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KODE UNIT : J.620100.010.02 

JUDUL UNIT : Menerapkan Perintah Eksekusi Bahasa 

Pemrograman Berbasis Teks, Grafik, dan 

Multimedia 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

untuk dapat menjalankan code yang dibuat pada 

lingkungan tools pemrograman tertentu. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Mengidentifikasi 
mekanisme running 
atau eksekusi source 
code 

 

1.1 Cara dan tools untuk mengeksekusi 

source code diidentifikasi.  

1.2 Parameter untuk mengeksekusi source 

code diidentifikasi. 

1.3 Peletakan source code sehingga bisa 

dieksekusi dengan benar diidentifikasi. 

2. Mengeksekusi source 
code 

 

 

2.1 Source code dieksekusi sesuai dengan 
mekanisme eksekusi source code dari 
tools pemrograman yang digunakan. 

2.2 Perbedaan antara running,  debugging, 
atau membuat executable file 
diidentifikasi. 

3. Mengidentifikasi hasil 
eksekusi 

3.1 Source code berhasil dieksekusi sesuai 
skenario yang direncanakan. 

3.2 Jika eksekusi source code gagal/tidak 
berhasil, sumber permasalahan 
diidentifikasi. 

 

BATASAN VARIABEL 

1. Konteks variabel 

1.1  Unit ini berlaku untuk setelah programmer membuat source code 

dan mengeksekusi source code tersebut untuk memastikan hasil 

source code yang dibuat sesuai dengan skenario aplikasi yang 

direncanakan.  
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2. Peralatan dan perlengkapan 

2.1 Peralatan 

2.1.1 Perangkat keras komputer atau mesin sejenis  

2.1.2 Perangkat keras atau perangkat lunak berupa simulator atau 

emulator sebagai target eksekusi 

2.1.3 Perangkat Lunak editor source code 

2.1.4 Perangkat lunak lingkungan pengembangan antara misalnya 

sistem operasi, web server (atau sejenisnya), Database 

Management System (DBMS) 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Formulir laporan eksekusi source code 

 

3. Peraturan 

(Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar 

4.1 Norma  

4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang 

teknologi informasi 

4.2 Standar 

4.2.1 Standard Operating Procedure (SOP) atau manual panduan 

teknis penggunaan tools pemrograman 

 

PANDUAN PENILAIAN 

1. Konteks penilaian 

1.1 Kompetensi ini diujikan secara tertulis dan praktik di tempat kerja 

atau laboratorim komputer atau tempat lain yang memungkinkan 

untuk dilakukan penilaian. 

1.2 Penilaian dilakukan dengan ujian dan praktik. 

 

2. Persyaratan kompetensi 

(Tidak ada.) 
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3. Pengetahuan dan keterampilan 

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Pengetahuan platform lingkungan pemrograman aplikasi  

3.1.2 Pemahaman atas pre-request tools pemrograman untuk 

eksekusi source code 

3.1.3 Pemahaman atas hal yang terkait dengan perancangan dan 

implementasi basis data  

3.1.4 Standar penyimpanan file program  

3.1.5 Pemahaman pemaketan source code, library, dan/atau 

executable file sesuai spesifikasi tools pemrograman yang 

digunakan 

3.2 Keterampilan 

3.2.1 Penggunaan media atau cara interaksi dengan komputer 

antara lain: mode interaksi berbasis teks (command line), 

mode interaksi berbasis GUI 

 

4. Sikap kerja 

4.1 Cekatan 

4.2 Cermat 

4.3 Disiplin 

4.4 Tanggung jawab 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Ketepatan menerapkan perintah eksekusi source code sesuai 

dengan spesifikasi tools bahasa pemrograman yang digunakan  
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KODE UNIT :  J.620100.011.01 

JUDUL UNIT :  Melakukan Instalasi Software Tools Pemrograman 

DESKRIPSI UNIT : Unit ini mengukur kemampuan programmer dalam 

melakukan instalasi lingkungan pemrograman yang 

akan digunakan dalam pekerjaan membuat program. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Memilih tools 
pemrograman yang 
sesuai dengan 
kebutuhan 

 

1.1 Platform (lingkungan) yang akan 
digunakan untuk menjalankan tools 
pemrograman diidentifikasi sesuai 
dengan kebutuhan. 

1.2 Tools bahasa pemrogram dipilih sesuai 
dengan kebutuhaan dan lingkungan 
pengembangan.  

2. Instalasi tool 
pemrograman 

 

 

2.1 Tools pemrogaman ter-install sesuai 
dengan prosedur.   

2.2 Tools pemrograman bisa dijalankan di 
lingkungan pengembangan yang telah 
ditetapkan. 

3. Menerapkan hasil 
pemodelan kedalam 
eksekusi script 
sederhana 

3.1 Script (source code) sederhana dibuat 
sesuai tools pemrogaman yang di-install 

3.2 Script dapat dijalankan dengan benar dan 
menghasilkan keluaran sesuai skenario 
yang diharapkan 

 

BATASAN VARIABEL 

1. Konteks variabel 

1.1 Spesifikasi program menjadi spesifikasi program adalah hasil 

perancangan program yang dijelaskan dalam bentuk diagram dan 

deskripsi. 

1.2 Script adalah instruksi-instruksi yang bisa dimengerti oleh bahasa 

pemrograman 

1.3 Tools seperti: database client program, source code client program, 

static code analyzer program, obfuscator program, reverse 

engineering program, IDE, dan lain-lain. 
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2. Peralatan dan perlengkapan 

2.1 Peralatan 

2.1.1 Perangkat keras komputer atau mesin sejenis 

2.1.2 Perangkat lunak lingkungan pengembangan  

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Formulir laporan instalasi tools pemrograman 

 

3. Peraturan 

(Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar 

4.1 Norma 

4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang 

teknologi informasi 

4.2 Standar 

4.2.1 Standard Operating Procedure (SOP) atau manual panduan 

instalasi tools pemrograman 

 

PANDUAN PENILAIAN 

1. Konteks penilaian 

1.1 Kompetensi ini diujikan secara praktik di tempat kerja atau 

laboratorium komputer atau tempat lain yang memungkinkan 

untuk dilakukan penilaian. 

1.2 Penilaian dilakukan dengan ujian tulis dan praktik.  

 

2. Persyaratan kompetensi 

(Tidak ada.) 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan 

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Platform lingkungan pemrograman aplikasi  

3.1.2 Pre-request tools pemrograman 

3.1.3 Standar menghidupkan dan mematikan perangkat keras 

komputer 
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3.2 Keterampilan 

3.2.1 Penggunaan media atau cara interaksi dengan komputer 

antara lain: mode interaksi berbasis teks (command line), 

mode interaksi berbasis GUI 

 

4. Sikap kerja 

4.1 Cekatan 

4.2 Cermat 

4.3 Disiplin 

4.4 Tanggung jawab 

 

5. Aspek kritis  

5.1 Ketepatan dalam menginstal tools pemrogaman sesuai dengan 

prosedur   
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KODE UNIT :  J.620100.012.01 

JUDUL UNIT :  Melakukan Pengaturan Software Tools 

Pemrograman 

DESKRIPSI UNIT : Unit ini mengukur kemampuan programmer dalam 

melakukan setting lingkungan pemrograman yang 

akan digunakan dalam pekerjaan membuat program. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Melakukan konfigurasi 
tools untuk 
pemrograman 

 

1.1 Target hasil dari konfigurasi ditentukan.  

1.2 Tools pemrograman setelah 
dikonfigurasikan, tetap bisa digunakan 
sebagaimana mestinya. 

2. Menggunakan tools 

sesuai kebutuhan 
pembuatan program 

2.1 Fitur-fitur dasar yang dibutuhkan untuk 
mendukung pembuatan program 
diidentifikasikan. 

2.2 Fitur-fitur dasar tools untuk pembuatan 
program dikuasai. 

 

BATASAN VARIABEL 

1. Konteks variabel 

1.1 Tools seperti: sistem operasi, web server, DBMS, atau library lain 

yang diperlukan. 

1.2 Fitur-fitur dasar seperti seperti operasi pengelolaan file pada sistem 

operasi, melihat data suatu tabel pada database, dan lain-lain. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan 

2.1 Peralatan 

2.1.1 Perangkat keras komputer atau mesin sejenis 

2.1.2 Perangkat lunak lingkungan pengembangan  

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Formulir laporan instalasi tools pemrograman 

 

3. Peraturan 

(Tidak ada.) 
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4. Norma dan standar 

4.1 Norma 

Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang teknologi 

informasi 

4.2 Standar 

4.2.1 Standard Operating Procedure (SOP) atau manual panduan 

instalasi tools pemrograman 

 

PANDUAN PENILAIAN 

1. Konteks penilaian 

1.1 Kompetensi ini diujikan secara praktik di tempat kerja atau 

laboratorium komputer atau tempat lain yang memungkinkan 

untuk dilakukan penilaian. 

