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KODE UNIT :  J.620100.004.01 

JUDUL UNIT :  Menggunakan Struktur Data 

DESKRIPSI UNIT : Unit ini menentukan kompetensi, pengetahuan dan 

sikap kerja  yang diperlukan dalam mempelajari dan 

membuat struktur data yang akan diterapkan pada 

pemrograman, tanpa tergantung bahasa pemrograman 

yang akan dipakai. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Mengidentifikasi  
konsep data dan 
struktur data 

1.1 Konsep data dan struktur data 
diidentifikasi sesuai dengan konteks 
permasalahan. 

1.2 Alternatif struktur data dibandingkan 
kelebihan dan kekurangannya untuk 
konteks permasalahan yang diselesaikan.  

2. Menerapkan struktur 
data dan akses 
terhadap struktur data 
tersebut 

 

2.1 Struktur data diimplementasikan sesuai 
dengan bahasa pemrograman yang akan 
dipergunakan. 

2.2 Akses terhadap data dinyatakan dalam 
algoritma yang efisiensi sesuai bahasa 
pemrograman yang akan dipakai. 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Unit ini berhubungan dengan pembuatan struktur data baik yang 

bersifat statis (array) maupun dinamis (list, stack).  

1.2 Akses terhadap data meliputi proses penambahan, perubahan, 

penghapusan, pencarian serta pengurutan data. 

1.3 Efisiensi dinyatakan dalam ukuran memori terpakai dan waktu 

pemrosesan. 

1.4 Struktur Data adalah metode untuk mengorganisasikan data di 

dalam memori komputer, sehingga data dapat diolah secara 

efisien. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1 Peralatan 

2.1.1 Manual bahasa pemrograman 
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2.1.2 Perangkat lunak pemrograman terkait 

2.2 Perlengkapan 

(Tidak ada.) 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar 

4.1 Norma 

4.1.1 Aspek legalitas dan etika profesi di 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 (praktik). 

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta dapat diberikan dokumen daftar 

perintah (syntax) bahasa pemrograman tertentu (prosedural atau 

berorientasi objek). 

 

2. Persyaratan kompetensi 

     (Tidak ada.) 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Berbagai struktur data standar yang bersifat statis maupun 

dinamis 

3.1.2 Berbagai operasi dasar terhadap struktur data tersebut 

3.2 Keterampilan 

 (Tidak ada.) 
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4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Analitis 

4.2 Teliti 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Kemampuan memilih dan menerapkan struktur data dan operasi 

yang sesuai 
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KODE UNIT :  J.620100.005.01 

JUDUL UNIT :  Mengimplementasikan User Interface 

DESKRIPSI UNIT : Unit ini menentukan kompetensi, pengetahuan dan 

Sikap kerja yang diperlukan dalam membuat 

rancangan antar muka program. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Mengidentifikasi 
rancangan user 
interface 

 

1.1 Rancangan user interface diidentifikasi 

sesuai kebutuhan.  

1.2 Komponen user interface dialog 

diidentifikasi sesuai konteks rancangan 
proses. 

1.3 Urutan dari akses komponen user 

interface dialog dijelaskan. 

1.4 Simulasi (mock-up) dari aplikasi yang 

akan dikembangkan dibuat. 

2. Melakukan 
implementasi 
rancangan user 
interface 

 

 

2.1 Menu program sesuai dengan rancangan 
program diterapkan. 

2.2 Penempatan user interface dialog diatur 
secara sekuensial. 

2.3 Setting aktif-pasif komponen user 
interface dialog disesuaikan dengan 

urutan alur proses. 

2.4 Bentuk style dari komponen user 

interface ditentukan.  

2.5 Penerapan simulasi dijadikan suatu 
proses yang sesungguhnya.  

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 User interface yang dimaksud dalam unit ini adalah menu, layar, 

form, dialog. 

1.2 Alur akses terhadap user interface meliputi alur interaksi dari satu 

interface ke yang lain ketika menerima masukan tertentu 

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1  Peralatan 

2.1.1 Manual bahasa pemrograman 
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2.1.2 Perangkat lunak pemrograman terkait 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Referensi pembuatan mock up 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.)  

 

4. Norma dan standar 

4.1  Norma 

4.1.1 Aspek legalitas dan etika profesi di bidang teknologi 

informasi 

4.2 Standar 

4.2.1 Standar pengembangan antar muka yang sesuai dengan 

lingkungan pengembangan 

 

PANDUAN PENILAIAN  

1. Konteks penilaian 

1.1 Asesmen kompetensi pada unit dapat dilakukan dengan cara: 

lisan, tertulis, demonstrasi/praktik. 

1.2 Permasalahan diberikan kepada programmer dengan memberikan 

suatu tugas pengembangan dengan diberikan spesifikasi. 

