Sumber daya yang akan berbagi pakai diidentifikasi sesuai 
dengan kebutuhan. 

1.2. Sistem operasi yang berjalan pada server diidentifikasi 
sesuai dengan kebutuhan. 

1.3. Sumber daya yang akan berbagi pakai disiapkan sesuai 
dengan kebutuhan. 

2. Mengkonfigurasi sumber 
daya berbagi pakai 

2.1. Fasilitas berbagi pakai pada sistem operasi server digunakan 
untuk membagi pakai sumber daya. 

2.2. Nama alias dari sumber daya yang berbagi pakai dibuat. 
2.3. Hak akses pada sumber daya yang berbagi pakai ditentukan. 



SKEMA SERTIFIKASI SYSTEM ADMINISTRATOR 10 

 

3. Menguji sumber daya 
yang berbagi pakai 

3.1. Server berbagi pakai dioperasikan sesuai dengan prosedur 
pemakaian. 

3.2. Akses ke sistem server berbagi pakai dilakukan sesuai 
dengan prosedur pemakaian. 

3.3. Administrasi seperti pengguna dan sandi untuk masuk ke 
jaringan diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. 

3.4. Status hasil penggunaan dilaporkan kepada bagian yang 
membutuhkan. 

 

Kode Unit : J.63SAM00.008.1 

Judul Unit : Meng-Upgrade Server 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

kerja yang dibutuhkan dalam meng-upgrade atau meningkatkan kemampuan pada 

server. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mempersiapkan 
kebutuhan proses 
upgrade server 

1.1. Daftar kebutuhan upgrade ditentukan. 
1.2. Alat pendukung upgrade dikumpulkan. 

2. Mem-backup server 
sebelum upgrade 

2.1. Konfigurasi server awal di-backup. 
2.2. Backup disimpan ditempat yang aman dan sesuai standart 

agar mudah melakukan prosedur restore ketika upgrade 
gagal. 

3. Melakukan upgrade 
server 

3.1. Server di-upgrade berdasarkan kebutuhan spesifikasi 
server. 

3.2. Server di-upgrade berdasarkan kebutuhan teknis upgrade. 

4. Menguji server 4.1. Proses upgrade server diuji sesuai dengan alat pengujian 
server. 

4.2. Penyesuaian upgrade server dilakukan sesuai dengan hasil 
pengujian. 

5. Mem-backup server 
setelah upgrade 

5.1. Backup konfigurasi server setelah upgrade dilakukan. 
5.2. Backup disimpan ditempat yang aman dan sesuai standar 

agar mudah melakukan prosedur restore ketika diperlukan 
konfigurasi awal. 

6. Mendokumentasikan 
server 

6.1. Dokumentasi proses upgrade server dibuat. 
6.2. Informasi dokumentasi upgrade diinformasikan kepada 

pihak yang terkait. 

 

Kode Unit : J.63SAM00.009.1 

Judul Unit : Memigrasi Server 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

kerja yang dibutuhkan dalam memigrasi atau mengganti/memindahkan server. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mempersiapkan 
kebutuhan proses migrasi 
server 

1.1. Daftar kebutuhan migrasi server ditentukan. 
1.2. Alat pendukung migrasi server dikumpulkan. 
1.3. Petunjuk migrasi server dikumpulkan. 

2. Mem-backup server 
sebelum migrasi 

2.1. Konfigurasi server awal di-backup. 
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2.2. Backup disimpan di tempat yang aman dan sesuai standar 
agar mudah melakukan prosedur restore ketika migrasi 
gagal. 

3. Memigrasi server 3.1. Server dimigrasi berdasarkan kebutuhan spesifikasi server. 
3.2. Server dimigrasi berdasarkan kebutuhan teknis migrasi. 

4. Menguji server 4.1. Proses migrasi server diuji sesuai dengan alat pengujian 
server. 

4.2. Penyesuaian migrasi server dilakukan sesuai dengan hasil 
alat pengujian server. 

5. Mem-backup server 
setelah migrasi 

5.1. Konfigurasi server setelah migrasi di- backup. 
5.2. Backup disimpan di tempat yang aman dan sesuai standar 

agar mudah melakukan prosedur restore ketika diperlukan 
konfigurasi server awal. 

6. Mendokumentasikan 
server 

6.1. Dokumentasi proses migrasi server dibuat. 
6.2. Informasi dokumentasi migrasi diinformasikan kepada pihak 

yang terkait. 

