Berbagi Pengalaman Sebagai Developer Part 2
Abstrak
Kali ini saya akan melanjutkan berbagi pengalaman saya sebagai developer
diperushaan konsultasi bagian 2. Dari part pertama saya sudah menyinggung dari sisi
lingkungan kerja, kali ini saya akan menjelaskan dari sisi lainnya.

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
Disini saya akan melanjutkan pembahasan dari poin-poin yang sebelumnya saya
sudah bahas.
1. Menghambat Expresi
Maksudnya adalah, jika kita menjadi developer di perusahaan konsultasi
di dipaksa mengikuti alur sistem, design dan apapun yang sudah ditentukan
perusahaan ataupun dokumen, Developer diperusahaan konsultasi cukup sulit
untuk mengutarakan expresi yang bisa di sampaikan ke applikasi yang ingin
dekerjakan. Mungki tidak jika bekerja diperusahaan startup yang memiliki
sebuah produk yang dikembangkan.

2. Freelance atau bekerja ?
Kalian bisa pilih keduanya namun ada konsekuensi yang lumayan berat
didalamnya, tentu saja mengatur waktu, kalian lebih ingin fokus karir di
perusahaan dan mendapatkan pangkat yang lebih tinggi ? itu tidak masalah,
namun apa hanya itu yang ingin dicapai ? Atau Ingin menjadi freelance , bekerja
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diamana saja kapan saja, dengan hasil yang tak menentu ? Itupun sah saja.
Namun tujuan saya lebih tinggi dari itu, membangun sebuah koneksi
diperusahaan kemudian berani mengambil resiko , melangkah dari zona nyaman,
memberanikan diri mendiri freelance dan membuat usaha bersama teman yang
sejiwa. Jika menurut kalian, sudah cukup dengan bekerja diperusahaan,
mendapat pangkat yang tinggi, apa itu saja sudah mendapatkan kepuasaan diri
sendiri ?

3. Jadi Developer itu jenuh
Ini menurutu saya, menjadi developer diperusahaan konsultasi itu sangat
jenuh, kita hanya diberikan pekerjaan itu-itu saja, membuat program, kemudian
apa lagi? Naik pangkat menjadi senior , dengan gaji yang besar ? tentu saja tetap
mengatasi masalah applikasi dari sisi code. Tidak perlu lama-lama manjadi
developer disebuah perusahaan, tapi jika itu sudah menjadi passion, tentu tidak
masalah. Jika kalian ingin terus maju, ambil langkah berpindah-pindah
perushaan dengan pangkat yang berbeda, seperti menjadi BA misalnya, dari
langkah tersebut kalian bisa terus melangkah naik selain hanya menjadi
developer.

Penutup
Demikian berbagi pemikiran dan pengalaman saya selama 3 tahun lebih menjadi
developer. Cerita orang berbeda-beda ini yang sudah saya rasakan, 3 tahun baru
sebentar, tapi rasa jenuh selalu mendatangi. Semoga materi-materi yang sudah saya
sampaikan selama 1 semester ini bermanfaat bagi pembaca semua. Salam developer.

Lisensi Dokumen:
Copyright © 2008-2017 ilmuti.org
Seluruh dokumen di ilmuti.org dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial
(nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap
dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari ilmuti.org

Referensi
Pengalaman Sendiri
Biografi
Fajar Septiawan, sedang fokus bekerja di bidang teknologi informasi, dan sedang
menjalakan kuliah S1 di STMIK Raharja TI fokus software Engginering. Senang
mengekplorasi dunia teklonologi khususnya Pemograman. Mencintai dunia Startup dan
ingin ikut serta menjalankannya dimasa depan. Anda bisa melihat atau menghubungi saya
di profil Linkedin https://www.linkedin.com/in/fajar-septiawan-84419110a/ .

Lisensi Dokumen:
Copyright © 2008-2017 ilmuti.org
Seluruh dokumen di ilmuti.org dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial
(nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap
dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari ilmuti.org