1.2 Penilaian dilakukan dengan ujian tulis dan praktik. 

 

2. Persyaratan kompetensi 

(Tidak ada.) 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan 

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Platform lingkungan pemrograman aplikasi  

3.1.2 Pre-request tools pemrograman 

3.1.3 Standar menghidupkan dan mematikan perangkat keras 

komputer 

3.2 Keterampilan 

3.2.1 Penggunaan media atau cara interaksi dengan komputer 

antara lain: mode interaksi berbasis teks (command line), 

mode interaksi berbasis GUI 

 

4. Sikap kerja 

4.1 Cekatan 

4.2 Cermat 

4.3 Disiplin 

4.4 Tanggung jawab 
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5. Aspek kritis  

5.1 Ketepatan penguasaan fitur-fitur dasar tools untuk pemrograman 
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KODE UNIT : J.620100.013.01 

JUDUL UNIT : Menerapkan Pemecahan Permasalahan Menjadi 

Subrutin 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

dalam memecah permasalahan menjadi 

permasalahan–permasalahan yang lebih kecil dan 

menyelesaikan permasalahan lebih kecil tersebut 

berupa fungsi, prosedur, library, atau representasi 

yang lain sesuai paradigma bahasa pemrograman yang 

digunakan. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Mengidentifikasi 
permasalahan yang 
harus diselesaikan 
dengan pemrograman 

1.1 Permasalahan utama dipecah–pecah 
menjadi sub–sub permasalahan. 

1.2 Solusi untuk tiap masalah diidentifikasi.  

2. Membuat fungsi atau 
prosedur, atau rutin, 
atau library, atau 
representasi yang lain 
untuk solusi sub 
permasalahan 

2.1 Solusi dibuat dengan representasi berupa 
fungsi, prosedur, fungsi/prosedur source 
code, atau library. 

2.2 Setiap solusi dieksekusi, diuji coba, dan  
kemudian digabungkan menjadi solusi 
global untuk permasalahan awal. 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

(Tidak ada.) 

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1  Peralatan 

2.1.1 Perangkat keras komputer atau mesin sejenis 

2.1.2 Perangkat lunak lingkungan pengembangan antara lain  

sistem operasi, web server (atau sejenisnya), DBMS 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Perlengkapan sesuai kebutuhan dan lingkungan 

pemrograman seperti web browser untuk aplikasi berbasis 
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web, android untuk aplikasi berbasis android mobile, dan 

lain-lain. 

2.2.2 Perlengkapan yang diperlukan untuk membuat dan 

mengeksekusi program sumber seperti source code editor, 

data uji, perangkat keras uji coba yang diperlukan 

(misalnya untuk program berbasis mobile memerlukan 

mobile device) 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

      (Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar 

4.1 Norma 

4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang 

teknologi informasi 

4.2 Standar 

4.2.1 Standard Operating Procedure (SOP) atau manual panduan 

teknis penggunaan tools pemrograman 

 

PANDUAN PENILAIAN  

1.   Konteks penilaian 

1.1 Kompetensi ini diujikan secara praktik di tempat kerja atau 

laboratorim komputer atau tempat lain yang memungkinkan 

untuk dilakukan penilaian. 

1.2 Penilaian dilakukan dengan praktik. 

1.3 Dalam pengujian diberikan permasalahan dalam representasi 

algoritma atau flowchart atau psoudocode atau contoh masukan 

keluaran, atau representasi sejenis yang lain. 

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.010.01: Menerapkan Perintah Eksekusi Bahasa 

Pemrograman Berbasis Teks, Grafik, dan 

Multimedia 

 



48 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Pengetahuan membaca dan memahami representasi hasil 

perancangan seperti flowchart atau algoritma atau 

pseudocode atau contoh masukan-keluaran, dan 

representasi lain yang sejenis 

3.1.2 Pemahaman atas pengertian fungsi, prosedur, rutin, passing 

parameter, masukan, keluaran dan pengetahuan lain terkait 

dekomposisi fungsi  

3.2 Keterampilan 

3.2.1 Penggunaan media atau cara interaksi dengan komputer 

antara lain: mode interaksi berbasis teks (command line), 

mode interaksi berbasis GUI 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Cekatan 

4.2 Cermat 

4.3 Disiplin 

4.4 Tanggung jawab 

 

5.  Aspek kritis 

5.1 Kesesuaian dalam memecah permasalahan utama mejadi sub-sub 

permasalahan  
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KODE UNIT :  J.620100.014.01 

JUDUL UNIT :  Menerapkan Metode dan Praktik Penggunaan 

Kembali (Reusable) Subrutin-subrutin 

DESKRIPSI UNIT : Unit ini mengukur kemampuan programmer dalam 

merancang, mengimplementasikan, dan menggunakan 

kembali subrutin (fungsi/prosedur/modul) untuk 

membuat program. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Mengimplementasikan 
fungsi/prosedur/modul 
yang bisa digunakan 
secara berulang 

 

1.1 Parameter masukan dan parameter 
keluaran dari fungsi/prosedur/modul 
diidentifikasi. 

1.2 Jenis passing parameter diketahui 
apakah berdasarkan alamat atau nilai 
parameter. 

1.3 Fungsi/prosedur/modul yang reusable 
diimplementasikan. 

2. Menggunakan reusable 
fungsi/prosedur/modul 

 

 

2.1 Reusable fungsi/prosedur/modul yang 
telah ada baik dari lingkungan internal 
programmer atau diidentifikasi. 

2.2 Reusable fungsi/prosedur/modul 
digunakan. 

 

BATASAN VARIABEL 

1. Konteks variabel 

1.1 Yang dimaksud dengan sumber subrutin (fungsi/prosedur/modul) 

dari luar misalnya internet, library tools bahasa pemrograman, 

atau library yang dihasilkan oleh programmer lain. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan 

2.1 Peralatan 

2.1.1 Perangkat keras komputer atau mesin sejenis yang 

digunakan untuk membuat kode, mengksekusi kode, dan 

menguji coba kode 

2.1.2 Perangkat lunak lingkungan pengembangan antara lain: 

sistem operasi, web server (atau sejenisnya), DBMS 

2.1.3 Komunikasi data yang terhubung ke internat  
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2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Daftar reusable fungsi/rutin  

 

3. Peraturan 

(Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar 

4.1 Norma 

Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang teknologi 

informasi 

4.2 Standar 

4.2.1 Standard Operating Procedure (SOP) atau manual panduan 

teknis penggunaan tools pemrograman, developer manual 

guide  

 

PANDUAN PENILAIAN 

1. Konteks penilaian 

1.1 Kompetensi ini diujikan secara praktik di tempat kerja atau 

laboratorim komputer atau tempat lain yang memungkinkan untuk 

dilakukan penilaian. 

1.2 Penilaian dilakukan dengan praktik. 

1.3 Untuk penilaian, diberikan permasalahan dalam representasi 

algoritma atau flowchart atau psoudocode atau contoh masukan 

keluaran, atau representasi sejenis yang lain.  

  

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.010.01 : Menerapkan Perintah Eksekusi Bahasa 

Pemrograman Berbasis Teks, Grafik, dan 

Multimedia 
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3. Pengetahuan dan keterampilan 

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Membaca dan memahami representasi hasil perancangan 

seperti flowchart atau algoritma atau pseudocode atau 

contoh masukan–keluaran, dan representasi lain yang 

sejenis 

3.1.2 Fungsi, prosedur, rutin, pasing parameter, masukan, 

keluaran dan pengetahuan lain terkait dekomposisi fungsi  

3.1.3 Sumber–sumber library/source code di internet seperti 

github, stackoverflow, goole source code 

3.2 Keterampilan 

3.2.1 Penggunaan media atau cara interaksi dengan komputer 

antara lain: mode interaksi berbasis teks (command line), 

mode interaksi berbasis GUI 

 

4. Sikap kerja 

4.1 Cekatan 

4.2 Cermat 

4.3 Disiplin 

4.4 Tanggung jawab 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Ketepatan mengidentifikasi parameter masukan dan/atau 

parameter keluaran dari fungsi/prosedur/modul yang digunakan 

kembali 
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KODE UNIT : J.620100.015.01 

JUDUL UNIT : Menyusun Fungsi, File atau Sumber Daya 

Pemrograman yang Lain dalam Organisasi yang 

Rapi 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

dalam mengorganisasikan sumber daya hasil 

pemrogramannya seperti source code, file referensi, 

dokumentasi, dll dalam organisasi yang rapi sehingga 

memudahkan diri sendiri maupun orang lain dalam 

mengakses dan menggunakan sumber daya tersebut. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Mengelola sumber 
daya pemrograman 
sesuai karakter 

 

1.1 Nama file, fungsi, variabel, konstanta, 
dan sumber daya pemrograman lain 
dibuat sesuai konteks.  

1.2 Setiap fungsi/prosedur/program 
dilengkapi dengan penulisan komentar di 
awal mengenai deskripsi fungsi/ 
prosedur/program tersebut; initial state 
dan final state; author (pembuat); versi 
dan/atau tanggal.  

1.3 Badan source code dilengkapi dengan 
komentar/keterangan yang cukup, yang 
memberikan penjelasan atas baris-baris 
intruksi. 

