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Introduction 1. Mendapatkan pengakuan

2. Perkembangan TI

3. Kebutuhan tenaga kerja TI 
dengan kompetensi yang lebih
spesifik

4. Adanya standar kompetensi
untuk menilai kemampuan
(skill) 
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Meningkatnya implementasi TI 
mulai dari operasional bisnis biasa
sampai ke jaringan perusahaan
yang lebih kompleks menyebabkan
kebutuhan tenaga TI tidak hanya
dirasakan oleh perusahaan yang 
bergerak di bidang TI, tetapi juga
nonTI. Seiring dengan kebutuhan
tenaga kerja TI yang diperkirakan
akan terus meningkat, berbagai
posisi atau jabatan baru di bidang
TI juga bermunculan. 



Ada banyak
keuntungan yang 
dapat menjadi
alasan untuk
mempertimbang
kan mengambil
sertifikasi TI.
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Sertifikasi TI dapat
meningkatkan

kredibilitas

Rasa kepercayaan
diri yang tinggi
terkait dengan

keterampilan yang 
dimilikinya

Menambah
pengalaman

Meningkatkan posisi
dan reputasi.

KEUNTUNGAN
SERTIFIKASI



TUJUAN
SERTIFIKASI Membentuk

tenaga praktisi
TI yang 
berkualitas
tinggi

Membentuk
standar kerja
TI yang tinggi

Pengembangan
profesional
yang 
berkesinambun
gan.
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Pada dasarnya ada 2 jenis sertikasi
yang umum dikenal di masyarakat:

JENIS
SERTIFIKASI

Sertifikasi akademik
(sebetulnya tidak tepat
disebut sertifikasi) yang 
memberikan gelar, 
Sarjana, Master dll
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Sertifikasi profesi, yaitu
suatu sertifikasi yang 
diberikan berdasarkan
keahlian tertentu untk
profesi tertentu.



3 MODEL
SERTIFIKASI
PROFESIONAL
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▪ Dikembangkan oleh Profesional Society, sebagai contoh
British Computer Society (BCS), Australian Computer 
Soicety (ACS), South East Asian Regional Computer 
Confederation (SEARCC) etc

▪ Dikeluarkan oleh Komunitas suatu profesi, sebagai
contoh Linux Profesional, SAGE (System Administration 
Guild), CISA(IS Auditing) [http://www.isaca.org/]

▪ Dikeluarkan oleh vendor sebagai contoh MCSE (by 
Microsoft), CCNA (Cisco), CNE (Netware), RHCE (Red 
Hat) etc. Biasanya skill yang dibutuhkan untuk
memperoleh sertifikat ini sangat spesifik dan sangat
berorientasi pada suatu produk dari vendor tersebut.



Sertifikasi untuk Bahasa 
Pemrograman
Di bagian ini akan dibahas dua sertifikasi TI dalam hal penguasaan kemampuan yang terkait dengan
bahasa pemrograman. 
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JAVA
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Pengunaan bahasa Java dalam
pembuatan aplikasi terus
menunjukkan peningkatan. 
Sun menawarkan tiga jenjang
sertifikasi bagi programmer 
Java. Dari tingkat dasar ke
advanced jenjang tersebut
adalah: Sun Certified 
Programmer, Sun Certified 
Developer, dan Sun Certified 
Architect.

Untuk para developer ada dua
jenis sertifikat yang 
ditawarkan oleh Microsoft 
sebagai pengakuan atas
keahlian dalam pengetahuan
dan keterampilan Microsoft 
.Net : Microsoft Certification 
Application Developer (MCAD) 
dan Microsoft Certified 
Solution Developer (MCSD).

Microsoft.Net



SERTIFIKASI 
UNTUK DATABASE
Pada bagian ini akan dibahas macam sertifikasi untuk keterampilan dalam teknologi database yang 

banyak digunakan. 
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ORACLE
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Sampai sekarang perusahaan
software kedua terbesar di dunia
ini masih merupakan penikmat
pangsa pasar terbesar untuk
software database. Setiap jalur
sertifikasi dirancang untuk
menguji penguasaan
pengetahuan dan keterampilan
dalam menggunakan teknologi
Oracle untuk suatu bidang kerja
tertentu seperti developer, 
administrator, atau Web server 
administrator.

Microsoft menawarkan satu jenis
sertifikasi untuk penguasaan
teknologi produk database 
andalannya, Microsoft SQl
Server. Microsoft Certified DBA 
adalah sertifikasi yang diberikan
sebagai pengakuan kemampuan
merancang, mengimplementasi, 
dan melakukan administrasi
database Microsoft SQl Server.

Microsoft



Sertifikasi untuk Office
Sertifikasi Microsoft Office Specialist (Office Specialist) adalah

sertifikasi premium untuk aplikasi desktop Microsoft. Sertifikasi ini
merupakan sertifikasi dengan standar global untuk validasi keahlian

dalam menggunakan Microsoft Office dalam meningkatkan
produktivitas kerja.
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Sertifikasi
di Bidang
Jaringan
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Cisco Cisco memiliki tiga jenjang sertifikasi, yaitu
Associate, Professional, dan Expert. Jenjang
sertifikasi Cisco secara umum meliputi Cisco 
Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified 
Network Professional (CCNP), dan Cisco Certified 
Internetworking Expert.(CCIE). 
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Selain tiga jenjang umum tersebut, Cisco juga memiliki
jalur spesialisasi, seperti network design, security, dan
business networking. Beberapa jenis sertifikasi untuk jalur
spesialisasi ini di antaranya adalah Cisco Certified 
Designing Associate (CCDA), Cisco Certified Designing 
Professional (CCDP), dan Cisco Security Specialist 1 
(CSS1), dan lain sebagainya.



Sertifikasi di 
Bidang
Computer 
Graphics dan
Multimedia
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Peluang karier di bidang
Computer Graphics dan
Multimedia sangat luas, 
mulai dari designer, art 
director, web designer, 
editor, multimedia 
artist, visualizer, visual 
effect artist, dan banyak
lagi. 



Certified 
Internet 
Web 
Master
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▪Jalur sertifikasi
Certified Internet 
Web Master (CIW) 
ini sangat beragam
mulai sertifikasi
untuk pemula
sampai master.
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THANK YOU
Any question?


