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KODE UNIT  :  J.620100.039.02 

JUDUL UNIT : Memberikan Petunjuk Teknis Kepada Pelanggan 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

untuk menyampaikan informasi teknis kepada 

pelanggan dalam hal penggunaan yang spesifik. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNTUK KERJA 

1. Membuat petunjuk 
teknis 

 

1.1 Kemampuan sistem diidentifikasi. 

1.2 Kebutuhan pelanggan disusun. 

1.3 Referensi petunjuk pelanggan ditentukan. 

1.4 Laporan petunjuk teknis disusun sesuai 
standar prosedur. 

2. Memberikan petunjuk 
langsung 

2.1 Petunjuk diberikan sesuai laporan 
petunjuk teknis. 

2.2 Pelatihan diberikan sesuai laporan 
petunjuk teknis. 

3. Mengelola tindak lanjut 
dari pelanggan 

3.1 Masukan dari pelanggan dievaluasi. 

3.2 Petunjuk teknis dapat dilakukan secara 
mandiri oleh pelanggan. 

 

BATASAN VARIABEL 

1. Konteks variabel 

1.1 Unit ini berhubungan dengan pembuatan petunjuk teknis kepada 

pelanggan. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan 

2.1  Peralatan 

2.1.1 Perangkat keras komputer atau mesin sejenis yang 

digunakan untuk membuat petunjuk teknis 

2.1.2 Perangkat lunak untuk membuat petunjuk teknis seperti 

word processor 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Rencana taktis 

2.2.2 Perangkat lunak terkait 
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3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar 

4.1 Norma 

4.1.1 (Tidak ada) 

4.2  Standar 

4.2.1 Standard Operating Procedure (SOP) atau manual panduan 

pengoperasian komputer 

 

 

PANDUAN PENILAIAN 

1. Konteks penilaian 

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara wawancara, lisan atau 

tertulis, baik di TUK dan/atau di tempat kerja. 

1.2 Permasalahan diberikan dengan meminta assesi membuat 

petunjuk teknis.  

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap 

kerja yang dipersyaratkan. 

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 (Tidak ada.) 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan 

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Manajemen kualitas 

3.1.2 Manajemen layanan 

3.2 Keterampilan 

3.2.1 Kemampuan berkomunikasi 

3.2.2 Kemampuan merencanakan 

3.2.3 Menggunakan alat bantu informasi 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Cekatan 
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4.2 Cermat 

4.3 Tanggung jawab 

4.4 Tanggap terhadap kebutuhan pelanggan 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Ketepatan membuat petunjuk untuk pengguna berdasarkan 

dokumen petunjuk teknis 
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KODE UNIT : J.620100.040.01 

JUDUL UNIT : Membuat Paket Instalasi Perangkat Lunak 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

dalam melakukan instalasi perangkat lunak sesuai 

dengan alat atau mesinnya tanpa memerlukan kode 

sumber asalnya. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Mengidentifikasi paket 
instalasi perangkat 
lunak 

 

1.1 Rencana instalasi perangkat lunak sesuai 
perangkat keras yang dibuat. 

1.2 Langkah-langkah instalasi 
diidentifikasikan. 

2. Melaksanakan instalasi 
perangkat lunak 

2.1 Instalasi perangkat lunak yang diakses 
secara langsung dilakukan. 

2.2 Permasalahan instalasi perangkat keras 
diselesaikan. 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Perangkat keras adalah perangkat PC atau sejenisnya yang 

digunakan oleh pengguna untuk mengeksekusi perangkat lunak. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1 Peralatan 

2.1.1 Perangkat keras komputer atau mesin sejenis yang menjadi 

tujuan instalasi perangkat lunak 

2.1.2 Perangkat lunak yang akan di-instal-kan pada perangkat 

keras 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Instalasi perangkat lunak pendukung yang bukan bagian 

dari aplikasi namun digunakan oleh aplikasi 

 

3.   Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 
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4.  Norma dan standar 

4.1 Norma 

(Tidak ada.) 

4.2   Standar 

4.2.1 Standard Operating Procedure (SOP) atau manual panduan 

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, dan aplikasi pendukung pembuatan instalasi 

perangkat lunak tanpa source code. 

1.3 Metode asesmen dapat diterapkan dengan melakukan praktik 

langsung. 

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.011.01 : Melakukan Instalasi Software Tools 

Pemrograman. 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1  Memahami sistem operasi 

3.2 Keterampilan 

(Tidak ada.) 

