
Pengenalan karakteristik 
Pengembangan Perangkat 
Lunak dan Gim



Apa Itu Jurusan Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG)?

PPLG adalah singkatan dari Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim dan merupakan sebuah jurusan 
yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). PPLG adalah sebuah jurusan yang mempelajari dan 
mendalami semua cara-cara pengembangan perangkat lunak termasuk pembuatan, pemeliharaan, 
manajemen organisasi pengembangan perangkat lunak dan manajemen kualitas.

Bukan hanya itu, PPLG juga berkaitan dengan software komputer mulai dari pembuatan website, aplikasi, 
game dan semua yang berkaitan dengan pemrograman dengan menguasai bahasa pemrograman 
tersebut. Intinya PPLG tidak akan jauh-jauh dari tiga hal yaitu Coding, Desain dan Algoritma yang akan 
menjadi kunci keberhasilan dari program keahlian tersebut.



Keunggulan Jurusan PPLG

1. Mampu bekerja di berbagai bidang karena sudah dibekali dengan berbagai ilmu dan pengetahuan.

2. Dalam melakukan kerja lapangan akan lebih mudah karena saat pembelajaran sudah sering melakukan kerja praktek.

3. Pekerjaan nya yang relatif mudah dan santai, dapat dikerjakan dimanapun dan kapanpun menggunakan koneksi tentunya.

4. Lebih terdepan dari jurusan lainnya dan orang awam diluar sana karena jurusan PPLG lebih mengerti dan mendalami 
berbagai teknologi.

5. Mampu memasang sebuah PC.

6. Mengerti akan fungsi dari komponen komputer.



Apa Saja Yang Dipelajari Di Jurusan PPLG?

Sebetulnya PPLG (Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim) itu Gampang ! tidak jauh jauh sama 3 hal ini 
yaitu:

1. Coding

2. Desain

3. Algoritma



Didalam Coding, Desain dan Algoritma tersebut 
masih ada Point-Point penting PPLG 
(Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim).



1. Coding

● Pemograman Bahasa Pascal
● Pemograman Bahasa C
● Pemograman Bahasa C++
● Pemograman Bahasa Java
● Pemograman Bahasa Python (*)
● Pemograman Bahasa Delphi (*)
● Pemograman PHP & Mysql
● Pemograman JavaScript
● Pemograman AJAX (*)
● Pemograman Web Server
● Pemograman HTML
● Pemograman CSS
● Dan masih banyak lagi



2. Desain

● Photoshop

● Corel Draw

● Video Editing

● Web Design

● Dan masih banyak lagi



3. Algoritma

● Algoritma Dasar

● Algoritma tingkat Lanjut

● Microsoft Access

● Gerbang Logika

● Basis Data

● DFD (Data Flow Diagram)

● Dan masih banyak lagi



Biasanya selain itu jurusan RPL juga mempelajari tentang Perakitan Komputer, Jaringan Dasar dan masih 

banyak lagi. Kenapa selalu ada masih banyak lagi? karena jurusan RPL ini bersinggungan dengan 

teknologi sehingga perkembanganya mengikuti. Jadi, kesimpulannya RPL (Rekayasa Perangkat Lunak) itu 

tidak sekedar Membuat Program (Software) dan Membuat Web saja. RPL (Rekayasa Perangkat Lunak) 

Itu Luas.



Profesi Lulusan Jurusan RPL



1. Programer

Merancang dan membuat software (lebih pada tahap construction) dengan menulis coding menggunakan 
bahasa pemrograman tertentu. (PHP, Java , Ruby, Python, dll)
Mengimplementasikan sebuah algoritmanya pada komputer
Melakukan testing terhadap software yang telah diciptakan sebelummnya .
Keterampilan utama meliputi :
analisis,
berpikir logis,
kerja tim
perhatian terhadap detail.



Kiat-kiat menjadi programmer :



a. Siapin aja mental yang kuat

Serta pantang menyerah karena itulah sifat mutlak dari programmer .