 

Kode Unit : J.63SAM00.010.1 

Judul Unit : Meng-Install Virtual Server 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

kerja yang dibutuhkan dalam meng-install virtual server. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mempersiapkan 
kebutuhan proses 
instalasi virtual server 

1.1. Daftar kebutuhan instalasi ditentukan. 
1.2. Alat pendukung instalasi dikumpulkan. 
1.3. Petunjuk instalasi dikumpulkan. 

2. Mengkonfigurasi virtual 
server untuk kebutuhan 
instalasi 

2.1. Virtual server dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan 
spesifikasi server. 

2.2. Virtul server dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan teknis. 

3. Menguji virtual server 3.1. Proses instalasi virtual server diuji sesuai dengan alat 
pengujian virtual server. 

3.2. Konfigurasi virtual server diuji sesuai dengan hasil alat 
pengujian server. 

3.3. Penyesuaian instalasi virtual server dilakukan sesuai dengan 
hasil alat pengujian. 

3.4. Penyesuaian konfigurasi awal virtual server dilakukan sesuai 
dengan hasil pengujian. 

4. Mem-backup virtual 
server 

4.1. Konfigurasi virtual server di-backup. 
4.2. Image virtual server di-backup. 
4.3. Backup disimpan di tempat yang aman dan sesuai standart 

agar mudah melakukan prosedur restore. 

5. Mendokumentasikan 
virtual server 

5.1. Dokumentasi proses instalasi virtual server dibuat. 
5.2. Dokumentasi konfigurasi virtual server dibuat. 
5.3. Informasi dokumentasi diinformasikan kepada pihak yang 

terkait. 
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Kode Unit : J.63SAM00.011.2 

Judul Unit : Meng-Install Common Network Services Pada Server 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

kerja yang dibutuhkan dalam meng-install common network services pada server. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mempersiapkan 
kebutuhan proses 
instalasi common 
network services pada 
server 

1.1. Daftar kebutuhan dalam proses meng- install common 
network services pada server ditentukan. 

1.2. Petunjuk meng-install common network services pada server 
disiapkan. 

2. Meng-install komponen- 
komponen common 
network services agar 
dapat berjalan sesuai 
fungsinya 

2.1. Komponen-komponen common network services di-install 
sesuai kebutuhan. 

2.2. Komponen-komponen common network services 
dikonfirmasi sesuai dengan fungsinya. 

2.3. Directory yang digunakan untuk menyimpan file konfigurasi 
ditentukan. 

2.4. Komponen-komponen common network services di-install 
berdasarkan kebutuhan teknis. 

3. Menguji layanan 
common network 
services berdasarkan 
fungsinya 

3.1. Akses terhadap layanan common network services diuji. 
3.2. Fungsi dari common network services dipastikan berjalan. 

4. Mendokumentasikan 
proses instalasi 
komponen-komponen 
common network 
services 

4.1. Langkah-langkah proses instalasi common network services 
didokumentasikan. 

4.2. Hasil pengujian fungsi common network services 
didokumentasikan. 

 

Kode Unit : J.63SAM00.012.2 

Judul Unit : Meng-Install Common Application Services Pada Server 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

kerja yang dibutuhkan dalam meng-install support application services pada server. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mempersiapkan 
kebutuhan proses 
instalasi support 
aplication services pada 
server 

1.1. Daftar kebutuhan dalam proses instalasi support aplication 
services pada server ditentukan. 

1.2. Petunjuk meng-install konfigurasi support aplication services 
pada server dikumpulkan. 

2. Meng-install komponen-
komponen support 
aplication services agar 
dapat berjalan fungsinya 

2.1. Komponen-komponen support aplication services di-install 
di server. 

2.2. Kapasitas server yang akan di digunakan untuk menjalankan 
support aplication services ditentukan. 

2.3. Komponen-komponen support aplication services di-install 
berdasarkan kebutuhan teknis. 

3. Menguji layanan support 
aplication services 
berdasarkan fungsinya 

3.1. Fungsi support aplication services dijalankan. 
3.2. Layanan dari fungsi support aplication services dipastikan 

berjalan. 
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4. Mendokumentasikan 
proses instalasi 
komponen-komponen 
support aplication 
services 

