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Pengaruh TI dalam Perusahaan
- Birokrasi yang semakin flat

- Komunikasi dengan atasan-bawahan semakin cepat dan murah

- Distribusi informasi antar bagian berlangsung dengan cepat

- Setiap lini semakin produktif dan cerdas

- Efisien, efektif



Profesi Bidang TI

Kriteria pekerjaan tersebut harus diuji. 

Contoh : pekerjaan sebagai staf operator komputer

(sekedar mengoperasikan), tidak masuk dalam golongan profesi jika untuk
bekerja sebagai staf operator tersebut tidak membutuhkan latar belakang
pendidikan, pengetahuan dan pengalaman tertentu.

Suatu pekerjaan termasuk profesi atau bukan ?

Sebutkan contoh pekerjaan yang dapat dikatakan sebagai profesi dan alasannya !



Jenis Pekerjaan TI [1]
Menurut SKKNI LSP 
Telematika, jenis pekerjaan
bidang TI dikategorikan 6 jenis
dan masing-masing telah
dipetakan kompetensinya :

1. Programmer

2. Network

3. Administrator 

4. Operator

5. Technical

6. Multimedia



Model Klasifikasi Profesi
Menurut SRIG-PS SEARCC, jenis-jenis pekerjaan bidang Teknologi
Informasi dapat dikategorikan menjadi 5 jenis dan masing-masing
telah dipetakan spesialisasinya



Jenis Pekerjaan TI [2]
1. Programmer : Bidang pekerjaan yang melakukan pemrograman komputer terhadap 

suatu sistem yang telah dirancang sebelumnya.

2. System Analyst : Bidang pekerjaan yang melakukan analisis dan desain terhadap
sebuah sistem sebelum dilakukan implementasi atau pemrograman lebih lanjut.

3. Project Manager : Bidang pekerjaan yang melakukan manajemen terhadap proyek-
proyek berbasis sistem informasi.

4. Instruktur : Bidang pekerjaan yang berperan dalam melakukan bimbingan, pendidikan
dan pengarahan baik terhadap anak didik maupun pekerja level di bawahnya

5. Specialist yang terdiri dari : Data Communication, Database, Security, Quality 
Assurances, IS Audit, System Software Support, Distributed System, System 
Integration



Spesialis Database
Pengetahuan dan Ketrampilan yang dibutuhkan:

1. Pengalaman pada lingkungan pengembangan sistem.

2. Pemahaman yang dalam mengenai DBMS organisasi

3. Pengetahuan yang baik mengenai berbagai model data dan struktur
manajemen data.

4. Pemahaman yang sangat baik mengenai organisasi bisnis, misal asuransi dan
proses manufaktur.

5. Ketrampilan komunikasi dan presenasi yang baik dan efektif.



Spesialis Audit SI
1. Siklus pengembangan sistem informasi.

2. Analisis sistem dan teknis disain tingkat lanjutan serta metodologi pengembangan sistem.

3. Pemahaman yang baik, menangani sistem aplikasi, protokol komunikasi dan jaringan, dan operasi

komputer.

4. Pemahaman yang baik mengenai standard kualitas internasional, aturan-aturan TI, kebijaksanaan

organisasi, metodologi dan lain  sebagainya.

5. Ketrampilan intepersonal yang baik.

6. Harus dapat beargumentasi secara persuasif pada pertemuan informal dan formal.

7. Memiliki kemampuan menulis laporan dan teknis presentasi yang sangat baik.

8. Memiliki ketrampilan otomasi perkantoran (word processing, spreadsheet, graphics) yang sangat baik.



Spesialis System Software Support
Pengetahuan dan Ketrampilan yang dibutuhkan:

1. Pemahaman yang baik mengenai penggunaan dan pengoperasian perangkat
lunak dan perangkat keras;

2. Suatu kemampuan untuk bekerjanya sistem, suatu pendekatan yang 
sistimatis, disiplin, dan analitis untuk pemecahan masalah yang kompeks;

3. Pengetahuan yang baik mengenai arsitektur dan komponen perangkat lunak
dan keras, serta metoda pengembangan perangkat lunak.



