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1. Latar Belakang 

Sertifikasi profesi merupakan upaya untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang 

dikuasai seseorang sesuai dengan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar 

internasional atau standar khusus. Standar Kompetensi adalah pernyataan yang menguraikan 

keterampilan, pengetahuan dan sikap yang harus dilakukan saat bekerja serta penerapannya, 

sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri).   

Kompeten diartikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan 

suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan unjuk 

kerja yang ditetapkan. Sertifikasi dilaksanakan dengan uji kompetensi melalui beberapa metode 

uji oleh asesor yang dimiliki lisensi dari BNSP. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji 

Kompetensi (TUK). TUK LSP TIK Indonesia merupakan tempat kerja atau lembaga yang dapat 

memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi yang telah diverifikasikan oleh LSP TIK 

Indonesia. 

2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi 

2.1. Minimal telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kelas 12 atau 

sederajat; Atau 

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

Data Analyst; Atau 

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

Data Analyst. 

3.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat 

3.2.1. Melaksanakan keprofesian sesuai dengan Skema Sertifikasi Data 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. 
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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 Data 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 Data 

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 Data Analyst, bila ada. 

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

Analyst, bila ada. 

f. Portofolio yang relevan dengan Skema Sertifikasi Data 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 Data 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.620900.004.02 
Merancang spesifikasi sesuai dengan fungsi dan kebutuhan 
pengguna 

2 J.620900.033.02 Melakukan backup data dan sistem 

3 J.631100.001.01 Menetapkan kebutuhan pengelolaan pusat data untuk organisasi 

4 J.631100.002.01 
Menetapkan standar dan acuan praktik terbaik yang akan 
dipergunakan 

5 J.63OPR00.009.2 
Menggunakan aplikasi berbasis internet (Internet Based 
Applications Literacy) 

6 J.63OPR00.015.2 Memastikan validitas data 

7 J.63OPR00.016.2 Mengidentifikasi aspek keamanan informasi pengguna 

8 J.63OPR00.017.2 Memastikan keamanan informasi pengguna 
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Kode Unit : J.620900.004.02 

Judul Unit : Merancang Spesifikasi Sesuai dengan Fungsi dan Kebutuhan Pengguna 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja 

yang dibutuhkan untuk melakukan perancangan spesifikasi komputer dan 

peralatannya yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Membaca dokumen 
kebutuhan pengguna 

1.1. Dokumen kebutuhan pengguna dipelajari. 
1.2. Komputer dan peralatan penunjang diidentifikasi 

spesifikasinya. 

2. Merancang spesifikasi 
komputer dan peralatan 
penunjang yang sesuai 
dengan kebutuhan 
pengguna 

2.1. Spesifikasi komputer dan peralatan penunjang dijelaskan 
kepada pengguna. 

2.2. Spesifikasi komputer dan peralatan penunjang dirancang 
berdasarkan kebutuhan pengguna. 

 

Kode Unit : J.620900.033.02 

Judul Unit : Melakukan Backup Data Dan Sistem 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan tindakan melakukan backup data dan sistem 

operasi pada perangkat. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Menyiapkan backup data 
dan sistem 

1.1. Komputer disiapkan dan berjalan dengan normal. 
1.2. Media penyimpanan disiapkan untuk mem-backup data dan 

sistem operasi. 

2. Melakukan backup data 
dan sistem 

2.1. Komputer dinyalakan dan berjalan normal tanpa ada error. 
2.2. Media penyimpan eksternal dihubungkan ke komputer. 
2.3. Data dan sistem di-backup ke media penyimpanan. 

3. Memeriksa hasil backup 
data dan sistem 

3.1. Media penyimpanan diidentifikasi sesuai dengan data dan 
sistem yang asli. 

3.2. Data dan sistem diidentifikasi tidak ada error. 

4. Membuat dokumentasi 
backup data dan sistem 

4.1. Backup data dan sistem didokumentasikan. 
4.2. Data dan sistem yang error didokumentasikan. 

 

Kode Unit : J.631100.001.01 

Judul Unit : Menetapkan Kebutuhan Pengelolaan Pusat Data untuk Organisasi 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan penyelarasan kebutuhan organisasi 

dengan kriteria pengelolaan pusat data. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Menyusun rencana 
kebutuhan pusat data 
bagi sebuah 
organisasi/perusahaan 

1.1. Aspek-aspek penunjang keberhasilan sebuah 
organisasi/perusahaan diidentifikasi sesuai standar 
pengelolaan pusat data. 

1.2. Kegunaan pusat data sebagai sumber daya implementasi TIK 
berkinerja tinggi dideskripisikan menurut standar yang 
berlaku. 