2. Mengorganisasikan 
sumber daya 
pemrograman sesuai 
konteks 

 

2.1 Folder dan sub–sub folder disusun sesuai 
konteks dan isinya  

2.2 File “readme” dibuat, mengandung 
penjelasan mengenai struktur/hirarki 
folder serta penjelasan mengenai sumber 
daya pemrograman.  

 

BATASAN VARIABEL 

1 Konteks variabel 

1.1 Yang dimaksud dengan standar pemrograman antara lain 

mengenai penulisan nama file, nama fungsi, nama variabel, nama 

konstanta, atau penulisan komentar. 
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1.2 Yang dimaksud dengan sumber daya pemrograman adalah 

berbagai file yang digunakan untuk kegiatan pemrogaman seperti: 

file source code, file referensi, panduan penggunaan source code, 

panduan modifikasi source code, atau file basis data. Deskripsi 

struktur data utama yang dipilih; daftar class yang dipakai. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan 

2.1 Peralatan 

2.1.1 Perangkat keras komputer atau mesin sejenis yang 

digunakan untuk membuat code, mengksekusi code, dan 

menguji coba code 

2.1.2 Perangkat lunak lingkungan pengembangan antara lain : 

sistem operasi, web server (atau sejenisnya), DBMS, 

perangkat lunak dokumentasi versioning source code 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Formulir daftar sumber daya pemrograman 

 

3. Peraturan 

(Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar 

4.1 Norma 

4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang 

teknologi informasi 

4.2 Standar 

4.2.1 Standard Operating Procedure (SOP) penulisan source code 

atau manual panduan teknis penggunaan tools 

pemrograman, developer manual guide  

 

PANDUAN PENILAIAN 

1. Konteks penilaian 

1.1 Kompetensi ini diujikan secara tertulis atau praktik di tempat kerja 

atau laboratorium komputer atau tempat lain yang memungkinkan 

untuk dilakukan penilaian. 
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1.2 Penilaian dilakukan dengan tertulis atau praktik dengan 

acuan/panduan penilaian berupa standar penulisan dan 

pengorganisasian sumber daya pemrgraman yang harus 

diterapkan. 

1.3 Untuk UK ini, penilaian dilakukan dengan mengases hasil kegiatan 

pemrograman (berupa sumber daya pemrograman) dengan 

membandingkannya dengan SOP yang berlaku. Penilaian juga 

dilakukan dengan melihat sejauh mana source code, nama file, 

nama variabel, nama folder dan lain-lain bisa dipahami oleh pihak 

lain.   

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.009.01  : Menggunakan Spesifikasi Program 

2.2 J.620100.010.01 : Menerapkan Perintah Eksekusi Bahasa 

Pemrograman Berbasis Teks, Grafik, dan 

Multimedia 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan 

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Membaca dan memahami representasi hasil perancangan 

seperti flowchart atau algoritma atau pseudocode atau 

contoh masukan-keluaran, dan representasi lain yang 

sejenis 

3.1.2 Fungsi, prosedur, rutin, pasing parameter, masukan, 

keluaran dan pengetahuan lain terkait dekomposisi fungsi  

3.2 Keterampilan 

3.2.1 Penggunaan media atau cara interaksi dengan komputer 

antara lain: mode interaksi berbasis teks (command line), 

mode interaksi berbasis GUI 

 

4. Sikap kerja 

4.1 Cekatan 

4.2 Cermat 

4.3 Disiplin 
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4.4 Tanggung jawab 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Kesesuaian dalam menerapkan standar pemrograman yang 

ditetapkan dalam pada source code program yang ditulis 
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KODE UNIT : J.620100.016.01 

JUDUL UNIT :    Menulis Kode dengan Prinsip sesuai Guidelines dan 

Best Practices  

DESKRIPSI UNIT : Unit ini menentukan kompetensi, pengetahuan dan 

Sikap kerja yang diperlukan dalam menerapkan 

prinsip penulisan kode yang baik agar kode tersebut 

dapat dirawat (maintainability). 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Menerapkan coding-
guidelines dan best 
practices dalam 
penulisan program 
(kode sumber)  

1.1 Kode sumber dituliskan mengikuti 
coding-guidelines dan best practices.  

1.2 Struktur program yang sesuai dengan 
konsep paradigmanya dibuat.  

1.3 Galat/error ditangani. 

2. Menggunakan ukuran 
performansi dalam 
menuliskan kode 
sumber 

 

2.1 Efisiensi penggunaan resources oleh kode 
dihitung. 

2.2 Kemudahan interaksi selalu di-
implementasikan sesuai standar yang 
berlaku. 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Coding guidelines meliputi penamaan, penggunaan komentar, 

indentasi yang berlaku di organisasi.  

1.2 Resources meliputi penggunaan memori dan lama eksekusi. 

1.3 Efisiensi dalam kode sumber terkait dengan efisiensi langkah 

proses (kecepatan) dan efisiensi penggunaan memori. 

1.4 Paradigma yang dimaksudkan adalah paradigm bahasa 

pemrograman seperti terstruktur atau beriorientasi objek. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1  Peralatan 

2.1.1 Petunjuk teknis bahasa pemrograman terkait  

2.1.2 Spesifikasi teknis aplikasi yang sedang dibuat  

2.1.3 Perangkat lunak terkait  
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2.2 Perlengkapan 

(Tidak ada.) 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar 

4.1  Norma 

4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang 

teknologi informasi 

4.2  Standar 

4.2.1  Coding guidelines dan coding best-practices yang tersedia 

 

PANDUAN PENILAIAN  

1.  Konteks penilaian 

1.1 Asesmen kompetensi pada unit dapat dilakukan dalam bentuk 

dengan cara demonstrasi/praktik. 

 

2. Persyaratan kompetensi  

1.1. J.620100.017.02:  Mengimplementasikan Pemrograman 

 Terstruktur 

1.2. J.620100.018.02:  Mengimplementasikan Pemrograman 

Berorientasi Objek 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Bahasa pemrograman terkait 

3.2 Keterampilan 

(Tidak ada.) 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1   Ketepatan 

4.2 Ketelitian 
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5.  Aspek kritis 

5.1 Ketepatan menulis kode sesuai guidelines dan best practices  
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KODE UNIT : J.620100.017.02 

JUDUL UNIT : Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

untuk membuat program  terstruktur atau prosedural. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNTUK KERJA 

1. Menggunakan tipe 
data dan control 
program 

1.1 Tipe data yang sesuai standar ditentukan. 

1.2 Syntax program yang dikuasai digunakan 
sesuai standar. 

1.3 Struktur kontrol program yang dikuasai 
digunakan sesuai standar. 

2. Membuat program 
sederhana 

2.1 Program baca tulis untuk memasukkan 
data dari keyboard dan menampilkan ke 
layar monitor termasuk variasinya sesuai 
standar masukan/keluaran telah dibuat. 

2.2 Struktur kontrol percabangan dan 
pengulangan dalam membuat program 
telah digunakan. 

3. Membuat program 
menggunakan 
prosedur dan fungsi 

3.1 Program dengan menggunakan prosedur 
dibuat sesuai aturan penulisan program. 

3.2 Program dengan menggunakan fungsi 
dibuat sesuai aturan penulisan program. 

3.3 Program dengan menggunakan prosedur 
dan fungsi secara bersamaan dibuat 
sesuai aturan penulisan program. 

3.4 Keterangan untuk setiap prosedur dan 
fungsi telah diberikan. 

4. Membuat program 
menggunakan array 

 

4.1 Dimensi array telah ditentukan. 

4.2 Tipe data array telah ditentukan. 

4.3 Panjang array telah  ditentukan. 

4.4 Pengurutan array telah digunakan. 

5. Membuat program 
untuk akses file  

5.1 Program untuk menulis data dalam media 
penyimpan telah dibuat. 

5.2 Program untuk membaca data dari media 
penyimpan telah dibuat. 
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ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNTUK KERJA 

6. Mengkompilasi 
Program 

6.1 Kesalahan program telah dikoreksi. 

6.2 Kesalahan syntax dalam program telah 
dibebaskan. 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Unit kompetensi ini berhubungan dengan penerapan bahasa 

pemrograman terstruktur atau prosedural. 

1.2 Bahasa Pemrograman yang digunakan berupa bahasa 

pemrograman berparadigma terstruktur atau prosedural. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1  Peralatan 

2.1.1 Perangkat lunak pemrograman yang sesuai 

2.1.2 Perangkat keras yang sesuai 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Petunjuk teknis bahasa pemrograman terkait 

2.2.2 Algoritma program 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik  

3.2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

 

4. Norma dan standar 

4.1  Norma 

4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang 

teknologi informasi 

4.2  Standar 

4.2.1 SNI ISO/IEC 20000-1:2009 Teknologi Informasi Manajemen 

Layanan Bagian 1: Spesifikasi  
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4.2.2 SNI ISO/IEC 20000-2:2009 Teknologi Informasi Manajemen 

Layanan Bagian 2: Aturan Praktik 

4.2.3 Standar Pemrograman terstruktur atau prosedural yang 

ada 

 

PANDUAN PENILAIAN  

1.   Konteks penilaian 

1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat 

berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan 

menerapkan bahasa pemrograman terstruktur sesuai dengan 

skema sertifikasi. 