 

4.   Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Cekatan 

4.2 Cermat 

4.3 Detail 

4.4 Bertanggung jawab 
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5.  Aspek kritis 

5.1 Ketepatan dalam membuat paket instalasi perangkat lunak dapat 

dijalankan 
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KODE UNIT : J.620100.041.01 

JUDUL UNIT : Melaksanakan Cutover Aplikasi 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan perpindahan dari penggunaan 

aplikasi  lama ke aplikasi baru (cutover aplikasi) 

dengan menggunakan mekanisme yang paling sesuai 

dengan situasi dan kondisi. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Merancang rencana 
cutover aplikasi 

 

1.1 Aktivitas-aktivitas cutover  beserta 
karakteristikanya diidentifikasi. 

1.2 Metode cutover yang cocok dengan 

situasi dan kondisi ditentukan. 

1.3 Rollback strategy ditentukan. 

2. Melaksanakan cutover 
aplikasi 

1.1 Data-data yang dibutuhkan aplikasi 
setelah cutover dimigrasikan. 

1.2 Aktivitas-aktivitas yang tidak 
mengganggu kegiatan bisnis 
didahulukan. 

1.3 Aktivitas yang mengganggu  kegiatan 
bisnis dilakukan pada waktu yang paling 
efektif dan efisien. 

1.4 Rollback strategy dijalankan jika 
ditemukan permasalahan. 

 

BATASAN VARIABEL 

1. Konteks variabel 

1.1 Cutover adalah penggantian aplikasi lama dengan aplikasi yang 

baru dengan berbagai cara/ strategi pelaksanaannya. 

1.2 Rollback strategy adalah strategi pengembalian aplikasi lama jika 

ternyata aplikasi yang baru tidak bisa berfungsi sebagaimana 

semestinya. 
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2. Peralatan dan perlengkapan 

2.1 Peralatan 

2.1.1 Perangkat keras komputer atau mesin sejenis untuk melihat 

kode 

2.1.2 Aplikasi dan program pendukung yang dipersiapkan untuk 

menggantikan aplikasi lama 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Instalasi dan komponen-komponen terkait instalasi aplikasi 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar 

3.1 Norma 

(Tidak ada.) 

3.2 Standar 

(Tidak ada.) 

 

PANDUAN PENILAIAN  

1.   Konteks penilaian 

1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat di tempat kerja atau 

laboratorium dan diterapkan secara individu serta kelompok. 

1.2 Dalam pelaksanannya, peserta dilengkapi dengan peralatan, 

perlengkapan, dan aplikasi existing serta aplikasi baru yang akan 

menggantikan. 

1.3 Metode asesmen dapat diterapkan dengan melakukan praktik 

langsung dan tes tertulis. 

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.040.01: Membuat Paket Instalasi Perangkat Lunak 

2.2 J.620100.039.02: Memberik Petunjuk Teknis kepada Pelanggan 
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3. Pengetahuan dan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Memahami sistem operasi 

3.2 Keterampilan 

(Tidak ada) 

 

4.  Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Cermat 

4.2 Cekatan 

4.3 Bertanggung jawab 

 

5.  Aspek kritis 

5.1 Ketepatan dalam memilih metode cutover yang cocok dengan 

situasi dan kondisi 
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KODE UNIT : J.620100.042.01 

JUDUL UNIT : Melakukan Konfigurasi Perangkat Lunak Sesuai 

Environment (Development, Staging, Production) 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

untuk melakukan konfigurasi perangkat lunak sesuai 

environment. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Melakukan analisis 
keberadaan dan 
kebutuhan 
environment 

1.1 Jumlah keberadaan environment 
diidentifikasi sesuai kebutuhan. 

1.2 Spesifikasi masing-masing environment 

diidentifikasi. 

2. Melakukan konfigurasi 
perangkat lunak 
masing-masing 
environment  

2.1 Konfigurasi environment yang menjadi 

bagian perangkat lunak dibuat. 

2.2 Aktivasi konfigurasi perangkat lunak 

pada satu waktu dilakukan. 

 

BATASAN VARIABEL 

1. Konteks variabel 

1.1 Environment adalah lingkungan yang menjadi konteks 

dieksekusinya aplikasi atau perangkat lunak yang umumnya 

terbagi menjadi minimal tiga; development environment, production 

environment, dan staging environment. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1 Peralatan 

2.1.1 Perangkat keras komputer atau mesin sejenis untuk melihat 

kode 

2.1.2 Perangkat keras untuk masing-masing environment 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Dokumentasi spesifikasi perangkat untuk masing-masing 

environment 
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3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar 

4.1  Norma 

 (Tidak ada.) 