1.3. Tingkatan tier pusat data ditentukan sesuai kebutuhan. 

2. Mengidentifikasi elemen 
pusat data 

2.1. Elemen atau komponen utama pusat data diidentifikasi 
menurut standar yang berlaku. 
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2.2. Daftar komponen pokok pusat data didefinisikan sesuai 
standar yang berlaku. 

2.3. Kompleksitas dan ketergantungan yang tinggi antar 
komponen pusat data diidentifikasi sesuai standar yang 
berlaku. 

3. Mendeskripsikan 
beberapa penyebab 
downtime 

3.1. Penyebab utama downtime pusat data diidentifikasi sesuai 
dengan gejala yang terjadi. 

3.2. Analisa faktor risiko penyebab downtime pusat data 
didokumentasikan sesuai standar yang berlaku. 

3.3. Potensi risiko akibat downtime didefinisikan sesuai dengan 
standar yang berlaku. 

 

Kode Unit : J.631100.002.01 

Judul Unit : Menetapkan Standar dan Acuan Praktik Terbaik yang Akan Dipergunakan 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan tentang standar acuan 

praktik terbaik maupun regulasi terkait dengan seluruh aspek pengelolaan pusat 

data. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mengidentifikasi standar-
standar acuan praktik 
terbaik 

1.1. Tingkatan pusat data diidentifikasi sesuai dengan acuan 
yang dideskripsikan. 

1.2. Kriteria dan syarat-syarat diidentifikasi kesesuaian dengan 
peraturan pemerintah yang berlaku. 

2. Menetapkan standar 
infrastruktur pusat data 

2.1. Standar sub-komponen kelistrikan ditetapkan sesuai dengan 
tingkatan pusat data yang ditentukan. 

2.2. Standar sub-komponen infrastruktur pendinginan (cooling 
infrastructure) ditetapkan sesuai dengan tingkatan pusat 
data yang ditentukan. 

2.3. Standar sub-komponen infrastruktur jaringan ditetapkan 
sesuai dengan tingkatan tier yang ditentukan. 

2.4. Standar sub-komponen infrastruktur sistem pencahayaan 
ditetapkan sesuai dengan tingkatan tier yang ditentukan. 

2.5. Standar sub-komponen pencegah kebakaran (fire 
suppression) ditetapkan sesuai dengan tingkatan tier yang 
ditentukan. 

3. Membuat laporan 
pelaksanaan pekerjaan 

3.1. Laporan disusun sesuai dengan format organisasi yang 
berlaku. 

3.2. Laporan tersusun disetujui oleh pimpinan dari organisasi 
terkait sesuai dengan standar organisasi yang berlaku. 

 

Kode Unit : J.63OPR00.009.2 

Judul Unit : Menggunakan Aplikasi Berbasis Internet (Internet Based Applications Literacy) 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan keterampilan dan sikap kerja 

yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi berbasis Internet. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mengidentifikasi koneksi 
Internet telah 
tersambung 

1.1. Alternatif jaringan Internet yang tersedia diidentifikasi 
secara lengkap sesuai dengan kebutuhan pengguna. 
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1.2. Koneksi Internet disambung sesuai dengan jaringan yang 
tersedia. 

1.3. Perangkat komputer dipastikan dapat terhubung ke 
Internet. 

2. Mengidentifikasi aplikasi 
berbasis Internet 

2.1. Aplikasi berbasis Internet diketahui sesuai dengan 
kebutuhan pengguna. 

2.2. Fungsi dari aplikasi berbasis Internet dijelaskan. 

3. Menjalankan aplikasi 
berbasis Internet 

3.1. Panduan pemakaian aplikasi dikuasai. 
3.2. Menu yang ada pada aplikasi diidentifikasi sesuai dengan 

fungsinya. 
3.3. Menu dipilih sesuai dengan kebutuhan pengguna. 
3.4. Form-form yang ada diisi secara lengkap sesuai batasan 

pengisian. 

 

Kode Unit : J.63OPR00.015.2 

Judul Unit : Memastikan Validitas Data 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan keterampilan dan sikap kerja 

yang dibutuhkan untuk memastikan validitas data yang dimasukkan dengan 

perangkat komputer. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mengidentifikasi 

substansi data yang 

dimasukkan 

1.1. Data dipastikan sesuai dengan keperluan data pada proses 

bisnis organisasi tersebut. 

1.2. Jenis data yang dimasukkan sesuai dengan kebutuhan jenis 

data pada aplikasi tersebut. 

2. Mengidentifikasi 

referensi dari data yang 

dimasukkan 

2.1. Pemasukan berdasarkan Jenis data diidentifikasi sesuai 

dengan penggunaan referensi data. 

2.2. Data yang dimasukkan sesuai dengan kodifikasi dari data 

tersebut. 