4.1. Langkah-langkah proses instalasi support aplication services 
didokumentasikan. 

4.2. Hasil pengujian fungsi support aplication services 
didokumentasikan. 

 

Kode Unit : J.63SAM00.013.1 

Judul Unit : Mengkonfigurasi Sistem Operasi Server 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

kerja yang dibutuhkan dalam mengkonfigurasi sistem operasi server. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mempersiapkan 
kebutuhan proses 
konfigurasi sistem operasi 
server 

1.1. Daftar kebutuhan teknis konfigurasi sistem operasi server 
ditentukan. 

1.2. Petunjuk administrasi sistem operasi server dikumpulkan. 

2. Mengkonfigurasi sistem 
operasi server 

2.1. Sistem operasi server yang telah ter-install diidentifikasi. 
2.2. Sistem operasi server dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan 

teknis. 

3. Menguji konfigurasi 
sistem operasi server 

3.1. Hasil konfigurasi sistem operasi server diuji. 
3.2. Penyesuaian konfigurasi sistem operasi server dilakukan 

sesuai dengan hasil pengujian. 

4. Membackup konfigurasi 
sistem operasi server 

4.1. Konfigurasi sistem operasi server di- backup. 
4.2. Backup disimpan ditempat yang aman dan sesuai standar 

agar mudah melakukan prosedur restore. 

5. Mendokumentasikan 
konfigurasi sistem 
operasi server 

5.1. Dokumentasi proses administrasi sistem operasi server 
dibuat. 

5.2. Informasi dokumentasi diinformasikan kepada pihak yang 
terkait. 

 

Kode Unit : J.63SAM00.014.2 

Judul Unit : Mengkonfigurasi Common Network Services Pada Server 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

kerja yang dibutuhkan dalam mengkonfigurasi common network services pada 

server. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mempersiapkan 
kebutuhan proses 
mengkonfigurasi common 
network services pada 
server 

1.1. Daftar kebutuhan teknis dalam proses mengkonfigurasi 
common network services pada server ditentukan. 

1.2. Petunjuk mengkonfigurasi common network services pada 
server dikumpulkan. 

2. Mengkonfigurasi 
komponen-komponen 
common network 
services agar dapat 
menjalankan fungsinya 

2.1. Komponen-komponen common network services yang 
sudah terpasang di server diidentifikasi sesuai dengan 
fungsinya. 

2.2. Directory untuk menyimpan file konfigurasi, file log, dan 
modul-modul yang perlu ditentukan. 

2.3. Komponen-komponen common network services 
dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan teknis. 
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2.4. Daemon layanan common network services yang telah 
terkonfigurasi dijalankan. 

3. Menguji layanan 
common network 
services berdasarkan 
fungsinya 

3.1. Akses terhadap layanan common network services diuji. 
3.2. Proses otorisasi terhadap pengguna yang akan mengakses 

layanan common network services diuji. 
3.3. Penyesuaian konfigurasi common network services 

dilakukan sesuai dengan hasil pengujian. 

4. Mendokumentasikan 
hasil konfigurasi 
komponen-komponen 
common network 
services 

4.1. Hasil konfigurasi common network services 
didokumentasikan. 

4.2. Hasil pengujian layanan common network services 
didokumentasikan. 

 

Kode Unit : J.63SAM00.015.2 

Judul Unit : Mengkonfigurasi Common Application Services Pada Server 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

kerja yang dibutuhkan dalam mengkonfigurasi common application services pada 

server. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mempersiapkan 
kebutuhan proses 
mengkonfigurasi common 
application services pada 
server 

1.1. Daftar kebutuhan dalam proses mengkonfigurasi common 
application services pada server ditentukan. 

1.2. Petunjuk mengkonfigurasi common application services 
pada server dikumpulkan 

2. Mengkonfigurasi 
komponen-komponen 
common application 
services agar dapat 
menjalankan fungsinya 

2.1. Komponen-komponen common application services yang 
sudah diinstall di server diidentifikasi sesuai dengan 
fungsinya. 

2.2. Jumlah pengguna yang dapat mengakses layanan common 
application services secara bersamaan ditentukan. 

2.3. Port yang digunakan untuk mengakses layanan common 
application services ditentukan. 

2.4. Directory yang digunakan untuk menyimpan file konfigurasi, 
file log, dan modul-modul yang diperlukan ditentukan. 

2.5. Komponen-komponen common application services 
dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan teknis. 

3. Menguji layanan 
common application 
services berdasarkan 
fungsinya 

3.1. Akses terhadap layanan common application services diuji. 
3.2. Proses otorisasi terhadap pengguna yang akan mengakses 

layanan common application services diuji. 
3.3. Penyesuaian konfigurasi common application services 

dilakukan sesuai dengan hasil pengujian. 