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktik, baik 

di TUK dan/atau di tempat kerja. 

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap 

kerja yang dipersyaratkan. 

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.022.02: Mengimplementasikan Algoritma Pemrograman 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Algoritma pemrograman 

3.1.2 Struktur data 

3.1.3 Spesifikasi program 

3.1.4 Membuat program dengan bahasa terstruktur 

3.2 Keterampilan 

(Tidak ada.) 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1   Kerjasama 

4.2   Komunikatif 

4.3   Analitik 
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5. Aspek kritis 

5.1 Ketepatan penggunaan struktur kontrol percabangan dan 

pengulangan dalam pembuatan program sederhana yang dapat 

dieksekusi 
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KODE UNIT : J.620100.018.02 

JUDUL UNIT  :    Mengimplementasikan Pemrograman Berorientasi 

Objek 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

dalam membuat perangkat lunak aplikasi dalam 

bahasa pemrograman berorientasi objek. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Membuat program 
berorientasi objek 
dengan 
memanfaatkan class 

1.1 Program dengan menggunakan  class 
dibuat.  

1.2 Properti class yang akan direalisasikan 

dalam bentuk prosedur/fungsi dibuat. 

1.3 Data didalam class dibuat mandiri. 

1.4 Hak  akses  dari  tipe  data  (private, 

protected, public) dikelola. 

2. Menggunakan tipe 
data dan control 
program pada metode 
atau operasi dari 
suatu kelas 

2.1 Tipe data diidentifikasi. 

2.2 Sintaks program dikuasai sesuai dengan 
bahasa pemrogramnnya. 

2.3 Control program dikuasai. 

3. Membuat program 
dengan konsep 
berbasis objek 

3.1 Inheritance pada class diterapkan. 

3.2 Polymorphism pada class diterapkan. 

3.3 Overloading pada class diterapkan.  

4.  Membuat program 
object oriented dengan 
interface dan paket 

4.1 Interface class program dibuat. 

4.2 Paket dengan program dibuat. 

5.  Mengkompilasi 
Program 

5.1 Kesalahan dapat dikoreksi. 

5.2 Program bebas salah sintaks dihasilkan. 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Class, object, interface dan paket merupakan istilah untuk 

pengaturan struktur kode pada pemrograman berorientasi objek. 

1.2 Private, protected, public merupakan hal akses kelas pada 

pemrograman berorientasi objek. 
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1.3 Control program merupakan mekanisme untuk mengatur alur dan 

logika program dengan menggunakan pengulangan atau 

percabangan. 

1.4 Inheritance, polymorphism and overloading merupakan konsep 

pada pemrograman berorientasi objek. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1  Peralatan 

2.1.1 Perangkat lunak terkait  

2.1.2 Algoritma program  

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Petunjuk teknis bahasa pemrograman terkait 

 

3. Peraturan yang diperlukan  

3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik  

3.2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik  

 

4. Norma dan standar 

4.1 Norma 

4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang 

teknologi informasi 

4.2  Standar 

4.2.1 SNI ISO/IEC 20000-1:2009 Teknologi informasi Manajemen 

layanan Bagian 1: Spesifikasi 

4.2.2 SNI ISO/IEC 20000-2:2009 Teknologi informasi Manajemen 

layanan Bagian 2: Aturan Praktik  

4.2.3 Standar Pemrograman berorientasi objek yang ada 

 

PANDUAN PENILAIAN  

1.   Konteks penilaian 

1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/ 

praktik, dan/atau di tempat kerja. 
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2.   Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.004.02 :  Menggunakan struktur data  

2.2 J.620100.017.02 : Mengimplementasikan Pemrograman 

Terstruktur 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Penggunaan bahasa pemrograman yang sesuai  

3.2 Keterampilan 

3.1.1 Mengoperasikan komputer 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1   Cekatan 

4.2   Teliti 

 

5.  Aspek kritis 

5.1 Ketepatan penggunaan polimorphy pada program yang dibuat 
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KODE UNIT : J.620100.019.002 

JUDUL UNIT : Menggunakan Library atau Komponen Pre-Existing 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan 

untuk menggunakan komponen-komponen reuse (yang 

dapat dipergunakan secara berulang) untuk 

mendukung pengembangan aplikasi yang efisien. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1.  Melakukan pemilihan 
unit-unit reuse yang 

potensial 

 

1.1 Class unit-unit reuse (dari aplikasi lain) 
yang sesuai dapat diidentifikasi. 

1.2 Keuntungan efisiensi dari pemanfaatan 
komponen reuse dapat dihitung. 

1.3 Lisensi, Hak cipta dan hak paten tidak 
dilanggar dalam pemanfaatan komponen 
reuse tersebut. 

2. Melakukan integrasi 
library atau komponen 
pre-existing dengan 
source code yang ada  

2.1 Ketergantungan antar unit diidentifikasi. 

2.2 Penggunaan komponen yang sudah 
obsolete dihindari. 

2.3 Program yang dihubungkan dengan 
library diterapkan. 

3. Melakukan 
pembaharuan library 
atau komponen pre-
existing yang 

digunakan  

3.1 Cara-cara pembaharuan library atau 
komponen pre-existing diidentifikasi. 

3.2 Pembaharuan library atau komponen pre-
existing berhasil dilakukan. 

 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Reuse adalah penggunaan kembali suatu kesatuan kode tanpa 

menulis ulang atau mengubah kode tersebut. 

1.2 Library adalah pemaketan kode yang dapat digunakan untuk 

spesiikasi tertentu. 

1.3 Pre-Existing merupakan istilah untuk library atau komponen yang 

sudah ada dari sebelumnya. 
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2.  Peralatan dan perlengkapan 

2.1 Peralatan 

2.1.1 Dokumen teknis aplikasi yang akan dipergunakan kembali 

2.1.2 Spesifikasi aplikasi yang akan dikembangkan 

2.1.3 Kode sumber dan Perangkat lunak yang lama 

2.1.4 Manual bahasa pemrograman 

2.2 Perlengkapan 

(Tidak ada.) 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  

Transaksi Elektronik  

3.2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik  

 

4. Norma dan Standar 

4.1 Norma 

4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang 

teknologi informasi 

4.2 Standar 

4.2.1 SNI ISO/IEC 20000-1:2009 Teknologi Informasi Manajemen 

Layanan Bagian 1: Spesifikasi 

4.2.2 SNI ISO/IEC 20000-2:2009 Teknologi Informasi 

Manajemen Layanan Bagian 2: Aturan Praktik  

 

PANDUAN PENILAIAN  

1.   Konteks penilaian 

1.1 Asesmen kompetensi pada unit dapat dilakukan dalam bentuk 

pemberian kasus pengembangan algoritma ataupun pemrograman 

dengan bahasa tertentu (praktik). 

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta dapat diberikan dokumen daftar 

komponen reuse untuk dipergunakan. 
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2.  Persyaratan kompetensi  

2.1 J.620100.004.02 :  Menggunakan Struktur Data  

2.2 J.620100.009.01 :  Menggunakan Spesifikasi Program  

2.3 J.620100.025.02 :  Melakukan Debugging  

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1  Metodologi desain 

3.1.2  Konsep konten library, dan reusable component 

3.1.3  Tools repository 

3.2 Keterampilan 

(Tidak ada.) 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

 4.1 Analitis 

 4.2   Teliti 

 

5. Aspek kritis   

5.1 Ketepatan mendefinisikan objek yang dapat dipergunakan kembali 

secara efisien  
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KODE UNIT : J.620100.020.02 

JUDUL UNIT :  Menggunakan SQL  

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

untuk menggunakan perangkat aplikasi berbasis data 

deskripsi atau SQL (Structured Query Language) pada 

aspek DML-Data Manipulation Language. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Mempersiapkan 
perangkat lunak 

aplikasi data 
deskripsi/SQL 

1.1 Perangkat lunak aplikasi SQL telah 
dipasang.  

1.2 Perangkat lunak aplikasi SQL dijalankan. 

2. Menggunakan fitur 
aplikasi SQL 

2.1 Fitur pengolahan DML diidentifikasikan. 

2.2 Fitur pengolahan DML dieksekusi sesuai 
kebutuhan. 

3. Mengisi tabel 3.1 Tabel diisi data menggunakan perintah 
DML. 

3.2 Indeks dibangkitkan. 

3.3 View tabel dibentuk sesuai kebutuhan. 

4. Melakukan operasi 
relasional 

4.1 Fitur pengolahan DML diidentifikasikan. 

4.2 Perintah DML dipergunakan untuk 
manipulasi antar tabel. 

4.3 Perintah DML dipergunakan untuk 
manipulasi antar-view. 

4.4 Perintah DML ditulis secara efisien. 

5. Membuat stored 
procedure 

5.1 Stored Procedure dibuat dengan perintah 
SQL. 

5.2 Prosedur diuji diperiksa input dan output-
nya. 

6. Membuat function 6.1 Function dibuat dengan perintah SQL. 

6.2 Perintah SQL pada function ditulis secara 
efisien. 

7. Membuat trigger 7.1 Trigger didefinisikan dengan perintah SQL. 

7.2 Kesesuaian hasil trigger diuji. 

8. Melakukan perintah 
commit dan rollback 

8.1 Perubahan data  dengan perintah commit 
dilakukan. 

8.2 Pembatalan penulisan data dilakukan 
dengan rollback. 
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BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Stored procedure, function, trigger, commit, rollback merupakan 

istilah-istilah terkait dengan konsep SQL. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1  Peralatan 

(Tidak ada.) 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Petunjuk teknis SQL  

2.2.2 Perangkat lunak terkait  

2.2.3 Desain tabel terkait  

 

3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar 

4.1 Norma 

4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang 

teknologi informasi 

4.2 Standar 

4.2.1  Standard SQL sesuai dengan teknologi DBMS yang digunakan 

 

PANDUAN PENILAIAN  

1.   Konteks penilaian 

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat 

berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan 

menggunakan bahasa pemrograman data description (SQL). 

