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No urut Kompetensi  Subkompetensi Indikator Esensial 

1 2 3 4 

1. Operasi Dasar 

Komputer dan 

Perangkat Lunak TIK 

Mengenal Komponen Komputer  Menjelaskan apa itu hardware 

Mengenal Perangkat Sistem Komputer  Menyebutkan perangkat keras input, proses dan output 

 Memahami prinsip kerja komputer 

Mengaktifkan dan mematikan komputer dengan 

benar 

 Melakukan prosedur yang benar dalam mematikan dan menghidupkan 

komputer 

Mengetahui apa itu software  Memahami apa itu software 

Mengetahui 4 jenis software berdasarkan fungsinya  Menyebutkan jenis-jenis software 

Mengetahui software sistem aplikasi  Menyebutkan jenis program aplikasi 

Mengetahui software sistem operasi  Mengetahui dan memahami cara kerja sistem operasi  

Memahami managemen file  Memahami ekstensi dalam managemen file 

Menjelaskan peran brainware Memahami peran brainware 

2. Peralatan Teknologi 

Informasi dan jaringan 

Mengetahui data dan informasi  Menjelaskan apa itu data dan informasi 

Mengenal alat komunikasi dan informasi  Menyebutkan dan memahami alat komunikasi dan informasi 

Memahami jaringan komputer  Memahami jaringan komputer 

Mengetahui media penghantar jaringan komputer  Memahami fungsi jaringan wireless dan wireline 

Mengetahu jaringan komputer berdasarkan luas area  Menyebutkan jaringan komputer berdasar luas area 

Mengetahui model jaringan komputer  Memahami model jaringan komputer 

Mengenal topologi jaringan komputer  Menyebutkan dan memahami topologi jaringan 

Mengenal perangkat jaringan komputer  Menyebutkan dan memahami peralatan jaringan komputer 

3. Keselamatan dan 

kesehatan kerja dan hak 

atas kekayaan 

intelektual (HAKI) 

Mengetahui prinsip-prinsip keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) 

 Menyebutkan jenis peralatan komputer yang aman untuk K3 

 Mengetahui prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

Undang-Undang Hak Cipta  Mengetahui UU hak cipta dan HAKI 

Memahami penerapan UU hak cipta 

4. Menggunakan perangkat 

lunak pembuat 

presentasi 

Mengetahui kegunaan perangkat lunak presentasi  Mengetahui kegunaan perangkat lunak presentasi 

Mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat 

lunak presentasi 

 Mengidentifikasi menu-menu yang terdapat pada Microsoft Power Point 2007 

 

Menggunakan menu dan ikon pada perangkat lunak 

presentasi 

Menggunakan menu yang terdapat pada Microsoft Power Point 2007 

 

 