4. Mendokumentasikan 
hasil konfigurasi 
komponen-komponen 
common application 
services 

4.1. Hasil konfigurasi common application services 
didokumentasikan. 

4.2. Hasil pengujian layanan common application services 
didokumentasikan. 
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Kode Unit : J.63SAM00.016.1 

Judul Unit : Mengkonfigurasi Virtual Server 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

kerja yang dibutuhkan dalam melakukan konfigurasi virtual server. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mempersiapkan 
kebutuhan proses 
konfigurasi virtual server 

1.1. Daftar kebutuhan konfigurasi ditentukan. 
1.2. Petunjuk konfigurasi virtual server dikumpulkan. 

2. Mengkonfigurasi virtual 
server 

2.1. Virtual server yang telah ter-install diidentifikasi. 
2.2. Virtual Server dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan teknis. 

3. Menguji konfigurasi 
virtual server 

3.1. Konfigurasi virtual server diuji. 
3.2. Penyesuaian konfigurasi virtual server dilakukan sesuai 

dengan hasil pengujian. 

4. Mem-backup konfigurasi 
virtual server 

4.1. Konfigurasi virtual server di-backup. 
4.2. Backup disimpan ditempat yang aman dan sesuai standar 

agar mudah melakukan prosedur restore. 

5. Mendokemntasikan 
konfigurasi virtual server 

5.1. Dokumentasi proses konfigurasi virtual server dibuat. 
5.2. Informasi dokumentasi diinformasikan kepada pihak yang 

terkait. 

 

Kode Unit : J.63SAM00.017.2 

Judul Unit : Membuat Kode Program Untuk Keperluan Administrasi Sistem 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

kerja yang dibutuhkan dalam membuat kode program untuk keperluan sistem. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Menentukan kebutuhan 
program utilitas 

1.1. Spesifikasi program utilitas ditentukan sesuai kebutuhan 
administrasi sistem. 

1.2. Logika dan struktur program utilitas dipetakan sesuai 
dengan spesifikasi. 

2. Membuat program 
utilitas 

2.1. Variabel dibuat sesuai dengan lingkup kebutuhan program 
utilitas. 

2.2. Kode module dibuat sesuai dengan kebutuhan program 
utilitas. 

3. Menangani kesalahan 
program utilitas 

3.1. Kesalahan program utilitas diidentifikasi. 
3.2. Kesalahan program utilitas yang teridentifikasi segera 

dianalisis. 
3.3. Metode penanganan kesalahan program diterapkan. 

4. Menguji modul program 
utilitas 

4.1. Alur pengujian dikembangkan untuk membuktikan kode 
program utilitas telah memenuhi kebutuhan. 

4.2. Struktur kendali program utilitas dipastikan dapat 
berhenti/berakhir. 

5. Mendokumentasikan 
Modul kode program 
utilitas 

5.1. Dokumentasi kode program utilitas dibuat. 
5.2. Informasi dokumentasi program utilitas diinformasikan 

kepada pihak yang terkait. 
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Kode Unit : J.63SAM00.018.2 

Judul Unit : Mengimplementasikan Keamanan Sistem Server 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan keamanan sistem server. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Menjamin akun 
pengguna agar selalu 
terkendali 

1.1. Isian akun standar pengguna dimodifikasi untuk memastikan 
bahwa pengguna cocok dengan kebijakan keamanan. 

1.2. Akun pengguna yang telah dibuat dengan keamanan yang 
longgar dimodifikasi sesuai dengan kebijakan akses dan 
keamanan. 

1.3. Pesan resmi yang sesuai dengan akun pengguna ditampilkan 
saat pengguna log on. 

1.4. Program utilitas yang sesuai diimplementasikan untuk 
menguji ketangguhan sandi yang digunakan. 

1.5. Prosedur kendali akun ditinjau ulang untuk memastikan 
bahwa pengguna yang telah keluar dihapus atau 
dinonaktifkan akunnya. 