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: demonstrasi/praktik di 

TUK dan/atau di tempat kerja.  

 

2.  Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.009.01 : Menggunakan Spesifikasi Program 
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2.2 J.620100.019.02 : Menggunakan Library atau Komponen Pre- 

existing 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Operasi software aplikasi basis data 

3.1.2 Konsep basis data 

3.2 Keterampilan 

3.2.1 Operasi komputer 

3.2.2 Mengomunikasikan informasi dan mengemukakan ide 

3.2.3 Memecahkan masalah 

3.2.4 Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan 

informasi 

3.2.5 Memecahkan masalah 

3.2.6 Menggunakan teknologi 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 

 

5.  Aspek kritis 

5.1 Ketepatan menulis statemen SQL untuk manipulasi data antar 

table sesuai dengan kebutuhan  
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KODE UNIT : J.620100.021.02 

JUDUL UNIT : Menerapkan Akses Basis Data  

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

untuk membuat program yang mengakses basis data 

suatu sistem manajemen basis data. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Membuat berbagai 
operasi terhadap basis 
data 

1.1 Data dapat disimpan/diubah ke dalam 
format basis data. 

1.2 Informasi yang diinginkan dapat 
dihasilkan menggunakan query tersebut. 

1.3 Indeks dipergunakan  untuk 
mempercepat akses. 

2. Membuat prosedur akses 
terhadap basis data 

 

2.1 Library akses basis data dapat 
diterapkan. 

2.2 Perintah akses data yang relevan dengan 
teknologi atau jenis baru data, diterapkan 
untuk mengakses data. 

3. Membuat koneksi basis 
data 

3.1 Teknologi koneksi yang sesuai dipilih. 

3.2 Keamanan koneksi ditentukan. 

3.3 Hak setiap pengguna ditentukan. 

4. Menguji program basis 
data 

4.1 Skenario pengujian disiapkan. 

4.2 Logika pemrograman mengacu pada 
kinerja statement akses data yang akan 
dibaca. 

4.3 Performansi mengacu pada kinerja 
statement akses data yang akan dibaca 
data diuji. 

  

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Unit ini berhubungan dengan pembuatan modul akses terhadap 

basis data. 

1.2 Akses terhadap  basis data meliputi proses penambahan (insert), 

perubahan (update), penghapusan (delete), pencarian (query), 

pembuatan backup (dump) dan pengembalian backup (restore). 
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1.3 Format basis data mencakup berbagai jenis teknologi basis data 

baik RDBNS, ORDBM, ODBMS, XML maupun NOSQL. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1  Peralatan 

2.1.1 Manual bahasa pemrograman 

2.1.2 Manual sistem basis data yang akan dipergunakan 

2.1.3 Perangkat lunak pemrograman basis data terkait 

2.2 Perlengkapan 

(Tidak ada.) 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

      (Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar 

4.1  Norma 

4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang 

teknologi informasi 

4.2  Standar 

4.2.1  Algoritma standar struktur data 

  

PANDUAN PENILAIAN  

1.   Konteks penilaian 

1.1 Asesmen kompetensi pada unit dapat dilakukan dalam bentuk 

pemberian kasus pengembangan algoritma ataupun pemrograman 

dengan bahasa tertentu dengan cara: tertulis, demonstrasi 

dan/atau di tempat kerja. 

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta dapat diberikan dokumen daftar 

perintah (sintaks) bahasa pemrograman tertentu (prosedural atau 

berorientasi objek). 

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.007.01 :  Mengimplementasikan Rancangan Entitas dan 

Keterkaitan antar Entitas  
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2.2 J.620100.020.02 : Menggunakan SQL 

  

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Berbagai model basis data umum 

3.1.2 Berbagai operasi dasar terhadap basis data tersebut 

3.2 Keterampilan 

3.1.1 Pemanfaatan tools untuk mengakses basis data 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1   Analitis 

4.2   Teliti 

 

5.  Aspek kritis 

5.1 Ketepatan penggunaan akses basis data yang efisien dan sesuai 

dengan kebutuhan 
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KODE UNIT :   J.620100.022.02 

JUDUL UNIT : Mengimplementasikan Algoritma Pemrograman 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

dalam menerapkan algoritma pada setiap 

pemrograman, tanpa tergantung bahasa pemrograman 

yang akan dipakai. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNTUK KERJA 

1. Menjelaskan varian dan 
invarian  

 

1.1 Tipe data telah dijelaskan sesuai kaidah 
pemrograman. 

1.2 Variabel telah dijelaskan sesuai kaidah 
pemrograman. 

1.3 Konstanta telah dijelaskan sesuai 
kaidah pemrograman. 

2. Membuat alur logika 
pemrograman  

2.1 Metode yang sesuai ditentukan. 

2.2 Komponen yang dibutuhkan ditentukan. 

2.3 Relasi antar komponen ditetapkan. 

2.4 Alur mulai dan selesai ditetapkan. 

3. Menerapkan teknik 
dasar algoritma umum  

3.1 Algoritma untuk sorting dibuat. 

3.2 Algoritma untuk searching dibuat. 

4. Menggunakan prosedur 
dan fungsi 

4.1 Konsep penggunaan kembali prosedur 
dan fungsi dapat diidentifikasi. 

4.2 Prosedur dapat digunakan. 

4.3 Fungsi dapat digunakan. 

5. Mengidentifikasikan 
kompleksitas algoritma 

5.1 Kompleksitas waktu algoritma 
diidentifikasi. 

5.2 Kompleksitas penggunaan memory 
algoritma diidentifikasi. 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Memory adalah ruang yang digunakan program untuk menyimpan 

data. 
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2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1 Peralatan 

2.1.1 Perangkat keras komputer atau mesin sejenis yang 

digunakan untuk membuat code, mengksekusi code, dan 

menguji coba code 

2.1.2 Perangkat lunak untuk pengujian seperti teks editor atau 

pun perangkat lunak khusus untuk pembuatan algoritma 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Petunjuk teknis bahasa pemrograman terkait 

2.2.2 Perangkat lunak terkait 

2.2.3 Menggunakan library yang sudah teruji 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar 

4.1 Norma 

4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang 

teknologi informasi 

4.2 Standar 

4.2.1 Standar algoritma yang ada 

 

PANDUAN PENILAIAN  

1.   Konteks penilaian 

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: demonstrasi/praktik, baik 

di TUK dan/atau di tempat kerja 

1.2 Permasalahan diberikan kepada programmer dengan meminta 

contoh masukan, keluaran yang kemudian di representasikan 

dalam algoritma pemrograman 

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap 

kerja yang dipersyaratkan 

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.025.02 : Melakukan Debugging 
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2.2 J.620100.023.02 : Membuat Dokumen Kode Program 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1  Matematika dasar dan matematika logika 

3.1.2  Flowchart dan dasar pemrograman 

3.1.3  Algoritma pemrograman 

3.1.4  Struktur data 

3.1.5  Spesifikasi program 

3.2 Keterampilan 

3.2.1 Mengoperasikan sistem komputer 

3.2.2 Memecahkan masalah 

3.2.3 Menganalisis informasi 

 

4.  Sikap kerja yang diperlukan 

4.1   Kerjasama 

4.2   Komunikatif 

4.3 Kemampuan untuk memecahkan masalah 

4.4 Kemampuan menganalisis informasi 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Ketepatan menerapkan algoritma sesuai kebutuhan 
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KODE UNIT :    J.620100.023.02 

JUDUL UNIT :    Membuat Dokumen Kode Program 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang yang diperlukan 

untuk membuat dokumentasi dari kode program yang 

telah ditulis secara hardcopy termasuk  identifikasi 

penjelas dari dokumen tersebut. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Melakukan identifikasi 
kode program 

 

1.1 Modul program diidentifikasi 

1.2 Parameter yang dipergunakan 
diidentifikasi 

1.3 Algoritma dijelaskan cara kerjanya 

1.4 Komentar setiap baris kode termasuk 
data, eksepsi, fungsi, prosedur dan class 
(bila ada) diberikan  

2. Membuat dokumentasi 
modul program 

 