Bagaimana mau jadi programmer kalau gagal sekali sudah menyerah .

Karenanya bagi kamu yang bercita-cita menjadi programmer jangan mudah putus asa yaa.

Indonesia membutuhkan lebih banyak programmer lagi untuk dapat bersaing dengan negara lain dalam dunia 
teknologi .



b. Menguasai algoritma

Kamu akan mengetahui pentingnya algoritma ketika beneran menjadi programmer .

Algoritma adalah bagaimana metode kita dalam menyelesaikan sebuah masalah.

Mungkin selama ini kita hanya tahu algoritma sebagai flowchart ataupun diagram alur lainnya. Dan ini 

masuk pelajaran yang sangat membosankan.

Tapi sekali lagi, ini penting banget sebagai pondasi kita untuk belajar bahasa pemrograman .



c. Disarankan belajar beberapa bahasa pemrograman

Misalnya belajar VB , Java , C++ , dll .

Memang belajar 1 bahasa pemrograman dan menjadi master di bidang itu sangat baik . Namun ini 

menyesuaikan dengan kebutuhan industri sekarang .

Perusahaan biasanya lebih mencatumkan beberapa persayaratan keahlian di lowongan kerja mereka .



2. Software Engineer

Software enginner mampu merekayasa perangkat lunak menjadi lebih istimewa daripada programmer. Lebih jelasnya, apa 
yang dilakukan software enginner ?
Keterampilan utama meliputi:
organisasi
penyelesaian masalah
komunikasi
pemikiran yang jernih
kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan.
Tugas Software Enginner
Melakukan semua tugas yang dilakukan programmer
Merekomendasikan dan menerapkan metodologi terbaik dalam sebuah project pembuatan software



Kiat-kiat menjadi Software Enginner

Lebih gigih dan pantang menyerah karena level lebih tinggi daripada programmer

Memahami SDLC berdasarkan SWEBOK (requirement, design, implementation / constructuion , testing, dan 
maintenance)

Memahami metodologi software development seperti RUP , Agile , XP , Scrum , dll

Lebih kreatif

Belajar dari karya(software) orang lain yang menurut kamu istimewa.



3. Database Engineer

Juga dikenal sebagai: Database administrator, Database analisis
Database engineer umumnya bekerja untuk mendesain dan memonitor database kompleks. Mereka bertanggung jawab di 
bidang pemeliharaan yang memastikan database tersebut responsif dan dapat menyediakan data yang valid.
Bagi perusahan kecil mungkin Database Engineer tidak terlalu dibutuhkan atau digabung dengan profesi programmer. Lain 
halnya dengan perusahaan yang memerlukan database yang besar misalnya toko online Amazon.
keterampilan utama meliputi:
kemampuan untuk mengekstrak dan menganalisis informasi,

komunikasi yang baik
ketelitian yang baik
Ingin tahu tugas database engineer ?
Tugas database engineer :
Merencanakan, mengembangkan, dan memelihara database
Desain database
Analisis data
Data modeling dan optimasi



Kiat-kiat menjadi Database Engineer :

Menguasai beberapa software yang menggunakan DBMS (Oracle , Sql Server , Acces , dll)



4. Web Engineer

Desainer web, pekerjaan yang sangat populer.

Juga dikenal sebagai: Web Developer, Web Designer, Web Programmer, Web Spesialis
Mungkin inilah profesi yang akhir-akhir ini booming dan banyak orang belajar menjadi Web Engineer 
atau lebih akrabnya dengan Web Designer .
Apakah ngeblog juga termasuk Web Engineer?
Jawabannya adalah tidak, karena kebanyakan blog sekarang tidak merancang template sendiri melainkan 
hanya memakai template yang sudah jadi .
Ketemu script hanya ketika ingin mengganti tulisan buka stylenya .
Kalau bukan ngeblog, lerus apa tugas Web Engineer ?



Profesi Lulusan Jurusan RPL Akan di teruskan pada 
pertemuan selanjutnya