3. Memeriksa validitas data 3.1. Akurasi sumber data diperiksa sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. 

3.2. Memeriksa data yang dimasukkan yang sesuai dengan 

akurasi yang ditentukan. 

3.3. Data yang dimasukkan sesuai dengan aspek keamanan 

informasi. 

4. Melakukan pemutakhiran 
data 

4.1. Data diperbaiki sesuai dengan kriteria validitas data. 
4.2. Data pada dokumen yang tidak lengkap, dilengkapi sesuai 

dengan yang kebutuhan dari aplikasi pengolah data. 
4.3. Data dilakukan pemutakhiran sesuai dengan data terbaru 

yang ada. 
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Kode Unit : J.63OPR00.016.2 

Judul Unit : Mengidentifikasi Aspek Keamanan Informasi Pengguna 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan keterampilan dan sikap kerja 

yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek keamanan informasi pengguna. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mengidentifikasi 
ancaman keamanan 
informasi pengguna 

1.1. Ancaman-ancaman keamanan informasi diklasifikasi sesuai 
dengan sumber ancaman keamanan informasi bagi 
pengguna. 

1.2. Ancaman-ancaman keamanan informasi diklasifikasikan 
sesuai dengan target ancaman keamanan informasi. 

1.3. Jenis serangan keamanan informasi melalui jaringan 
didentifikasi sesuai dengan jenis malware. 

1.4. Jenis serangan keamanan informasi melalui social 
engineering didentifikasi sesuai dengan lingkungan 
pengguna. 

2. Mengidentifikasi aspek 
confidentiality 

2.1. Data dan dokumen diklasifikasi sesuai tingkat keterbukaan 
informasi. 

2.2. Data dan dokumen disimpan sesuai dengan tingkat 
keterbukaan informasinya. 

2.3. Informasi pribadi digunakan sesuai dengan kebutuhan 
personal organisasi. 

2.4. Proses Autentikasi dilaksanakan secara benar sesuai dengan 
sistem pada organisasi tersebut. 

2.5. Teknologi enkripsi digunakan sesuai dengan kerahasiaan 
informasi. 

3. Mengidentifikasi aspek 
integrity 

3.1. Akses kontrol diikuti sesuai dengan keperluan sistem. 
3.2. Meta data digunakan untuk menjamin integritas data sesuai 

dengan sumber data asli. 
3.3. Informasi yang bertentangan diperiksa dan kebutuhan yang 

tepat ditetapkan. 

4. Mengidentifikasi aspek 
availability 

4.1. Data dan software yang perlu di backup diidentifikasi sesuai 
dengan tingkat kekritisan data dan software bagi pengguna. 

4.2. Kapasitas dan media backup dikalkulasi sesuai kebutuhan 
pengguna. 

4.3. Prosedur backup ke media backup dilakukan sesuai dengan 
schedule. 

4.4. Prosedur restorasi dari media backup dilakukan sesuai 
dengan kebutuhan. 
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Kode Unit : J.63OPR00.017.2 

Judul Unit : Memastikan Keamanan Informasi Pengguna 

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan keterampilan dan sikap kerja 

yang dibutuhkan untuk memastikan keamanan informasi pengguna. 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mengidentifikasi 
perangkat lunak bantu 
untuk memastikan 
keamanan informasi 

1.1. Berbagai perangkat lunak untuk keamanan informasi 
diidentifikasn sesuai fungsi perlindungannya. 

1.2. Tingkat keamanan informasi diidentifikasi sesuai kebijakan 
keamanan informasi organisasi tersebut. 

2. Melakukan tindakan 
perlindungan terhadap 
ancaman 

2.1. Perangkat lunak untuk keamanan informasi dipilih sesuai 
dengan tingkat keamanan informasi yang ditentukan. 

2.2. Konfigurasi perangkat lunak untuk keamanan informasi 
diaktifkan sesuai dengan tingkat keamanan informasi yang 
ditentukan. 

2.3. Perangkat lunak untuk keamanan informasi diperbaharui 
sesuai dengan informasi dari penyedia perangkat lunak 
tersebut. 

3. Melakukan tindakan 
penanganan kejadian 
keamanan informasi 

3.1. Insiden keamanan informasi dilaporkan sesuai dengan 
panduan. 

3.2. Anomali penggunaan komputer dan jaringan dicatat secara 
lengkap sesuai dengan panduan pada organisasi tersebut. 

4. Melakukan tindakan 
pemulihan keamanan 
informasi 

4.1. Sistem dipulihkan dari backup sesuai dengan ketersediaan 
backup. 

4.2. Sistem setelah restore dipastikan sama dengan sistem 
sebelum insiden. 
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