 

2.1 Dokumentasi modul dibuat sesuai 
dengan identitas untuk memudahkan 
pelacakan 

2.2 Identifikasi dokumentasi diterapkan 

2.3 Kegunaan modul dijelaskan  

2.4 Dokumen direvisi sesuai perubahan kode 
program  

3. Membuat dokumentasi 
fungsi, prosedur atau 
method program 

3.1 Dokumentasi fungsi, prosedur atau 
metod dibuat  

3.2 Kemungkinan eksepsi dijelaskan  

3.3 Dokumen direvisi sesuai perubahan kode 
program  

4. Men-generate 
dokumentasi 

4.1 Tools untuk generate dokumentasi 
diidentifikasi 

4.2 Generate dokumentasi dilakukan 

 

BATASAN VARIABEL 

1. Konteks variabel 

1.1 Generate adalah membuat secara otomatis file-file dokumentasi 

kode dari source code. 
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2. Peralatan dan perlengkapan 

 2.1 Peralatan 

  2.1.1 Dokumen kebutuhan pelanggan 

  2.1.2 Aplikasi perangkat lunak 

  2.1.3 Algoritma aplikasi terkait 

 2.2 Perlengkapan 

  (Tidak ada.) 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik  

3.2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

 

4. Norma dan standar 

 4.1 Norma 

4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang teknologi 

informasi 

 4.2 Standar 

4.2.1 Pedoman Ejaan yang Disempurnakan Bahasa Indonesia 

  

PANDUAN PENILAIAN 

1.   Konteks penilaian 

1.1 Asesmen kompetensi pada unit dapat dilakukan dalam bentuk 

pemberian kasus (praktik). 

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta dapat diberikan dokumen sumber 

dan dokumen pendukung (spesifikasi kebutuhan) sebagai 

masukan bagi pembuatan dokumen. 

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.017.02 : Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur 

2.2 J.620100.018.02 : Mengimplementasikan Pemrograman Berorientasi 

Objek 
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3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan 

 3.1 Pengetahuan 

  3.1.1 Berbagai diagram spesifikasi, model data 

  3.1.2 Kemampuan pemrograman 

  3.1.3 Kemampuan menulis dalam bahasa Indonesia 

 3.2 Keterampilan 

  3.2.1 Pemanfaatan tools pembuatan dokumen 

 

4.  Sikap kerja yang diperlukan 

 4.1 Sintesis 

 4.2 Teliti 

 

5.  Aspek kritis 

5.1 Ketepatan menjelaskan cara kerja program/algoritma 
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KODE UNIT :   J.620100.024.02 

JUDUL UNIT : Melakukan Migrasi ke Teknologi Baru 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

dalam meningkatkan kinerja organisasi dengan 

menggunakan teknologi pemrograman terkini. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Melakukan evaluasi 
teknologi terkini 

 

1.1 Teknologi baru diidentifikasi sesuai 
dengan kebutuhan. 

1.2 Perbandingan teknologi baru dianalisis 
keunggulannya dengan teknologi saat ini. 

1.3 Teknologi baru diimplementasikan jika 
sesuai dengan kebutuhan organisasi 
berdasarkan hasil analisis perbandingan. 

2. Menggunakan fungsi-
fungsi terkini 

 

 

2.1 Fitur-fitur pada teknologi baru dianalisis 
sesuai dengan fungsi. 

2.2 Fitur–fitur khusus dalam teknologi baru 
diimplementasikan sesuai kebutuhan. 

 

BATASAN VARIABEL 

1.   Konteks variabel 

1.1 Teknologi terkini merupakan teknologi pemrograman terkini yang 

baik dalam bentuk piranti lunak atau perlengkapannya seperti 

platform, framework, dan lain lain. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1  Peralatan 

2.1.1 Alat Tulis 

2.2 Perlengkapan 

(Tidak ada.) 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

3.1  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 
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3.2  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

 

4. Norma dan standar 

4.1  Norma 

4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang 

teknologi informasi 

4.2  Standar 

4.2.1 SNI ISO/IEC 20000-1:2009 Teknologi Informasi Manajemen 

Layanan Bagian 1: Spesifikasi 

 

PANDUAN PENILAIAN  

1.   Konteks penilaian 

1.1 Wawancara menggunakan bahasa Indonesia yang mengacu pada 

kriteria unjuk kerja. 

1.2 Demonstrasi secara konseptual disampaikan dengan 

menggunakan bahasa Indonesia dalam rangka aktualisasi 

pelaksanaan pekerjaan. 

 

2. Persyaratan kompetensi 

(Tidak ada.) 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Kemampuan analisis untuk mengevaluasi fitur dan fungsi 

dari teknologi baru 

3.1.2 Kemampuan untuk dapat membaca dokumentasi teknis, 

panduan dan spesifikasi 

3.1.3  Kemampuan dalam mengidentifikasi fitur dari teknologi 

baru 

3.1.4 Kemampuan untuk mengevaluasi piranti lunak dan 

perlengkapannya 

3.2 Keterampilan 

3.2.1   Mengoperasikan sistem komputer 
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3.2.2  Mengoperasikan piranti lunak sesuai kebutuhan 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Disiplin 

4.2 Teliti 

4.3 Tanggung jawab 

4.4 Kerjasama dalam tim 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Ketepatan dalam menganalisis keunggulan teknologi baru 

dibandingkan dengan teknologi saat ini 
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KODE UNIT :   J.620100.025.02 

JUDUL UNIT : Melakukan Debugging  

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

dalam memeriksa kode program dari kesalahan (bug). 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Mempersiapkan kode 
program  

 

1.1 Kode program sesuai spesifikasi 
disiapkan. 

1.2 Debugging tools untuk melihat proses 

suatu modul dipersiapkan. 

2. Melakukan debugging  

 

 

 

2.1 Kode program dikompilasi sesuai bahasa 
pemrograman yang digunakan. 

2.2 Kriteria lulus build dianalisis. 

2.3 Kriteria eksekusi aplikasi dianalisis. 

2.4 Kode kesalahan dicatat. 

3. Memperbaiki program 3.1 Perbaikan terhadap kesalahan kompilasi 
maupun build dirumuskan. 

3.2 Perbaikan dilakukan. 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Debugging merupakan proses untuk menghilangkan kelakuan 

program yang tidak sesuai spesifikasi. 

1.2 Build adalah seluruh proses yang terkait pengubahan kode 

sumber menjadi sebuah program yang bisa dieksekusi. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1  Peralatan 

2.1.1 Perangkat lunak terkait 

2.1.2 Debugging tools 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Dokumentasi bahasa pemrograman 

2.2.2 Dokumen spesifikasi perangkat lunak aplikasi 
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3. Peraturan yang diperlukan  

3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik  

3.2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

 

4. Norma dan standar 

4.1 Norma 

4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang 

teknologi informasi 

4.2 Standar 

4.2.1 SNI ISO/IEC 20000-1:2009 Teknologi informasi Manajemen 

layanan Bagian 1: Spesifikasi  

4.2.2 SNI ISO/IEC 20000-2:2009 Teknologi informasi Manajemen 

layanan Bagian 2: Aturan Praktik 

4.2.3 Standar Pemrograman yang ada 

 

PANDUAN PENILAIAN  

1.   Konteks penilaian 

1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat di tempat kerja atau 

laboratorium serta dapat diterapkan secara individu maupun 

sebagai bagian dari suatu kelompok. 

1.2 Pengujian dapat dilakukan dengan cara tertulis tanpa tools (dengan 

diberikan kode sumber yang mengandung bugs dan diuji untuk 

menemukannya) atau dengan tools. 

 

2.  Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.009.01 :  Menggunakan Spesifikasi Program 

2.2 J.620100.017.02 : Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur 

2.3 J.620100.018.02 : Mengimplementasikan Pemrograman Berorien-

tasi Objek 
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3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Memahami spesifikasi program 

3.1.2 Penguasaan bahasa pemrograman yang dipergunakan 

3.2 Keterampilan 

3.2.1 Penggunaan tools debugging 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1   Cekatan 

4.2   Teliti 

4.3 Pantang menyerah 

   

5.  Aspek kritis 

5.1 Ketepatan menemukan bugs  pada kode sumber  
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KODE UNIT :   J.620100.026.01 

JUDUL UNIT :   Menggunakan Source Code Versioning 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan 

dalam menerapkan metode dan tools untuk mencatat 

versi dari setiap program sumber. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Menerapkan konsep/ 
metode pencatatan versi 
dari setiap program 
sumber 

1.1 Pengertian konsep penerapan versi kode 
program dapat dijelaskan. 

1.2 Proses branching, merging, commit, 

check-in, check-out dan cloning dapat 
dijelaskan. 

