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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 ERP 

Analyst; dan 

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

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 

ERP Analyst. 

3.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat 

3.2.1. Melaksanakan keprofesian sesuai dengan Skema Sertifikasi ERP Analyst. 

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 ERP Analyst setiap 6 

bulan sekali. 

3.2.7. Membayar biaya sertifikasi. 

4. Persyaratan Sertifikasi 

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

Analystyang 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 ERP Analyst, bila ada. 

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

Analyst, bila ada. 

f. Portofolio yang relevan dengan Skema Sertifikasi ERP Analyst, 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 ERP Analyst 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.6202000.002.01  Menganalisis proses bisnis yang berjalan 

2 
J.6202000.006.01  

Membandingkan proses bisnis yang berjalan dengan proses bisnis 
yang sesuai kebutuhan 

3 J.6202000.007.01  Membuat dokumen hasil analisis gap 

4 J.6202000.008.01  Mengevaluasi hasil analisis gap 

5 J.6202000.009.01  Membuat dokumen rencana perpindahan sistem 

6 J.6202000.010.01  Menentukan kriteria sistem ERP 

7 J.6202000.011.01  Mengevaluasi kriteria sistem ERP yang sesuai kebutuhan 

8 J.6202000.012.01  Mengidentifikasi kebutuhan transaksi operasional 

9 
J.6202000.013.01  

Menentukan sistem ERP berdasarkan kebutuhan transaksi 
operasional 

10 J.6202000.018.01  Menganalisis alternate flow dari proses bisnis 

11 J.6202000.019.01  Menyusun dokumen pengujian (test case) 

12 
J.6202000.020.01  

Melakukan pengujian sistem ERP sesuai kebutuhan pengguna 
(User Acceptance Test/UAT) 
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Kode Unit : J.620200.002.01 

Judul Unit : Menganalisis Proses Bisnis yang Berjalan 

Deskripsi Unit : Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

dibutuhkan dalam menganalisis proses bisnis yang berjalan. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mendefinisikan elemen-

elemen proses bisnis yang 

sedang berjalan 

1. Elemen input dan output dalam prosesbisnis didefinisikan 

untuk memudahkan penentuan jenis-jenis dokumen yang 

digunakan di perusahaan. 

2. Unit aliran dalam elemen proses bisnis didefinisikan sesuai 

kodefikasi yang tertera pada dokumen. 

3. Tautan antar aktivitas proses didefinisikan berdasarkan 

kebutuhan akan proses bisnis. 

4. Membuat model proses 

bisnis yang sedang 

berjalan 

2.1 1Pemodelan proses bisnis digambarkan dalam bentuk 

diagram. 

2.2 Peta aliran proses bisnis berjalan disusun dalam bentuk 

diagram 

2. Membuat dokumen proses 

bisnis yang sedang 

berjalan 

3.1 Dokumen proses bisnis disusun sesuai dengan standar 

pembuatan dokumen proses bisnis. 

3.2 Dokumen proses bisnis divalidasi berdasarkan standard 

operating procedure (SOP) perusahaan. 

 

Kode Unit : J.620200.006.01 

Judul Unit : Membandingkan Proses Bisnis yang Berjalan dengan Proses Bisnis yang Sesuai 

Kebutuhan 

Deskripsi Unit : Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

dibutuhkan dalam membandingkan proses bisnis yang berjalan dengan bisnis yang 

sesuai kebutuhan. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Menilai proses bisnis yang 

berjalan dan yang sesuai 

kebutuhan berdasarkan 

standar penilaian 

1.1 Standar penilaian untuk proses bisnis ditetapkan. 

1.2 Proses bisnis yang berjalan dan yang sesuai kebutuhan dinilai 

berdasarkan standar penilaian yang telah ditentukan. 

1.3 Perbedaan proses bisnis yang berjalan dengan yang sesuai 

kebutuhan disimpulkan. 

2. Membandingkan hasil 

identifikasi proses bisnis 

yang berjalan dengan 

bisnis yang sesuai 

kebutuhan 

2.1 Dokumen proses bisnis yang berjalan dengan bisnis yang 

sesuai kebutuhan dibandingkan. 

2.2 Prosedur proses bisnis yang berjalan dengan bisnis yang sesuai 

kebutuhan dibandingkan. 