 

2. Persyaratan kompetensi  

2.1 J.620100.009.01 :   Menggunakan Spesifikasi Program 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Berbagai komponen dasar pembentuk user interface beserta 

penerapannya 

3.2 Keterampilan 

3.2.1 Penggunaan tools untuk membuat mock up 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Analitis 
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4.2 Teliti 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Kemampuan menerapkan mock up/rancangan user interface dari 

aplikasi yang akan dikembangkan 
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KODE UNIT : J.620100.006.01 

JUDUL UNIT : Merancang User Experience 

DESKRIPSI UNIT : Unit ini menentukan kompetensi yang diperlukan 

untuk membuat rancangan user experience  untuk 

aplikasi yang dikembangkan. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Menganalisis 
kebutuhan dan 
skenario penggunaan 

 

1.1 Berbagai kebutuhan interaksi 
diidentifikasi sesuai skenario proses 
aplikasi 

1.2 Jumlah maksimal aksi untuk setiap 
skenario interaksi diidentifikasi. 

2. Merancang layout 
tampilan dan skenario 
penggunaan 

 

 

2.1 Jumlah aksi maksimal diidentifikasi 
sebagai batas atas  

2.2 Layout tampilan yang memfasilitasi batas 
atas dirancang  

2.3 Skenario lain dikembangkan dengan 
jumlah aksi dibatasi agar kurang dari 
batas atas 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengukur kemampuan 

merancang sisi kemudahan dan 'kenikmatan' bagi proses interaksi 

pengguna dengan program. 

1.2 Salah satu yang ingin diperoleh adalah mengukur langkah 

pengguna untuk mencapai informasi yang diinginkan. Jumlah 

maksimal langkah disebut dengan batas atas. Semua skenario 

akses terhadap informasi harus dibuat agar membutuhkan jarak 

yang kurang dari batas atas. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1 Peralatan 

2.1.1 Manual bahasa pemrograman  

2.1.2 Perangkat lunak pemrograman 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 Aspek legalitas dan etika profesi di bidang teknologi 

informasi 

4.2 Standar 

4.2.1 Standar pengembangan antar muka yang sesuai dengan 

lingkungan pengembangan 

 

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 

perintah (sintaks) bahasa pemrograman tertentu (prosedural atau 

berorientasi objek) 

 

2. Persyaratan kompetensi 

(Tidak ada.) 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Berbagai komponen dasar pembentuk user interface beserta 

penerapannya 

3.2 Keterampilan 

(Tidak ada.) 
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4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Analitis 

4.2 Teliti 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Kemampuan menentukan batas atas jumlah aksi yang optimal 

untuk mencapai informasi yang diinginkan 
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KODE UNIT : J.620100.007.02 

JUDUL UNIT : Mengimplementasikan Rancangan Entitas dan 

Keterkaitan antar Entitas 

DESKRIPSI UNIT : Unit ini menentukan kompetensi, pengetahuan dan 

Sikap kerja yang diperlukan untuk 

mengimplementasikan rancangan entitas dan 

keterkaitannya yang diperlukan sebagai dasar basis 

data yang dibuat. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Mengidentifikasi entitas 
yang terkait dengan 
lingkup program yang 
akan dibuat beserta 
hubungannya 

1.1 Entitas yang menggambarkan sistem 
yang dibuat dapat diidentifikasikan 
sesuai dokumen perancangan. 

1.2 Berbagai diagram dapat dibuat dari 
entity yang telah didefinisikan. 

2. Membuat query 
informasi dasar 
terhadap model data 
yang telah 
dikembangkan 

2.1 Informasi yang diperlukan oleh aplikasi  
dapat dihasilkan dengan efisien dari 
model yang dibuat. 

2.2 Diagram berdasar entitas dan 
hubungan yang telah diidentifikasi 
dapat diimplementasikan mengguna-
kan tools yang ada. 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Diagram yang dapat dipergunakan untuk menggambarkan model 

data bervariasi tergantung pada paradigma pemrograman yang 

dipergunakan, prosedural atau berorientasi objek. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1 Peralatan 

2.1.1  Manual perangkat lunak pengembangan (modul pemodelan 

data) 

2.1.2 Perangkat lunak pemodelan data 

2.2 Perlengkapan 

(Tidak ada.) 
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3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

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 Asesmen kompetensi pada unit dapat dilakukan dalam bentuk 

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

di tempat kerja. 

1.2 Asesmen kompetensi pada unit dapat dilakukan dalam bentuk 

pemberian kasus pengembangan model data secara "tanpa sistem" 

(rancangan)  ataupun menggunakan sistem (membuat model data 

menggunakan tools). 

