Berbagi Pengalaman Sebagai Developer Part 1
Abstrak
Kali ini saya tidak membahas seputar pemograman, namun saya akan berbagi
manis pahit nya bekerja di perusahan konsultasi sebagai programmer. Bekerja sebagai
programmer memang menjanjikan, namun kata menjanjikan terdapat banyak hal-hal yang
tidak mengenakan, tekanan yang tinggi , dsb.

Pendahuluan
Bekerja sebagai progammer selama 3 tahun di perusahaan konsultasi IT, dari segi
sallary dari ilmu yang didapat memang menjanjikan. Pasti banyak juga dari kalian yang
ingin manjadi programmer, namun apakah tetap ingin menjadi programmer, atau terus
meningkatkan kemampuan sampai project manager ?

Pembahasan
Dari sini saya akan beberapa point suka duka menjadi programmer diperushaan
konsultasi.
1. Programmer harus terus update teknologi terkini
Diperusahaan konsultasi IT, programmer dipaksa untuk belajar dengan cepat,
menyesuaikan teknologi pemograman terbaru sekali pun untuk mengikuti standar bahasa
yang digunakan. Jika kalian memliki background PHP namun saat bergabung perusahaan
baru yang menggunakan ASP.NET MVC akan sedikit menyusahkan, karna dari arsitektur
yang berbeda. Lebih tidak mengenakkan lagi jika harus langsung turun mengerjakan
Project tanpa pengalaman Bahasa yang baru sedikit pun. Positifnya disini kita akan dinilai
dari segi kemampuan beradaptasi dan belajar dengan cepat oleh atasan.
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2. Tekanan yang sangat tinggi
Programmer bisa dibagi menjadi 2, support (maintenance) atau bekerja sebagai
role development, dari sisi support banyak waktu luang yang didapat, tekanan pun tidak
sering datang, masalah akan datang ketika ada masalah yang muncul seketika dan pada
waktu yang sama.

3. Lingkungan kerja yang menyenangkan
Saling berbagi humor adalah makanan sehari-hari diperusahaan konsultasi, tiap
team development yang otaknya sering dikuras. Lingkungan kerja yang nyaman, rekan
kerja yang mengasyikan, rekan kerja yang saling berbagi ilmu, atasan yang ramah tidak
memandang anak buahnya sebagai anak buah namun sebagai teman.

4. Ilmu
Ilmu yang sangat berlimpah ketika kita bekerja diperusahaan konsultasi
dibandingkan perusahaan lain, misal entry data, yang bekerjanya monoton. Disini kita
selalu tertantang dengan hal-hal baru, metode yang tidak diajarkan dipendidikan formal.
Perusahaan konsultasi bisa menjadi tempat sementara untuk membuat usaha sendiri
karena ilmu yang bisa diterapkan.

Penutup
Ini hanya sebagian dari pengalaman yang saya berikan, ini bisa menjadi gambaran
bagi kalian yang ingin menjadi programmer atau tim development diperusahaan
konsultasi. Apa kalian tertarik ? jika ya fokuslah dari sekarang mempelajari ilmu
teknologi informasi terutama pemograman , pilih bahasa mana yang ini difokuskan,
belajar tidak hanya di perkuliahan.
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