1.3 Konsep repository dapat dijelaskan. 

2.  Menggunakan suatu  
tools untuk menyimpan 
versi 

 

2.1 Guna dari alat/tools dapat ditunjukkan. 

2.2 Alat/tools dapat diusulkan. 

2.3 Karakteristik dari tools/alat dapat    
dijelaskan atau ditunjukkan. 

2.4 Proses branching, merging, commit, 
check-in, check-out dan cloning 

dilakukan. 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Branching, merging, commit, check-in, check-out dan cloning 

merupakan istilah konsep-konsep utama pada konteks source 

code versioning. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1 Peralatan 

2.1.1 Aplikasi yang khusus melakukan versioning 

2.2 Perlengkapan 

(Tidak ada.) 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

      (Tidak ada.) 



88 

 

 

4. Norma dan standar 

4.1 Norma 

4.1.1 Kode Etik Profesional di bidang teknologi informasi 

4.1.2 Norma dan Etika Kerja perusahaan 

4.1.3 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang 

teknologi informasi 

4.2 Standar 

(Tidak ada.)  

 

PANDUAN PENILAIAN  

1.   Konteks penilaian 

1.1 Asesmen kompetensi pada unit dapat dilakukan dalam bentuk 

dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik di TUK dan/atau 

di tempat kerja. 

1.2 Permasalahan diberikan kepada programmer dengan memberikan 

suatu program dan mendemonstrasikan proses versioning. 

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.022.02: Mengimplementasikan Algoritma Pemrograman 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Konsep penanganan versi pada perangkat lunak 

3.1.1 Konsep kloning (cloning), check-in, check-out, branching/ 

merging 

3.2 Keterampilan 

3.2.1 Penggunaan tools untuk melakukan penyiapan dan 

penggunaan versioning 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1  Cekatan 

4.2  Teliti 
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5. Aspek kritis 

5.1 Ketepatan menerapkan versioning kode sumber  
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KODE UNIT :   J.620100.027.01 

JUDUL UNIT : Mengimplementasikan Network Programming 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

dalam mengimplementasikan network programming 

sebagai mekanisme komunikasi antar proses. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Memilih protokol 
komunikasi 

1.1 Protokol komunikasi ditentukan. 

1.2 Teknologi komunikasi sesuai protokol 
ditentukan. 

2.  Menganalisis arsitektur 
mesin  

2.1 Alamat mesin diidentifikasi. 

2.2 Jaringan antar mesin diidentifikasi. 

2.3 Kebutuhan data yang dikomunikasikan 
antar proses diidentifikasi. 

2.4 Kebutuhan alur komunikasi 
diidentifikasi. 

2.5 Sifat komunikasi data diidentifikasi. 

3. Mengimplementasikan 
komunikasi data 

3.1 Mekanisme komunikasi sesuai protokol 
dibuat. 

3.2 Alur komunikasi dibuat. 

3.3 Contingency plan kegagalan komunikasi 
dibuat. 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Proses adalah program yang sedang dieksekusi. 

1.2 Protokol komunikasi adalah tata cara atau mekanisme untuk 

melakukan kesepatakan pertukaran data dengan TCP atau UDP. 

1.3 Mesin bisa berupa PC atau sejenisnya yang mengeksekusi proses. 

1.4 Alamat mesin berupa IP dan Port tempat suatu mesin berada. IP 

bisa berupa IPv4 ataupun IPv6. 

1.5 Sifat komunikasi data bisa berupa synchronous atau 

asynchronous. 

1.6 Mekanisme komunikasi meliputi proses connect, bind, listen, 

accept, close yang merupakan konsep pada network programming. 
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2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1  Peralatan 

2.1.1 Petunjuk teknis processor terkait  

2.1.2 Perangkat lunak terkait  

2.1.3 Perangkat keras terkait 

2.2 Perlengkapan 

(Tidak ada.) 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar 

4.1 Norma 

4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang 

teknologi informasi 

4.2 Standar 

4.2.1  Standard Protokol pertukaran data yang tersedia 

 

PANDUAN PENILAIAN  

1.   Konteks penilaian 

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat 

berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan 

memahami komunikasi antar proses beda mesin.  

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: demonstrasi/praktik di 

TUK dan/atau di tempat kerja.  

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.009.01 : Menggunakan Spesifikasi Program 

2.2 J.620100.017.02 : Mengimplementasikan Pemrograman 

Terstruktur 

2.3 J.620100.018.02 : Mengimplementasikan Pemrograman 

Berorientasi  Objek 
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3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:  

3.1 Pengetahuan  

3.1.1 Jaringan antar mesin 

3.1.2 Sistem operasi 

3.2 Keterampilan  

3.2.1 Mengoperasikan sistem komputer  

3.2.2 Mengoperasikan bahasa pemrograman 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan 

mengorganisasikan informasi 

4.2 Kemampuan untuk memecahkan masalah 

4.3 Kemampuan untuk menggunakan teknologi 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Ketepatan membuat modul yang melakukan komunikasi data 
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KODE UNIT :    J.620100.028.002 

JUDUL UNIT : Menerapkan Pemrograman Real Time 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

dalam membuat pemahaman teknik pemrograman real 

time. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1.  Memilih karakteristik 
processor 

1.1 Kebutuhan  memori  dan  peralatan input 
output dijelaskan. 

1.2 Spesifikasi jalur internal pada prosesor 
dipahami. 

1.3 Teknik interupsi dijelaskan. 

2.  Memilih karakteristik 
peripheral  

2.1 Peripheral terpasang dijelaskan. 

2.2 Jalur pertukaran data pada peripheral 
dijelaskan. 

2.3 Variabel dideklarasikan. 

2.4 Operator digunakan untuk manipulasi 
nilai pada ekspresi. 

2.5 Komentar source code diberikan. 

3. Memanfaatkan sistem 
operasi real time 

3.1 Sistem operasi ditentukan. 

3.2 Fasilitas untuk akses langsung ke 
resource prosesor digunakan. 

3.3 Seleksi kondisi digunakan. 

3.4 Fungsi ditetapkan. 

4. Memanfaatkan 
pemrograman real time  

4.1 Bahasa yang memiliki fasilitas membuat 
program real time ditentukan. 

4.2 Program real time diimplementasikan. 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Peripheral adalah alat-alat yang memiliki kegunaan khusus untuk 

di integrasikan dan dikelola oleh aplikasi.  

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1  Peralatan 

2.1.1 Petunjuk teknis processor terkait  
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2.1.2 Perangkat lunak terkait  

2.1.3 Perangkat keras terkait 

2.2 Perlengkapan 

(Tidak ada.) 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar 

4.1  Norma 

4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang 

teknologi informasi 

4.2  Standar 

(Tidak ada.) 

 

PANDUAN PENILAIAN  

1.   Konteks penilaian 

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat 

berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan 

memahami teknik pemrograman real time.  

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: demonstrasi/praktik di 

TUK dan/atau di tempat kerja.  

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.009.01 : Menggunakan Spesifikasi Program 

2.2 J.620100.017.02 : Mengimplementasikan Pemrograman      

Terstruktur 

2.3 J.620100.018.02 : Mengimplementasikan Pemrograman 

Berorientasi  Objek 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:  

3.1 Pengetahuan  

3.1.1 Arsitektur sistem prosesor  
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3.1.2 Peripheral interface 

3.1.3 Sistem operasi 

3.2 Keterampilan  

3.2.1 Mengoperasikan sistem komputer  

3.2.2 Mengoperasikan bahasa pemrograman 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 

4.2 Kemampuan mengomunikasikan informasi dan mengemukakan ide 

4.3 Kemampuan untuk memecahkan masalah 

4.4 Kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan 

mengorganisasikan informasi 

4.5 Kemampuan untuk memecahkan masalah 

4.6 Kemampuan untuk menggunakan teknologi 

 

5. Aspek kritis  

5.1 Ketepatan menerapkan program real time 
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KODE UNIT :    J.620100.030.002 

JUDUL UNIT : Menerapkan Pemrograman Multimedia 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan 

dan Sikap kerja yang diperlukan dalam menetapkan 

konsep dasar pemrograman membuat aplikasi 

multimedia. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Menjelaskan 
kebutuhan platform 

 

1.1 Hardware sesuai kebutuhan 
diidentifikasi.  

1.2 Software sesuai kebutuhan diidentikasi. 

1.3 Persyaratan sistem operasi diidentifikasi.  

1.4 Persyaratan aplikasi dasar diidentifikasi 

2. Mempersiapkan 
bahasa pengolahan 
multimedia 

 

2.1 Konsep bahasa pemrograman untuk 
membuat aplikasi multimedia interaktif 
dikuasai. 

2.2 Perencanaan sebelum mulai menulis 
program dibuat. 

2.3 Timeline (termasuk frame dan sections) 
ditetapkan. 

3. Menggunakan syntax 
khusus multimedia 

 

 

3.1 Syntax digunakan sesuai aturan/ 
grammar. 

3.2 Tipe data digunakan dengan benar.  

3.3 Variabel dideklarasikan dengan benar. 

3.4 Operator digunakan untuk manipulasi 
nilai dalam ekspresi. 

3.5 Komentar diberikan. 

4. Menggunakan 
statement 

4.1 Statement multiple  dibuat untuk frame 
yang sama. 

4.2 Target path ditetapkan. 

4.3 Algoritma khusus multimedia digunakan. 

5. Menetapkan 
kompatibilitas dari 
hardware dan 
software 

5.1 Kebutuhan minimal hardware 
diidentifikasi. 

5.2 Kebutuhan minimal software 
diidentifikasi. 

5.3 Aplikasi dapat di-install pada platform 
sesuai spesikasi. 

5.4 Aplikasi dapat dijalankan pada platform. 
sesuai spesikasi.  
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BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Aplikasi dasar merupakan seluruh perangkat lunak yang 

dibutuhkan untuk membuat aplikasi multimedia. 