1.6. Layanan informasi intranet dan atau internet diakses untuk 
mengidentifikasi ancaman keamanan yang sudah dikenal 
dan terbaru dengan menggunakan perangkat lunak dan atau 
perangkat keras yang sesuai. 

2. Memasukkan metode-
metode kendali ke dalam 
sistem 

2.1. Kendali dimasukkan ke dalam sistem yang berbasis 
lingkungan sistem operasi diidentifikasi. 

2.2. Ketentuan keamanan yang diakses pengguna 
didokumentasikan berdasarkan klasifikasi pengguna untuk 
diaplikasikan pada program utilitas, data, dan prosedur 
untuk pengendalian keamanan yang tepat berdasarkan 
kebutuhan klien. 

2.3. Dokumen-dokumen disetujui oleh pihak terkait. 

3. Mengimplementasi- kan 
prosedur keamanan 
tambahan 

3.1. Hak akses sistem secara internal dan eksternal ditinjau 
ulang. 

3.2. Sistem keamanan tambahan direkomendasikan. 
3.3. Alternatif-alternatif sistem keamanan tambahan dievaluasi. 
3.4. Sistem keamanan tambahan dipasang. 
3.5. Sistem keamanan tambahan dikonfigurasi. 

 

Kode Unit : J.63SAM00.019.1 

Judul Unit : Memantau Ketersediaan Sistem 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

kerja yang dibutuhkan dalam memantau ketersediaan sistem. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Menetapkan ukuran 
ketersediaan sehingga 
dapat disepakati target 
ketersediaan system 

1.1. Komponen atau configuration item dan layanan sistem 
diidentifikasi sesuai dengan fungsi bisnis. 

1.2. Ukuran ketersediaan sistem ditetapkan dengan 
memperhatikan dampak potensial ketersediaan komponen 
dan layanan terhadap fungsi bisnis yang vital. 

2. Mengukur kemampuan 
suatu layanan, 

2.1. Semua aspek dari ketersediaan dan ketidak-tersediaan 
komponen diperiksa. 
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komponen- komponen 
infrastruktur, atau 
configuration item dalam 
menjalankan fungsinya 

2.2. Semua aspek dari ketersediaan dan ketidaktersediaan suatu 
layanan diperiksa. 

2.3. Dampak dari ketersediaan komponen atau dampak 
potensial dari tidak- tersediaan komponen pada 
ketersediaan layanan diperiksa. 

3. Memasang perangkat 
utilitas untuk pengukuran 
ketersediaan sistem 

3.1. Perangkat utilitas yang sesuai untuk pengukuran dipilih. 
3.2. Perangkat utilitas yang sesuai di-install pada sistem. 
3.3. Data hasil pengukuran perangkat utilitas dipastikan sesuai 

dengan ukuran yang telah disepakati. 

4. Mengidentifikasi tingkat 
ketersediaan layanan 
yang tidak bisa dicapai 
yang berdampak pada 
pengguna 

4.1. Durasi downtime dan jumlah pengguna yang terkena 
dampak dihitung. 

4.2. Jumlah transaksi dan kegiatan yang tidak bisa diproses 
selama periode downtime dihitung. 

4.3. Persentase tingkat ketersediaan layanan dihitung dengan 
memperhatikan aspek frekuensi, durasi, dan ruang lingkup 
dampak. 

5. Mendokumentasikan 
hasil pemantauan 
ketersediaan sistem 

5.1. Hasil pengukuran kemampuan suatu layanan, komponen-
komponen infrastruktur, atau configuration item dalam 
menjalankan fungsinya didokumentasikan. 

5.2. Hasil identifikasi tingkat ketersediaan layanan yang tidak 
bisa dicapai didokumentasikan. 

5.3. Dokumentasi hasil pemantauan ketersediaan sistem 
disampaikan kepada pihak yang terkait. 

 

Kode Unit : J.63SAM00.020.1 

Judul Unit : Memantau Kinerja Sistem 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

kerja yang dibutuhkan dalam memantau kinerja sistem. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Menetapkan ukuran 
kinerja sehingga dapat 
disepakati target kinerja 
sistem 

1.1. Sumber daya dan layanan sistem diidentifikasi sesuai 
dengan fungsi bisnis. 

1.2. Ukuran kinerja sistem ditetapkan dengan memperhatikan 
dampak potensial kinerja sumber daya dan layanan 
terhadap fungsi bisnis yang vital. 

