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Saya adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan. Saat  ini saya sedang melanjutkan kuliah dengan program ekonomi  manajemen (S1), saat ini masih semester II. Saya mengambil  ekonomi lebih dikarenakan saat ini saya merasa bidang  komputer hanyalah hobby saya saja.

Sejak di SMA saya sudah bercita-cita menjadi seorang teknisi hardware komputer. Sayangnya pada waktu test UMPTN,  saya tidak lulus. Kemudian saya melanjutkan ke sekolah pariwisata. Nggak nyambung memang. Setamat dari pendidikan pariwisata saya langsung di terima bekerja. Ditempat kerja saya diberikan 1 unit komputer. Semenjak saya bekerja sampai sekarang saya senang dan hobby mengutak-atik komputer, baik itu dari softwarenya maupun  hardwarenya itu sendiri. Dari hasil mengutak-atik komputer tersebut saya dapat menguasai Windows, Microsoft Access Programming,  Visual Basic, Sistem jaringan (LAN), dan Microsoft Office secara otodidak.

Tetapi yang ingin saya tanyakan apakah dengan bekal yang  saya miliki ini saya dapat bekerja di industri TI, jika  tidak apa kekurangan yang harus saya penuhi.Terima-kasih saya ucapkan atas perhatiannya 
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Kalau boleh saya berterus terang, sebagian besar ilmu bidang teknologi informasi tidak diperoleh di bangku kuliah, apalagi di Indonesia yang kurikulum nasionalnya amat sangat ketinggalan jaman. Jadi kalaupun anda dulu berhasil  masuk UMPTN, ilmu praktis yang anda dapat secara otodidak tidak akan pernah diperoleh di sekolah.

Dengan berbekal pengetahuan dasar yang anda sebutkan seperti mampu menggunakan Microsoft Office (Access, Word dll), dan jaringan LAN sudah cukup untuk terjun ke dunia teknologi informasi khususnya sebagai operator / data entry. Tentunya tidak ada satu orangpun di dunia ini yang seumur hidup hanya bekerja sebagai operator / data entry saja. Kebanyakan ingin berkembang & lebih maju lagi.

Beberapa langkah praktis yang dapat diusulkan agar dapat lebih maju lagi adalah:

•	Mencoba untuk mencari tantangan yang semakin hari semakin sulit. Secara bertahap, misalnya mulai dari membuat Web corporate, membuat IntraNet, membuat e-mail untuk corporate, membuat share akses Web dsb.
•	Jika dirasakan anda mampu menangani yang lebih sulit lagi, ada baiknya secara perlahan belajar untuk melakukan programming. Start dengan melakukan programming Web, secara perlahan menuju ke programming basis data.
•	Pada saat menghadapi tantangan tersebut,  saya amat sangat menyarankan bagi anda untuk banyak membaca buku-buku, artikel, majalah yang berkaitan dengan masalah yang anda hadapi.
•	Kalau anda berminat dengan sistem operasi Linux, maka sebagian besar buku yang dibutuhkan dapat di ambil secara gratis / cuma-cuma di berbagai situs di Internet seperti http://www.linuxdoc.org, http://www.redhat.com, http://pandu.dhs.org dll.
•	Tentunya belajar sendiri akan sangat menyulitkan jika tidak ada tempat untuk bertanya, sebaiknya anda aktif berpartisipasi dalam berbagai diskusi di Internet yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi. Sebagian besar mailing list tempat diskusi di Internet berlokasi di http://www.yahoogroups.com. Beberapa diantara-nya bersifat teknis seperti teknologi-internet@yahoogroups.com, asosiasi-warnet@yahoogroups.com, indowli@yahoogrgroups.com, federasi-warnet@yahoogroups.com, kursus-linux@yahoogroups.com. Khususnya bagi anda yang suka dengan linux, dapat juga melanggan berbagai mailing list Linux yang berpusat di http://www.linux.or.id.

Terus terangnya, tidak terlalu sulit sebetulnya untuk belajar teknologi informasi apalagi bagi anda yang suka mengutak-atik komputer. Dengan adanya akses ke Internet, buku / dokumen online & berbagai diskusi di mailing list akan sangat memudahkan kita untuk memperoleh informasi & pengetahuan yang kita butuhkan yang ternyata tidak dapat di penuhi oleh kurikulum di Indonesia yang sudah amat sangat ketinggalan jaman.

Yang akan sangat sulit untuk dilakukan adalah meyakinkan orang lain bahwa kita ahli di bidang teknologi informasi, walaupun hanya sebatas hobby saja..Cara paling sederhana untuk membangun nama baik & meyakinkan orang lain bahwa kita ahli dibidang TI adalah dengan memberikan pengetahuan yang kita miliki (walaupun sedikit) ke orang lain. Hal ini dapat dilakukan secara sederhana misalnya dengan menjawab berbagai pertanyaan di mailing list, menulis artikel dan jika anda sudah betul-betul ahli dapat dilakukan dengan menulis buku & memberikan workshop.

Semoga dapat memberikan gambaran & arah jalur yang perlu di lalui untuk menuju sukses dalam berkarya di bidang teknologi informasi.