4.2  Standar 

4.2.1 Standard Operating Procedure (SOP) atau manual panduan 

panduan konfigurasi perangkat lunak 

 

PANDUAN PENILAIAN  

1. Konteks penilaian 

1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat di tempat kerja atau 

laboratorium dan diterapkan secara individu serta kelompok. 

1.2 Dalam pelaksanannya, peserta dilengkapi dengan peralatan, 

perlengkapan. 

1.3 Metode asesmen dapat diterapkan dengan melakukan praktik 

langsung. 

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.040.01 : Membuat Paket Instalasi Perangkat Lunak 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Memahami sistem operasi 

3.2 Keterampilan 

(Tidak ada.) 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1   Cekatan 

4.2 Cermat 

4.2   Teliti 
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5.  Aspek kritis 

5.1 Ketepatan konfigurasi pada perangkat lunak untuk masing-

masing environment 
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KODE UNIT : J.620100.043.01 

JUDUL UNIT : Menganalisis Dampak Perubahan Terhadap Aplikasi 

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan analisis dampak 

development effort yang muncul dari adanya 

permintaan perubahan aplikasi dari stakeholder. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Analisis permintaan 
perubahan 

 

1.1 Hasil akhir perubahan pada aplikasi 
diidentifikasi. 

1.2 Perbandingan perbedaan hasil akhir 
perubahan dengan kondisi existing 
dibuat. 

2. Analisis komponen, 
modul yang perlu 
dimodifikasi  

2.1 Analisis kelayakan atau ketidaklayakan 
komponen modul existing untuk 
dimodifikasi dilakukan. 

2.2 Komponen dan modul yang perlu 
dimodifikasi untuk memfasilitasi 
perubahan diidentifikasi. 

3. Analisis dampak 
perubahan dan efek 
samping perubahan  

3.1 Dampak waktu dan jumlah orang untuk 
melakukan perubahan diidentifikasi. 

3.2 Efek samping perubahan terhadap 
aplikasi diidentifikasi. 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

(Tidak ada.) 

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1 Peralatan 

2.1.1 Perangkat keras komputer atau mesin sejenis yang 

digunakan melihat kode 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Spesifikasi perubahan yang diinginkan 

2.2.2 Dokumentasi aplikasi existing yang sesuai kondisi saat ini 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 
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4. Norma dan standar 

4.1  Norma 

 (Tidak ada.) 

4.2  Standar 

(Tidak 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 Dalam pelaksanannya, peserta dilengkapi dengan peralatan, 

perlengkapan, aplikasi existing dan change request terhadap 

aplikasi tersebut. 

1.3 Metode asesmen dapat diterapkan dengan melakukan praktik 

langsung pembuatan dokumen laporan dan tes tertulis. 

 

2 Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.008.01 : Merancang Arsitektur Aplikasi 

2.2 J.620100.023.02 : Membuat Dokumen Kode Program 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Memahami spesifikasi perangkat lunak 

3.1.2 Memahami pengembangan perangkat lunak 

3.1.3 Memahami konsep estimasi pembuatan perangkat lunak 

3.2 Keterampilan 

(Tidak ada.) 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1  Berpikir holistik 

4.2  Teliti 
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5.  Aspek kritis 

5.1 Ketepatan estimasi waktu dan jumlah orang  yang diperlukan 

untuk melakukan perubahan 
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KODE UNIT : J.620100.044.01 

JUDUL UNIT : Melakukan Alert Notification jika Aplikasi 

Bermasalah 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

dalam menerapkan alert notification jika terdapat suatu 

permasalahan pada aplikasi production. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Analisis permasalahan 
yang memerlukan 
tindakan cepat 

 

1.1 Permasalahan-permasalahan yang 
mungkin terjadi dan membutuhkan 
tindakan langsung diidentifikasi. 

1.2 Informasi-informasi yang dibutuhkan 
untuk menjelaskan permasalahan 
dicatat. 

2. Menentukan mekanisme 
notification sewaktu 
timbul suatu 
permasalahan  

2.1 Mekanisme pengiriman informasi atas 
suatu permasalahan dibuat. 

2.2 Frekuensi pengiriman notifikasi saat 
permasalahan terjadi dan belum ada 
penanganan ditentukan. 

3. Menjalankan mekanisme 
graceful failure jika 
terjadi permasalahan  

3.1 Mekanisme aplikasi tetap berjalan dengan 
limitasi dibuat ketika masalah terjadi. 

3.2 Mekanisme pengembalian aplikasi dari  
limitasi untuk kembali ke kondisi normal 
dibuat. 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Unit ini berhubungan dengan pembuatan alert notification jika 

terjadi permasalahan dan penanganan sementara selama 

permasalahan belum diselesaikan (diperoleh solusinya). 