2.3 Persamaan atau perbedaan proses bisnis yang berjalan 

dengan bisnis yang sesuai kebutuhan dari hasil observasi yang 

telah dibandingkan, disimpulkan. 
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Kode Unit : J.620200.007.01 

Judul Unit : Membuat Dokumen Hasil Analisis Gap 

Deskripsi Unit : Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

dibutuhkan dalam membuat dokumen hasil analisis gap. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Menyusun dokumen hasil 

analisis gap 

1.1 Format dokumen hasil analisis gap diidentifikasi. 

1.2 Format dokumen hasil analisis gap dibuat. 

2. Memverifikasi rancangan 

dokumen hasil analisis gap 

2.1 Rancangan dokumen hasil analisis gap dievaluasi. 

2.2 Dokumen hasil analisis gap ditetapkan. 

 

Kode Unit : J.620200.008.01 

Judul Unit : Mengevaluasi Hasil Analisis Gap 

Deskripsi Unit : Kompetensi ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang 

dibutuhkan dalam mengevaluasi hasil analisis gap. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Memverifikasi dokumen 

hasil analisis gap 

1.1 Dokumen proses bisnis berjalan dan ideal diidentifikasi dalam 

bentuk tabel. 

1.2 Tabel kelengkapan dokumen identifikasi proses bisnis berjalan 

dan ideal diverifikasi. 

2 Menentukan hal-hal yang 

dibutuhkan untuk 

mencapai keadaan yang 

diinginkan 

2.1 Tindakan yang diperlukan menuju proses bisnis ideal 

diidentifikasi. 

2.2 Tindakan yang diperlukan menuju proses bisnis ideal 

ditentukan. 

 

Kode Unit : J.620200.009.01 

Judul Unit : Membuat Dokumen Rencana Perpindahan Sistem 

Deskripsi Unit : Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

dibutuhkan dalam membuat dokumen rencana perpindahan sistem. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mengidentifikasi informasi 

dan hal-hal terkait proses 

migrasi 

1.1 Langkah kerja pada proses migrasi ditetapkan. 

1.2 Tujuan, resiko dan CSF (Critical Success Factor) diidentifikasi 

2 Mengevaluasi pengguna 

dan proses migrasi 

2.1 Pengguna dan proses migrasi dipetakan dalam bentuk 

diagram. 

2.2 Pemetaan pengguna dan proses migrasi dievaluasi. 

3 Menyiapkan dokumen 

rencana migrasi sistem 

3.1 Dokumen rencana perpindahan system disusun sesuai 

prosedur. 

3.2 Dokumen rencana perpindahan system divalidasi dengan 

pengguna. 

3.3 Ketidaksesuaian pada dokumen rencana perpindahan sistem 

diperbaiki. 
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Kode Unit : J.620200.010.01 

Judul Unit : Menentukan Kriteria Sistem ERP 

Deskripsi Unit : Kompetensi ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang 

dibutuhkan dalam menentukan kriteria sistem ERP 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mengumpulkan kriteria 

sistem ERP 

1.1 Karakteristik kriteria ditetapkan berdasarkan kebutuhan 

sistem ERP. 

1.2 Sumber kriteria sistem ERP ditentukan. 

1.3 Kriteria sistem ERP dijabarkan 

2. Menentukan kriteria 

sistem ERP yang diusulkan 

2.1 Kriteria sistem ERP dibandingkan dengan sumber daya 

perusahaan. 

2.2 Kriteria sistem ERP usulan ditentukan. 

 

Kode Unit : J.620200.011.01 

Judul Unit : Mengevaluasi Kriteria Sistem ERP yang Sesuai Kebutuhan 

Deskripsi Unit : Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

dibutuhkan dalam mengevaluasi kriteria sistem ERP yang sesuai kebutuhan. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Menentukan indikator 

kriteria sistem ERP 

1.1 Indikator setiap kriteria dikumpulkan. 

1.2 Indikator setiap kriteria ditentukan. 

2. Mengevaluasi kriteria 

sistem ERP berdasarkan 

indikator yang telah 

ditentukan 

2.1 Standar nilai untuk setiap indikator system ERP ditentukan. 

2.2 Nilai indikator untuk setiap kriteria dihitung. 

2.3 Kriteria sistem ERP dipilih berdasarkan nilai indikator kriteria 

tersebut. 

 

Kode Unit : J.620200.012.01 

Judul Unit : Mengidentifikasi Kebutuhan Transaksi Operasional 

Deskripsi Unit : Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

dibutuhkan dalam mengidentifikasi kebutuhan transaksi operasional. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mengidentifikasi teknologi 

pada sistem berjalan 

1.1 Teknologi bahasa pemrograman system yang berjalan 

diidentifikasi. 

1.2 Teknologi basis data sistem ERP diidentifikasi. 

1.3 Teknologi perangkat keras dan system operasi sistem ERP 

diidentifikasi. 