1.2 Algoritma khusus multimedia merupakan algoritma-algoritma 

yang ada pada kontek pembuatan perangkat lunak multimedia. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1 Peralatan 

2.1.1 Petunjuk teknis bahasa scripting terkait  

2.1.2 Perangkat lunak terkait  

2.1.3 Perangkat keras terkait 

2.2 Perlengkapan 

(Tidak ada.) 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar 

4.1  Norma 

4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang 

teknologi informasi 

4.2  Standar 

(Tidak ada.) 

 

PANDUAN PENILAIAN  

1.   Konteks penilaian 

1.1 Penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi 

ini terkait dengan menerapkan konsep dasar pemrograman dalam 

membuat sebuah aplikasi multimedia.  

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: demonstrasi/praktik di 

TUK dan/atau di tempat kerja.  
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2. Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.009.01 : Menggunakan Spesifikasi Program 

2.2 J.620100.017.02 : Mengimplementasikan Pemrograman      

Terstruktur 

2.3 J.620100.018.02 : Mengimplementasikan Pemrograman 

Berorientasi  Objek 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Pengetahuan tentang sistem operasi  

3.1.2 Pemrograman multimedia.  

3.2 Keterampilan 

3.2.1 Menggunakan vector art  

3.2.2 Efek-efek animasi multimedia 

3.2.3 Memodifikasi navigasi  

3.2.4 Menambah streaming dan sounds  

3.2.5 Menguji dan publikasi aplikasi multimedia  

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 

4.2 Kemampuan mengomunikasikan informasi dan mengemukakan ide 

4.3 Kemampuan untuk memecahkan masalah 

4.4 Kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan 

mengorganisasikan informasi 

4.5 Kemampuan untuk memecahkan masalah 

4.6 Kemampuan untuk menggunakan teknologi 

 

5. Aspek kritis  

5.1 Ketepatan menerapkan pemrograman khusus multimedia 
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KODE UNIT :    J.620100.031.001 

JUDUL UNIT : Melakukan Profiling Program 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

dalam upaya investigasi performa, waktu eksekusi dari 

suatu program dalam upaya melakukan optimasi 

program. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Mengumpulkan data 
waktu eksekusi 
komponen-komponen 
yang ada pada 
program 

1.1 Waktu eksekusi function, procedure¸atau 
method program yang diukur. 

1.2 Penggunaan memory eksekusi function, 
procedure¸ atau method program yang 
diukur. 

1.3 Modul-modul pada program terindikasi 
bermasalah diidentifikasi. 

2. Menentukan 
bottlenneck performa 
yang ada pada 
program 

2.1 Bottleneck performa pada program 
diidentifikasi. 

2.2 Dampak negatif bottleneck terhadap 
performa diidentifikasi. 

3. Merancang solusi 
untuk mengurangi/ 
menghilangkan 
bottlenneck 

3.1 Rancangan metode dijelaskan. 

3.2 Peningkatan performa rancangan metode 
ditunjukkan. 

4. Menetukan 
kompleksitas 
algoritma 

4.1 Algoritma pada program terindikasi 
bermasalah diidentifikasikan. 

4.2 Metode untuk mengukur kompleksitas 
terhadap algoritma ditentukan.  

4.3 Kompleksitas algoritma yang berdampak 
penurunan performa diidentifikasikan. 

  

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Bottleneck: bagian pada kode yang menimbulkan kelambatan 

waktu eksekusi. 
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2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1  Peralatan 

2.1.1 Perangkat keras komputer atau mesin sejenis  

2.1.2 Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membuat dan 

menjalankan program 

2.1.3 Profiling tools 

2.2  Perlengkapan 

2.2.1 Source code program yang akan dilakukan profiling 

terhadapnya 

2.2.2 Dokumentasi target performa yang ingin dicapai 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar 

4.1  Norma 

4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang 

teknologi informasi 

4.2  Standar 

4.2.1 Standard Operating Procedure (SOP) atau manual panduan 

instalasi tools pemrograman 

 

PANDUAN PENILAIAN  

1.   Konteks penilaian 

1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat di tempat kerja atau 

laboratorium dan diterapkan secara individu. 

1.2 Dalam pelaksanannya, peserta dilengkapi dengan peralatan, 

perlengkapan, program yang akan di profiling serta target optimasi 

1.3 Metode asesmen dapat diterapkan dengan melakukan praktik 

langsung atau tes tertulis. 

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.009.01 : Menggunakan Spesifikasi Program 
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2.2 J.620100.017.02 : Mengimplementasikan Pemrograman      

Terstruktur 

2.3 J.620100.018.02 : Mengimplementasikan Pemrograman 

Berorientasi  Objek 

2.4 J.620100.022.02  :  Menerapkan algoritma pemrograman 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Memahami algoritma dan struktur data 

3.1.2 Memahami kompleksitas algoritma 

3.2 Keterampilan 

3.2.1 Mengoperasikan profiling tools yang digunakan 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Teliti dalam melihat waktu eksekusi program 

4.2 Analitis membaca data yang terkumpul 

4.3 Kreatif dalam mencari solusi 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Ketepatan solusi yang meningkatkan performa agar sesuai 

spesifikasi 
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KODE UNIT :    J.620100.032.001 

JUDUL UNIT : Melakukan Code Review 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

untuk melakukan code review dalam rangka 

menganalisis kesesuaian kode dengan coding 

guidelines dan best-practices. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Mengevaluasi 
kesesuaian kode 
dengan spesifikasinya 

 

1.1 Kesesuaian kode dengan ketentuan yang 
ada diidentifikasi. 

1.2 Ketidak-sesuaian kode dengan ketentuan 
diidentifikasi. 

2. Memperbaiki kode 
sesuai dengan coding-
guidelines dan best-

practices  

2.1 Kode yang tidak sesuai coding-guideline 
diperbaiki tanpa berubah spesifikasinya. 

2.2 Kode yang tidak menerapkan best-
practices diperbaiki. 

3. Membuat pengecualian 
penulisan kode 
terhadap coding-
guidelines 

3.1 Kode yang memang sebaiknya tidak perlu 
sesuai coding-guideline diidentifikasi. 

3.2 Komentar yang menjelaskan kode 
pengecualian ditulis. 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Coding-guidelines adalah dokumen yang menjelaskan tata-cara 

penulisan kode pada suatu organisasi/kelompok. 

1.2 Best-practices adalah rangkaian penulisan kode yang sudah diakui 

merupakan cara terbaik yang ada hingga saat ini. 

 

2.  Peralatan dan perlengkapan 

2.1 Peralatan 

2.1.1 Perangkat keras komputer atau mesin  

2.1.2 Perangkat lunak untuk membuat dan menjalankan program 

2.1.3 Source code program yang akan dilakukan code review 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Coding-guidelines  yang  diberlakukan 
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3.  Peraturan yang diperlukan 

     (Tidak ada.) 

 

4.  Norma dan standar 

4.1  Norma 

4.1.1 Legalitas dan etika yang terkait dengan profesi bidang 

teknologi informasi 

4.2 Standar 

4.2.1 Standard Coding Guidelines dan Best Practices yang 

tersedia 

 

PANDUAN PENILAIAN  

1.   Konteks penilaian 

1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat di tempat kerja atau 

laboratorium dan diterapkan secara individu. 

1.2 Dalam pelaksanannya, peserta dilengkapi dengan peralatan, 

perlengkapan, dan kode yang akan di review serta dokumentasi 

best-practices yang ingin diaplikasikan. 

1.3 Metode asesmen dapat diterapkan dengan melakukan praktik 

langsung dan tes tertulis. 

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.017.02 : Mengimplementasikan Pemrograman 

Terstruktur 

2.2 J.620100.018.02 : Mengimplementasikan Pemrograman 

Berorientasi  Objek 

2.3 J.620100.022.02 : Mengimplementasikan Algoritma 

Pemrograman 

 

3.  Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan 

3.1  Pengetahuan 

3.1.1 Memahami algoritma 

3.1.2 Memahami kompleksitas algoritma 
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3.1.3 Memahami best-practices teknologi yang digunakan 

3.2  Keterampilan 

3.2.1 Penggunaan shortcut keyboard untuk navigasi eksplorasi 

kode 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Kritis terhadap ketidaksesuaian 

4.2 Berpikir luas, garis besar atau jangka panjang dalam memeriksa 

kode 

4.3 Mengutamakan kode yang mudah dibaca dibanding kode yang 

mudah ditulis 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Ketepatan  menentukan ketidaksesuaian kode dengan coding-

guidelines dan best practice 