2. Mengukur keandalan 
suatu sumber daya dan 
layanan dalam 
menjalankan fungsinya 

2.1. Waktu respon rata-rata sumber daya dan layanan dalam 
menjalankan fungsinya dihitung. 

2.2. Lamanya sumber daya dan layanan dapat beroperasi tanpa 
mengalami gangguan dihitung. 

2.3. Waktu antara satu insiden ke insiden berikutnya yang dapat 
mengganggu fungsi sumber daya dan layanan dihitung. 

3. Memasang perangkat 
utilitas untuk pengukuran 
kinerja sistem 

3.1. Perangkat utilitas yang sesuai untuk pengukuran dipilih. 
3.2. Perangkat utilitas yang sesuai di-install pada sistem. 
3.3. Data hasil pengukuran perangkat utilitas dipastikan sesuai 

dengan ukuran yang telah disepakati. 

4. Mendokumentasikan 
hasil pemantauan kinerja 
sistem 

4.1. Hasil pengukuran waktu respon rata-rata sumber daya dan 
layanan dalam menjalankan fungsinya didokumentasikan. 

4.2. Hasil pengukuran lamanya sumber daya dan layanan dapat 
beroperasi tanpa mengalami gangguan didokumentasikan. 
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4.3. Dokumentasi hasil pemantauan kinerja sistem disampaikan 
kepada pihak yang terkait. 

 

Kode Unit : J.63SAM00.021.2 

Judul Unit : Memantau Keamanan Sistem 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

kerja yang dibutuhkan dalam memantau keamanan sistem. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mengidentifikasi metode 
kendali yang tepat 

1.1. Metode kendali yang biasa digunakan pada sistem jaringan 
(seperti kendali pada perangkat masukan, keluaran, file 
pengolahan, dan sebagainya) ditinjau ulang. 

1.2. Kendali modul dan sistem (seperti tanggal, versi, dan 
sebagainya) ditinjau ulang berdasarkan kebutuhan klien dan 
keamanan. 

1.3. Penanganan kesalahan dipenuhi sesuai dengan persyaratan 
keamanan. 

2. Memantau ancaman 
terhadap server 
environment 

2.1. Perangkat lunak yang sesuai digunakan untuk mengevaluasi 
dan melaporkan keamanan sistem. 

2.2. Log-log dan laporan audit ditinjau ulang untuk 
mengidentifikasikan gangguan keamanan. 

2.3. Pemeriksaan dan aktivitas lain dilaksanakan untuk 
memastikan bahwa prosedur tidak dilewati. 

2.4. Laporan audit dan rekomendasi disiapkan. 

3. Memasang perangkat 
utilitas untuk 
pemantauan ancaman 
keamanan 

3.1. Perangkat utilitas yang sesuai untuk pemantauan ancaman 
keamanan dipilih. 

3.2. Perangkat utilitas yang sesuai di-install pada sistem. 
3.3. Perangkat utilitas diuji telah berfungsi dengan baik. 

4. Memutakhirkan akun 
pengguna agar selalu 
terkendali 

4.1. Isian akun standar pengguna diidentifikasi sesuai dengan 
kebijakan keamanan. 

4.2. Hak akses user/pengguna diidentifikasi. 
4.3. Hak akses user/pengguna dimutakhirkan sesuai kebutuhan 

jabatan, bagian dan pekerjaan. 
4.4. Akun pengguna yang telah dibuat dengan keamanan yang 

longgar dimodifikasi sesuai dengan kebijakan akses dan 
keamanan. 

4.5. Pesan resmi yang sesuai dengan akun pengguna ditampilkan 
saat pengguna log on. 

4.6. Utilitas yang sesuai diimplementasikan untuk menguji 
ketangguhan sandi yang digunakan user/pengguna. 

4.7. Prosedur kendali akun ditinjau ulang untuk memastikan 
bahwa pengguna yang keluar telah nonaktif akunnya. 
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Kode Unit : J.63SAM00.022.1 

Judul Unit : Mengivestigasi Kerusakan Sistem 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

kerja yang dibutuhkan dalam menginvestigasi kerusakan sistem. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Menyiapkan data 
dokumentasi dari sistem 
yang bermasalah 

