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Kebutuhan pekerjaan, merupakan kebutuhan yang bersifat praktis

untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kebutuhan

pekerjaan ini, misalnya profesi, perusahaan dan lain-lain.

PEKERJAAN ?

Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang tidak bergantung pada suatu 

keahlian tertentu

Ciri Cirinya :

Dalam melakukan pekerjaan tidak mengandalkan keahlian dan

pengetahuan khusus, pekerjaan yang dilakukan hanya digunakan untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari, memiliki status yang rendah di

masyarakat dan hanya bisa menghasilkan sedikit uang.



PROFESI ?

Bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki

pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui

pendidikan formal dan keterampilan tertentu

yang didapat melalui pengalaman kerja pada orang yang

terlebih dahulu menguasai keterampilan tersebut, dan terus

memperbaharui keterampilannya sesuai dengan

perkembangan teknologi.



PROFESI

Yang seharusnya dilakukan oleh pelaku profesi:

• Menguasai secara mendalam ilmu yang yang

ditekuninya/bidangnya

• Mampu mengkonversi ilmu menjadi ketrampilan

• Menjunjung tinggi etika dan integritas profesi



CIRI-CIRI PROFESIONAL
1. Memiliki pengetahuan yang tinggi di bidang profesinya. 

2. Memiliki keterampilan yang tinggi di bidang profesinya. 

3. Memiliki pengetahuan yang luas tentang manusia dan masyarakat, 

budaya, seni sejarah dan komunikasi. 

4. Tanggap terhadap masalah klien, faham terhadap isu-isu etis serta

tata nilai klien-nya. 

5. Mampu melakukan pendekatan multidisipliner. 

6. Mampu bekerja sama. 

7. Bekerja dibawah disiplin etika

8. Mampu mengambil keputusan didasarkan kepada kode etik bila

dihadapkan pada situasi dimana pengambilan keputusan

berakibat luas terhadap masyarakat. 



PEKERJAAN VS PROFESI

Pekerjaan tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah

dimengerti oleh masyarakat awam adalah: sebuah profesi sudah pasti

menjadi sebuah pekerjaan, namun sebuah pekerjaan belum tentu

menjadi sebuah profesi. 

Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi

sebagai suatu ketentuan, sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak

memiliki aturan yang rumit seperti itu. Hal inilah yang harus

diluruskan di masyarakat, karena hampir semua orang menganggap

bahwa pekerjaan dan profesi adalah sama



PROFESIONALITAS VS 
PROFESIONALISASI

Profesionalitas merupakan sikap para anggota profesi benar2 menguasai, 

sungguh2 kepada profesinya. “Profesionalitas” adalah sutu sebutan terhadap

kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat

pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-

tugasnya.

“Profesionalisasi” adalah sutu proses menuju kepada perwujudan dan 

peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar

yang telah ditetapkan. Profesionalisasi adalah proses atau perjalanan waktu yang 

membuat seseorang atau kelompok orang menjadi profesional



PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk menentukan profesi teknologi informasi, terdapat dua model 

untuk melakukan klasifikasi pekerjaan yaitu: 

1. Model yang berbasiskan industry atau bisnis

2. Model yang berbasiskan siklus pengembangan sistem



PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI

Secara umum pekerjaan di bidang teknologi informasi setidaknya

terbagi menjadi empat kelompok sesuai dengan bidangnya, yaitu: 



KLASIFIKASIAN STANDARISASI PROFESI
DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
MENURUT SRIG-PG SEARCC

SEARCC  (South East Asia Regional Computer Confideration) 

merupakan suatu forum/badan yang beranggotakan himpunan

profesional IT (Information Technology) yang terdiri dari 13 negara.

Indonesia sebagai anggota SEARCC tersebut telah aktif turut serta

dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan SEARCC, salah satunya

adalah SRIG-PS (Special Interest Group on Profesional Standardisation) 

dengan kriteria Job diantaranya:

Cross Country, Cross-enterprise applicability, Function oriented bukan title 

oriented, Tastable/certifiable, Applicable. 



MENINGKATKAN PROFESIONALISME
PEKERJA TEKNOLOGI INFORMASI

1. Dasar ilmu yang kuat dalam bidangnya sebagai bagian dari masyarakat

teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21. 

2. Penguasaan kiat-kiat profesi yang dilakukan berdasarkan riset dan praktis, 

bukan hanya merupakan teori atau konsep-konsep belaka. 

3. Pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan, berkembang di 

bidang teknologi informasi, merupakan profesi yang berkembang terus-

menerus dan berkesinambungan sehingga para pemain di dalamnya harus

proaktif dan tidak boleh pasif dalam menyikapi perkembangan tersebut. 



ORGANISASI DAN KODE ETIK
PROFESI

Tujuan umum sebuah profesi adalah memenuhi tanggung

jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya, 

mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepada

kepentingan publik. 

Untuk mencapainya maka dibutuhkan kredibilitas, profesionalisme, 

kualitas kerja dan kepercayaan yang harus dipenuhi. 

Maka diperlukan Organisasi Profesi



ORGANISASI DAN KODE ETIK
PROFESI

• Di Indonesia sudah berdiri sebuah organisasi profesi di bidang

komputer pada tahun 1974 yang bernama IPKIN (Ikatan Pengguna

Komputer Indonesia).

• IPKIN ini beranggotakan para praktisi pengguna komputer di 

Indonesia

• Kemudian IPKIN berganti nama menjadi Ikatan Profesi Komputer

dan Infromatika Indonesia (Indonesia Computer Society –ICS). 



ORGANISASI DAN KODE ETIK
PROFESI

Kode etik

Sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis secara tegas

menyatakan apa yang benar dan tidak baik bagi profesional yang 

menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi.  

Tujuan kode etik

Pelaku profesi tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta

memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi

tersebut



PRINSIP DASAR DALAM ETIKA 
PROFESI

1. Teknis

2. Kompetensi

3. Tanggung Jawab Profesi

4. Prinsip Kepentingan Publik

5. Prinsip Integritas

6. Objektifitas

7. Kerahasiaan

8. Perilaku Profesional



ISU ETIKA

Pemahaman mendasar akan teknologi sebagai sebuah sistem dan 

dampak serta implikasi etisnya, haruslah menjadi dasar pemahaman

sebelum menentukan sikap sebagai etis pengguna.

Berikut ini berbagai isu etika, yang  dapat dikatagorikan dalam empat

jenis: 

1. Isu Privasi

2. Isu Akurasi

3. Isu Property

4. Isu Aksesibilitas



TANTANGAN PROFESI IT

3 (tiga) tantangan dunia profesi teknologi informasi saat ini di Indonesia.

1. Bagaimana menghasilkan berbagai produk-produk TI, terutama software, sbg produk

industri dalam negeri Indonesia. Harus mengandalkan kompetensi teknis di bidang

TI, dan juga kompetensi untuk mengelola industri atau bisnis TI itu sendiri. 

2. Bagaimana memanfaatkan TI utk dpt memecahkan berbagai persoalan strategik

negara Indonesia ini. Sudah saatnya manajemen negara ini menggunakan teknologi

modern utk membangun good governance dan clean government. TI memiliki potensi

untuk ikut serta memecahkan persoalan2 spt korupsi, penegakan demokrasi, dsb.

3. Bagaimana menghasilkan para profesional TI yang tidak hanya mahir “berkomunikasi

dengan teknologi”, melainkan juga mahir “berbicara dengan manusia”. Intinya adalah, 

bagaimana menghasilkan profesionalTI dengan hard skills dan soft skills yang 

seimbang untuk mampu berkiprah di dunia industri TI saat ini dan ke depan.



BIDANG PEKERJAAN YANG MEMBUTUHKAN
PROFESSIONAL IT
1. Akademik (menjadi tenaga akademik di berbagai universitas atau peneliti di 

lembaga penelitian untuk mengembangkan keilmuan)

2. Developer (mengembangkan teknologi baru untuk tujuan komersial seperti

yang dilakukan Microsoft, Apple, SAP, Facebook, dan sebagainya)

3. Customizer (mengimplementasikan teknologi yang ada supaya bisa

memberikan nilai tambah yang optimal untuk organisasi, dan ini adalah para 

pekerjaan konsultan seperti di Pricewaterhouse Coopers, Accenture, dan 

sebagainya)

4. Vendor (distributor produk-produk teknologi informasi, seperti Berca

Hardayaperkasa)

5. User (perusahaan pengguna teknologi informasi untuk menunjang bisnisnya

seperti perbankan, manufaktur, penerbangan, minyak dan gas, termasuk

instansi pemerintahan)

6. Profesi lainnya (misalnya menjadi jurnalis bidang teknologi informasi).



TERIMAKASIH

#Dirumahsaja

#Belajardirumah

#LawanCOVID19

Sumber Referensi:

Diktat Komputer & Masyarakat (Kalangan Sendiri)

Wikipedia dan berbagai sumber lainnya.