2 Mengidentifikasi modul 

dan fitur 

Modul dan fasilitas penjualan sistem ERP diidentifikasi. 

2.2 Modul dan fasilitas pembelian sistem ERP diidentifikasi. 

2.3 Modul dan fasilitas keuangan sistem ERP diidentifikasi. 

2.4 Modul dan fasilitas sumber daya manusia sistem ERP 

diidentifikasi. 

2.5 Modul dan fasilitas produksi sistem ERP diidentifikasi. 

2.6 Modul dan fasilitas persediaan sistem ERP diidentifikasi. 
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Kode Unit : J.620200.013.01 

Judul Unit : Menentukan Sistem ERP Berdasarkan Kebutuhan Transaksi Operasional 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang 

diperlukan untuk menentukan sistem ERP berdasarkan kebutuhan transaksi 

operasional. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mengidentifikasi 

pembiayaan 

1.1 Komponen-komponen pembiayaan ditentukan. 

1.2 Besar komponen biaya ditetapkan. 

2. Menentukan kriteria 

kebutuhan perangkat 

keras dan perangkat lunak 

2.1 Kriteria aplikasi, basis data, sistem operasi dan perangkat 

keras ditentukan berdasarkan kebutuhan dan biaya. 

2.2 Daftar aplikasi, basis data, sistem operasi dan perangkat keras 

yang sesuai kriteria dijabarkan. 

3. Memilih sistem ERP 3.1. Daftar aplikasi, basis data, sistem operasi dan perangkat keras 

yang sesuai kriteria diseleksi 

3.2. Sistem ERP ditetapkan berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan 

 

Kode Unit : J.620200.018.01 

Judul Unit : Menganalisis Alternate Flow dari Proses Bisnis 

Deskripsi Unit : Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

dibutuhkan dalam menganalisis alternate flow dari proses bisnis. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Melakukan overview 

terhadap proses bisnis 

1.1 Normal flow dari setiap fungsi pada proses bisnis 

diidentifikasi. 

1.2 Aksi dari setiap pengguna pada setiap proses bisnis 

diidentifikasi. 

1.3 Respon sistem terhadap setiap aksi actor pada setiap fungsi 

proses bisnis diidentifikasi. 

2 Menentukan solusi 

alternate flow dari proses 

bisnis 

2.1 Kemungkinan permasalahan yang mungkin muncul 

diidentifikasi. 

2.2 Alternatif solusi permasalahan dianalisis. 

2.3 Alternate flow dari setiap fungsi pada proses bisnis 

ditetapkan. 

2.4 Aksi dari setiap pengguna pada alternate flow proses bisnis 

ditetapkan. 

2.5 Respon sistem terhadap setiap aksi pengguna pada alternate 

flow proses bisnis ditetapkan. 
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Kode Unit : J.620200.019.01 

Judul Unit : Menyusun Dokumen Pengujian (Test Case) 

Deskripsi Unit : Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan yang dibutuhkan dalam 

menyusun dokumen pengujian (test case). 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Merancang 

pengujian 

1.1 Spesifikasi fungsional masing-masing modul sistem ERP yang 

akan diuji diidentifikasi. 

1.2 Instrumen pengujian diinventarisir. 

1.3 Kebutuhan data input untuk pengujian diidentifikasi. 

1.4 Test case dan test plan dirancang. 

2. Menyiapkan dokumen 

pengujian dan jadwal 

pengujian 

2.1 Dokumen pengujian yang berisi test case setiap fungsi sistem 

ERP disusun. 

2.2 Jadwal pengujian dipastikan sesuai dengan ketersediaan user. 

 

Kode Unit : J.620200.020.01 

Judul Unit : Melakukan Pengujian Sistem ERP Sesuai Kebutuhan Pengguna (User Acceptance 

Test/UAT) 

Deskripsi Unit : Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

dibutuhkan dalam melakukan pengujian sistem ERP sesuai kebutuhan pengguna 

(User Acceptance Test/UAT). 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Menyiapkan pengujian 1.1 Tools pengujian disiapkan. 

1.2 Test case pengujian termasuk instruksi pengujian 

disampaikan/diinformasikan ke pengguna. 

1.3 Data input untuk pengujian disiapkan 

2. Menguji sistem ERP 

sesuai kebutuhan dengan 

pengguna 

2.1 Dokumen test case disiapkan sebagai acuan dalam pengujian. 

2.2  Sistem diuji (data input sesuai dengan output). 

2.3 Exception pada hasil uji diidentifikasi. 

2.4 Memastikan ERP sesuai dengan kebutuhan 

 

 