Spesialis Integrasi Sistem
1. Negosiasi.

2. Komunikasi lisan dan tulisan.

3. Pengetahuan yang luas mengenai teknologi-teknologi state-of-theart.

4. Pengetahuan bisnis yang mendalam.

5. Ketrampilan manusia.

6. Manajemen proyek.

7. Proses-proses dan standard quality assurance dan manajemen kualitas.

8. Perencanaan.

9. Evaluasi.



Spesialis Quality Assurance
1. Pengetahuan yang sangat baik mengeanai manajemen kualitas, qualtiy assurance, pengendalian

kualitas, dan metodologi audit kualitas.

2. Pengetahuan yang up-to-date mengenai berbagai sistem sertifikasi kualitas

3. Pengetuhuan yang luas dan mendalam mengenai seluruh aspek hukum dan bidangbidang yang 
berkaitan dengan liabilitas publik, yang mempengaruhi pengembangan dan impementasi suatu sistem
informasi.

4. Mengembangkan dan memperluas pengetahuan yang relevan, dan berkaitkan dengan area teknis, 
seperi DBMS, perangkat lunak, komunikasi/jaringan komputer, metodologi dan kebijaksanaan sistem
aplikasi.

5. Ketrampilan interpersonal yang sangat baik.

6. Harus dapat berargumentasi secara persuasif pada pertemuan informal dan formal.

7. Memiliki kemampuan menulis laporan dan teknis presentasi yang sangat baik



Spesialis Sistem Terdistribusi
1. Kemampuan untuk memanfaatkan dan memahami platform dan arsitektur pengolahan

terdistribusi untuk memenuhi persyaratan client.

2. Pemahaman yang baik mengenai persyaratan teknis dan produk yang akan
mengimplementasikan lingkungan seperti : DBMS, komunikasi data. perangkat lunak sistem, 
bahasa pemrograman dan perangkat bantu pengembang, sistem operasi.

3. Siklus hidup pengembangan sistem informasi.

4. Metodologi dan teknik analisis dan perancangan sistem.

5. Mengenal baik teknik dan prosedur quality assurance, dan bisa memilih dan menerapkannya
dengan sesuai pada semua tahap siklus hidup pengembangan sistem.

6. Pengetahuan tentang bisnis organisasi dan penggunaan Sistem Informasi dalam organisasi.

7. Pendekatan yang sistematis dan analitis untuk pemecahan masalah.



Spesialis Komunikasi Data
1. Mengenal standard internasional dan nasional, baik terbuka maupun tertutup, peraturan, 

protokol, dan jika perlu, tarif.

2. Pengetahuan tentang konsep dan arsitektur komunikasi, standard medium dan protokol
untuk memungkinkan interkoneksi, internetworking, dan interoperability berbagai sistem
melalui LAN    atau WAN untuk data, suara, teks, atau citra.

3. Pengetahuan yang cukup tentang aplikasi yang berhubungan dengan komunikasi, seperti : 
electronic mail, EDI, VANS, infrastruktur pengkabelan, dan metode-metode pengembangan
perangkat lunak.

4. Ketrampilan komunikasi lisan dan tertulis yang efektif dan ketrampilan presentasi.

5. Pengetahuan tentang matematika, fisika, elektronika dasar dan komunikasi.



Kompetensi Bidang TI
Kompetensi berbanding lurus dengan nilai seorang pekerja TI:

• Makin langka orang yang bisa menempati suatu posisi juga akan
ikut mendongkrak value orang tersebut

• Di bidang TI, tenaga yang dibutuhkan adalah mereka yang memiliki
kapasitas dan kompetensi tertentu dan sangat spesifik

• Dua poin penting dalam profil calon pelamar yang diharapkan oleh
perusahaan secara umum, yakni latar belakang pendidikan
(akademis) dan nonpendidikan sebagai nilai tambah



TUGAS
Tuliskan profesi yang ingin Anda geluti! (boleh lebih dari 1)

Tuliskan Kompetensi apa yang harus Anda miliki!

Tuliskan Sertifikat Kompetensi yang harus Anda miliki!

Tuliskan organisasi profesi yang akan Anda ikuti!