 

2. Persyaratan kompetensi 

(Tidak ada.) 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Pengetahuan mengenai data model beserta diagram yang 

terkait dengan pemodelan data 

3.2 Keterampilan 

(Tidak ada.) 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Analitis 

4.2 Teliti 

 



31 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Ketepatan mengimplementasikan entitas yang terkait dengan 

aplikasi  
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KODE UNIT : J.620100.008.01 

JUDUL UNIT : Merancang Arsitektur Aplikasi 

DESKRIPSI UNIT : Unit ini menentukan kompetensi yang diperlukan 

untuk membuat rancangan arsitektur dari aplikasi 

yang dikembangkan. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1.  Merancang arsitektur 
aplikasi yang akan 
dibuat 

1.1 Struktur komponen aplikasi ditentukan. 

1.2 Interaksi antar komponen pada aplikasi 
ditentukan. 

1.3 Interaksi aplikasi dengan sistem luar 
ditentukan. 

2. Mendokumentasikan 
arsitektur aplikasi 

2.1 Diagram database aplikasi dibuat. 

2.2 Diagram struktur komponen arsitektur 
aplikasi dibuat. 

2.3 Diagram interaksi antar komponen 
dibuat. 

2.4 Dokumen interaksi aplikasi dengan 
sistem luar dibuat. 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Arsitektur aplikasi adalah konsep yang menjelaskan mengenai 

penyebaran aplikasi  termasuk pemilahan logika aplikasi dan 

penyebaran ke mesin server aplikasi. 

 

2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1 Peralatan 

2.1.1 Perangkat keras PC dan sejenisnya 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Dokumen requirement aplikasi 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

 



33 

 

4. Norma dan standar 

4.1 Norma 

4.1.1 Aspek legalitas dan etika profesi di bidang teknologi 

informasi 

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 serta kelompok. 

1.2 Dalam pelaksanannya, peserta dilengkapi dengan peralatan, 

perlengkapan, dan requirement aplikasi metode asesmen dapat 

diterapkan dengan melakukan praktik langsung dan tes tertulis. 

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.007.01 : Mengimplementasikan Rancangan Entitas dan 

Keterkaitan antar Entitas 

 

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Konsep software engineering 

3.2 Keterampilan 

(Tidak ada.) 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Visioner 

4.2 Berpikir menyeluruh 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Ketepatan memilih struktur komponen aplikasi yang dibuat 
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KODE UNIT :   J.620100.009.02 

JUDUL UNIT : Menggunakan Spesifikasi Program  

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan 

untuk dapat memahami  spesifikasi hasil perancangan 

program (termasuk Context Diagram (DCD), Data Flow 

Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), 

diagram objek, diagram komponen, class/modul 

program, properti class, tabel dan deskripsinya) dan 

menggunakannya. 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Menggunakan metode 
pengembangan 
program 

 

1.1 Metode pengembangan aplikasi (software 
development) didefinisikan.  

1.2 Metode pengembangan aplikasi (software 
development) dipilih sesuai kebutuhan.  

2.  Menggunakan 
diagram program dan 
deskripsi program 

 

2.1 Diagram program dengan metodologi 
pengembangan sistem didefinisikan. 

2.2 Metode pemodelan, diagram objek dan 
diagram komponen digunakan pada 
implementasi program sesuai dengan 
spesifikasi. 

3.  Menerapkan hasil 
pemodelan ke dalam 
pengembangan 
program 

3.1 Hasil pemodelan yang mendukung 
kemampuan metodologi dipilih sesuai 
spesifikasi. 

3.2 Hasil pemrograman (Integrated 
Development Environment-IDE) yang 
mendukung kemampuan metodologi 
bahasa pemrograman dipilih sesuai 
spesifikasi.  

 

 

BATASAN VARIABEL  

1. Konteks variabel 

1.1 Spesifikasi program adalah hasil perancangan program yang 

dijelaskan dalam bentuk diagram dan deskripsi. 

1.2 Metode pengembangan aplikasi misalnya prosedural atau 

berorientasi objek. 
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2. Peralatan dan perlengkapan  

2.1 Peralatan 

2.1.1 Manual bahasa pemrograman 

2.1.2 Perangkat lunak pemrograman terkait 

2.2 Perlengkapan 

(Tidak ada.) 

 

3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 

4. Norma dan standar 

4.1 Norma 

4.1.1 Aspek legalitas dan etika profesi di bidang teknologi 

informasi 

4.2 Standar 

4.2.1 Standar pengembangan antar muka yang sesuai dengan 

lingkungan pengembangan  

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 

perintah (sintaks) bahasa pemrograman tertentu (prosedural atau 

berorientasi objek. 

 

2. Persyaratan kompetensi 

2.1 J.620100.004.02 : Menggunakan Struktur Data  

2.2 J.620100.022.02 : Mengimplementasikan Algoritma Pemprograman 

2.3 J.620100.023.02 : Membuat Dokumen Kode Program  
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3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan  

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Berbagai diagram dalam paradigma pemrograman prosedural 

dan berorientasi objek 

3.2 Keterampilan 

3.2.1 Penggunaan tools bantuan (seperti IDE) 

 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Analitis 

4.2 Teliti 

 

5. Aspek kritis 

5.1 Kemampuan mendefinisikan metode pengembangan aplikasi 

(software process) 

 




