
BAB 3 
PROFESI DI BIDANG  

TEKNOLOGI INFORMASI 
Teguh Wahyono 

Mata Kuliah Etika Profesi dan Pengembangan Diri 

Fakultas Teknologi Informasi - Universitas Kristen Satya Wacana 



• Kelompok yang bekerja di bidang 
Pengembangan Software.  

• Kelompok yang bekerja di bidang 
Pengembangan Hardware.  

• Kelompok yang bekerja di Operasional dan 
Manajemen Sistem Informasi.  

• Kelompok yang berkecimpung di 
Pengembangan Bisnis Teknologi Informasi.  

TI 
Gambaran Umum Pekerjaan 
         di bidang 



• Sistem analis, bertugas menganalisa sistem yang akan 
diimplementasikan sampai studi kelayakan dan desain sistem  
yang akan dikembangkan. 

• Programmer, merupakan orang yang bertugas 
mengimplementasikan rancangan sistem analis menjadi sebuah 
program aplikasi. 

• Web designer, adalah orang yang melakukan kegiatan perecanaan, 
termasuk studi kelayakan, analisis dan desain terhadap 
pengembangan aplikasi berbasis web. 

• Web programmer , orang yang bertugas mengimplementasikan 
rancangan web designer yaitu membuat program berbasis web 
sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya. 

• dan lain-lain. 

TI 
Gambaran Umum Pekerjaan 
         di bidang 
Pengembangan Software. 



• Technical enginer, sering juga disebut sebagai 
teknisi yaitu orang yang berkecimpung dalam 
bidang teknik baik mengenai pemeliharaan 
maupun perbaikan perangkat sistem komputer.  

• Networking Engineer, adalah orang yang 
berkecimpung dalam bidang teknis jaringan 
komputer  dari maintenance sampai pada 
troubleshooting-nya.  

• dan lain-lain. 

TI 
Gambaran Umum Pekerjaan 
         di bidang 
Pengembangan Hardware 



• EDP Operator, adalah orang yang bertugas untuk melakukan 
input data dan mengoperasikan program-program yang 
berhubungan dengan pengolahan data elektronik. 

• System Administrator, merupakan orang yang bertugas 
melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan 
sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, 
serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan 
operasional sebuah sistem. 

• MIS Director, merupakan orang yang memiliki wewenang paling 
tinggi terhadap sebuah sistem informasi, melakukan manajemen 
terhadap sistem tersebut secara keseluruhan baik hardware, 
software maupun sumber daya manusianya. 

• dan lain-lain 

TI 
Gambaran Umum Pekerjaan 
         di bidang 
Operasional Sistem Informasi 



• Pengembang produk hardware. 

• Distributor peralatan IT 

• Penjualan Produk IT 

• Dan lain-lain 

 

 

TI 
Gambaran Umum Pekerjaan 
         di bidang 
Pengembangan Bisnis TI 



Pertanyaan : 

TI 
     Apakah pekerjaan-pekerjaan 
                           di bidang 
              dapat dikategorikan sebagai sebuah profesi? 

(Ambil salah satu contoh pekerjaan di bidang TI tersebut, dan diskusikan apakah  
Pekerjaan itu bisa dikategorikan sebagai sebuah profesi). 



• Institusi pemerintah telah mulai melakukan klasifikasi 
pekerjaan dalam bidang teknologi informasi sejak 1992. 

• Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang Teknologi 
Informasi, disebut sebagai Pranata komputer.  

• Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang 
diberi tugas, wewenang, tanggung jawab serta hak 
untuk membuat, merawat, dan mengembangkan sistem, 
dan atau program pengolahan dengan komputer.  

Pekerjaan TI di Lingkup Pemerintah 



Syarat Menjadi Pranata Komputer :  

o Bekerja pada satuan organisasi instansi pemerintah dan tugas 
pokoknya membuat, memelihara dan mengembangkan sistem 
dan atau program pengolahan dengan komputer 

o Berijasah serendah-rendahnya Sarjana Muda/Diploma III atau 
yang sederajat.  

o Memiliki pendidikan dan atau latihan dalam bidang komputer 
dan atau pengalaman melakukan kegiatan di bidang komputer. 

o Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dalam bidang 
tertentu yang berhubungan dengan bidang komputer  

o Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-
kurangnya bernilai baik. 

 

Pekerjaan TI di Lingkup Pemerintah 
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