1.2 Graceful failure adalah kondisi dimana tidak berfungsinya suatu 

fitur aplikasi dikelola sedemikian rupa sehingga fitur-fitur lain 

yang tidak berhubungan masih bisa digunakan. 
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2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1 Peralatan 

4.1.1 Perangkat keras komputer atau mesin sejenis yang 

digunakan melihat kode 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Spesifikasi graceful failure yang diinginkan 

 

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 serta dapat diterapkan secara individu maupun 

sebagai bagian dari suatu kelompok. 

1.2 Dalam pelaksanannya, peserta dilengkapi dengan peralatan, 

perlengkapan, aplikasi dan simulasi permasalahan yang akan 

terjadi. 

1.3 Metode asesmen dapat diterapkan dengan melakukan praktik 

langsung untuk memunculkan notifikasi pada saat permasalahan 

terjadi dan aktifnya graceful failure. 

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.042.01  : Melaksanakan Konfigurasi Perangkat Lunak 

Sesuai Environment (Development, Staging, 

Production)  
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3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Memahami perangkat lunak 

3.1.2 Memahami sistem operasi 

3.2 Keterampilan 

(Tidak ada) 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1   Tanggap 

4.2   Cekatan 

4.3   Cermat 

4.4 Berpikir menyeluruh 

 

5.  Aspek kritis 

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi permasalahan yang mungkin 

terjadi 
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KODE UNIT : J.620100.045.01 

JUDUL UNIT : Melakukan Pemantauan Resource yang Digunakan 

Aplikasi 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang berkaitan dengan 

pemantauan resource yang digunakan aplikasi. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Analisis resources yang 
kritikal yang diperlukan 
aplikasi 

 

1.1 Resources kritikal yang diperlukan 
diidentifikasi. 

1.2 Batas atas sebelum failure untuk setiap 
sampai tahap kritis diidentifikasi. 

2. Membuat modul 
visualisasi penggunaan 
resources  

2.1 Visualisasi penggunaan untuk masing-
masing resources diidentifikasi. 

2.2 Modul visualisasi serta tampilan batas 
atas dibuat. 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Resources adalah sumber daya yang digunakan aplikasi untuk 

berjalan. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1 Peralatan 

2.1.1 Perangkat keras komputer atau mesin sejenis 

2.1.2 Perangkat keras komputer atau mesin sejenis untuk 

ditempatkan modul pemantauannya 

2.2 Perlengkapan 

(Tidak ada.) 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 
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4. Norma dan standar 

4.1 Norma 

4.1.1 Aspek legalitas dan etika profesi di bidang teknologi 

informasi 

4.2 Standar 

(Tidak 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 Dalam pelaksanannya, peserta dilengkapi dengan peralatan, 

perlengkapan, aplikasi yang akan dipantau, serta threshold 

pengunaan resources. 

1.3 Metode asesmen dapat diterapkan dengan melakukan praktik 

langsung membuat aplikasi monitoring resources. 

 

2 Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.017.01: Mengimplementasikan Pemrograman 

Terstruktur 

2.2 J.620100.018.01: Mengimplementasikan Pemrograman 

berorientasi objek 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Memahami spesifikasi perangkat lunak 

3.1.2 Memahami pengembangan perangkat lunak 

3.1.3 Memahami konsep visualisasi data 

3.2 Keterampilan 

3.2.1 Merancang tampilan yang informatif dan menarik dilihat 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1  Berpikir holistik 
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4.2  Menempatkan diri sebagai pengguna 

 

5.  Aspek kritis 

5.1  Ketepatan dalam mengidentifikasi resources kritikal 
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KODE UNIT : J.620100.046.01 

JUDUL UNIT : Melakukan Logging Aplikasi 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

dalam penerapan pengelolaan log aplikasi. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Analisis informasi yang 
perlu di log pada suatu 
aplikasi 

 

1.1 Informasi kritikal yang perlu untuk di 
log diidentifikasi. 

1.2 Lama penyimpanan informasi log 

ditentukan. 