1.1. Data aplikasi dan bahan dokumentasi diidentifikasi sesuai 
dengan kebutuhan. 

1.2. Peralatan dan bahan disiapkan pada tempatnya. 

2. Mengidentifikasi 
penyebab kerusakan 
sistem 

2.1. Obyek yang mengalami kerusakan diidentifikasi. 
2.2. Penyebab kerusakan ditemukan. 

3. Menganalisis dampak 
dari kerusakan sistem 

3.1. Gangguan pada fungsi-fungsi bisnis akibat kerusakan sistem 
dianalisis. 

3.2. Kerusakan data dan informasi akibat kerusakan sistem 
dianalisis. 

4. Mendokumentasikan 
hasil investigasi 
kerusakan sistem 

4.1. Hasil identifikasi penyebab kerusakan sistem 
didokumentasikan. 

4.2. Hasil analisis dampak dari kerusakan sistem 
didokumentasikan. 

 

Kode Unit : J.63SAM00.023.1 

Judul Unit : Memperbaiki Kerusakan Sistem 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

kerja yang dibutuhkan dalam memperbaiki kerusakan sistem. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Memperbaiki kerusakan 
sistem 

1.1. Konfigurasi sistem disesuaikan dengan hasil rekomendasi 
perbaikan. 

1.2. Hasil perbaikan sistem diuji dengan menggunakan 
perangkat yang sesuai. 

2. Mendokumentasikan 
tindakan terhadap 
perbaikan kerusakan 
sistem 

2.1. Hasil perbaikan sistem didokumentasikan. 
2.2. Informasi perbaikan sistem diinformasikan kepada pihak-

pihak yang terkait. 

 

Kode Unit : J.63SAM00.024.1 

Judul Unit : Mengevaluasi Sistem Untuk Pengembangan Masa Depan 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi sistem untuk pengembangan 

selanjutnya. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Evaluasi arsitektur server 
environment 

1.1. Informasi yang menunjukkan infrastruktur dan perangkat 
arsitektur server environment diidentifikasi dengan jelas. 

1.2. Dokumentasi infrastruktur dan perangkat arsitektur server 
environment dievaluasi. 

1.3. Kelemahan/kekurangan infrastruktur dan perangkat 
arsitektur server environment diidentifikasi. 
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1.4. Jenis redundancy dan jaminan kapasitas yang ada dan yang 
dapat diterapkan pada arsitektur server environment 
ditentukan. 

1.5. Konfigurasi baru mencakup perangkat dan teknologi yang 
dapat diterapkan pada arsitektur server environment, sesuai 
tujuan penggunaan arsitektur server environment 
didefinisikan. 

2. Evaluasi sistem 
keamanan server 
environment 

2.1. Informasi yang menunjukkan infrastruktur dan perangkat 
sistem keamanan server environment diidentifikasi dengan 
jelas. 

2.2. Dokumentasi infrastruktur dan perangkat sistem keamanan 
server environment dievaluasi. 

2.3. Kelemahan/kekurangan infrastruktur dan perangkat sistem 
keamanan server environment diidentifikasi. 

2.4. Alternatif-alternatif solusi dianalisis. 
2.5. Konfigurasi baru yang mencakup perangkat dan teknologi 

yang dapat diterapkan pada sistem keamanan server 
environment direkomendasikan sesuai dengan hasil analisis. 

 

Kode Unit : J.63SAM00.025.2 

Judul Unit : Melakukan Restore Sistem 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

kerja yang dibutuhkan dalam melakukan restore sistem. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mempersiapkan sistem 
yang akan di-restore 

1.1. Perangkat keras server yang terkait diidentifikasi. 
1.2. Sistem operasi yang digunakan diidentifikasi. 

2. Melakukan restore 
sistem operasi 

2.1. Server untuk melakukan restore disiapkan. 
2.2. Restore sistem operasi dilakukan sesuai dengan buku 

panduan. 
2.3. Restore sistem operasi diidentifikasi berjalan dengan baik. 

3. Menguji restore sistem 
operasi 

3.1. Aplikasi yang ter-install dijalankan. 
3.2. Konfigurasi ulang dilakukan pada paket aplikasi yang tidak 

berjalan dengan normal. 
3.3. Aplikasi yang gagal restore diinstalasi ulang. 

4. Mendokumentasikan 
proses restore 

4.1. Hasil proses restore sistem didokumentasikan. 
4.2. Informasi proses restore sistem diinformasikan kepada 

pihak-pihak yang terkait. 
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