2. Membuat modul 
pembuatan log aplikasi 

2.1 Mekanisme pembuatan log aplikasi 

ditentukan. 

2.2 Modul pembuatan log dari aplikasi 
berjalan dibuat. 

3. Membuat modul 
pengambilan data dan 
informasi log 

3.1 Mekanisme pengumpulan log aplikasi 
untuk analisis ditentukan. 

3.2 Modul pengambilan data log dari 
aplikasi berjalan dibuat. 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Log adalah tulisan mengenai situasi dan kondisi suatu aplikasi 

ketika dieksekusi. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1  Peralatan 

2.1.1 Perangkat keras komputer atau mesin sejenis 

2.1.2 Perangkat keras komputer atau mesin sejenis untuk 

ditempatkan modul pengambilan data 

2.2 Perlengkapan 

(Tidak ada.) 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 
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4. Norma dan standar 

4.1 Norma 

4.1.1 Norma Kode etik yang mengatur mengenai kerahasiaan 

perusahaan 

4.1.2 Aspek legalitas dan etika profesi di bidang teknologi 

informasi 

4.2 Standar 

(Tidak ada.) 

 

PANDUAN PENILAIAN  

1.   Konteks penilaian 

1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat di tempat kerja atau 

laboratorium serta dapat diterapkan secara individu.  

1.2 Dalam pelaksanannya, peserta dilengkapi dengan peralatan, 

perlengkapan, aplikasi yang akan dipantau, serta simulasi kasus 

yang membutuhkan informasi log untuk penelusurannya. 

1.3 Metode asesmen dapat diterapkan dengan melakukan praktik 

langsung membuat log, pengambilannya serta analisisnya. 

 

2 Persyaratan kompetensi 

2.2 J.620100.008.01 : Merancang Arsitektur Aplikasi 

2.3 J.620100.009.01 : Menggunakan Spesifikasi Program 

2.4 J.620100.025.01 : Melakukan Debugging 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Memahami perangkat lunak 

3.1.2 Memahami pengembangan perangkat lunak 

3.2 Keterampilan 

(Tidak ada.) 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1   Berpikir menyeluruh 

4.2 Berpikir analitis 
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4.3  Berpikir sistematis 

 

5.  Aspek kritis 

5.1 Ketepatan log aplikasi yang memberikan informasi berjalannya 

aplikasi 
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KODE UNIT : J.620100.047.01 

JUDUL UNIT : Melakukan Pembaharuan Perangkat Lunak 

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

dalam kaitan dengan pembaharuan perangkat lunak. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Menganalisis 
diferensiasi perangkat 
lunak yang terbaru 
dengan yang existing 

1.1 Diferensiasi perangkat lunak 
diidentifikasikan. 

1.2 Mekanisme pengaplikasian diferensiasi 
dirancang. 

2. Membuat pogram 
perangkat lunak 
penambahan 
diferensiasi 

2.1 Program pertambahan diferensiasi 
dibuat. 

2.2 Program pertambahan diaplikasikan 
pada perangkat lunak. 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Diferensiasi adalah perbedaan antara aplikasi yang terbaru dan 

aplikasi existing. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1 Peralatan 

2.1.1 Perangkat keras komputer atau mesin sejenis 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Tools pembuat diferensiasi 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar 

4.1  Norma 

(Tidak ada) 

 

 



151 

 

4.2  Standar 

4.2.1 Standard Operating Procedure (SOP) atau panduan instalasi 

tools pemrograman 

 

PANDUAN PENILAIAN  

1.   Konteks penilaian 

1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat di tempat kerja atau 

laboratorium serta dapat diterapkan secara individu.  

1.2 Dalam pelaksanannya, peserta dilengkapi dengan peralatan, 

perlengkapan, perangkat lunak existing dan perangkat lunak 

terbarukan. 

1.3 Metode asesmen dapat diterapkan dengan melakukan praktik 

langsung. 

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.008.01 : Merancang Arsitektur Aplikasi 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Memahami perangkat lunak 

3.1.2 Memahami pengembangan perangkat lunak 

3.2 Keterampilan 

(Tidak ada) 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1   Berpikir sistematis 

 

5.  Aspek kritis 

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi diferensiasi antara perangkat 

lunak existing dengan perangkat lunak baru  

 




