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Sebuah Eksplorasi Ilmu Komputer  

Kuliah dan Jalur Karier 

ORACLE ACADEMY STUDENT DAY 

Kami mengundang siswa/Mahasiswa Oracle Academy untuk bergabung dengan kami 

guna mendapatkan kesempatan untuk mempelajari tentang topik-topik yang sedang 

tren saat ini — termasuk Cloud, Big Data, Machine Learning, dan Blockchain — dan 

menjelajahi sumber daya karir yang tersedia dalam bidang teknologi. Oracle 

Academy Virtual Student Day, yang dibuat untuk anggota siswa/mahasiswa Oracle 

Academy, menawarkan webinar yang dibuat dan disajikan oleh karyawan Oracle, 

yang akan berbagi pengetahuan mereka tentang tren teknologi terbaru serta 

perjalanan karir pribadi mereka dalam industri TI. 

DETAIL ACARA 

 Kamis, 27 September  2018 10:30am – 14:30 WIB  

 Virtual student day  akan berlangsung secara ONLINE melalui tautan URL unik  

 Catatan: Koneksi internet, computer/laptop/telepon genggam, headset audio 
diperlukan.  

SIAPA YANG HARUS MENGIKUTI ACARA INI? 

 Siswa SMK dan Mahasiswa yang mempelajari Ilmu Komputer  atau yang belum 
memilih jurusan   

 Para siswa/mahasiswa yang ingin tahu tentang ilmu komputer dan teknologi  

 

 

OUR MISSION 

Oracle Academy advances 

computer science education  

globally to drive knowledge, 

innovation, skills development,  

and diversity in technology fields. 

 

3.1 MILLION + 

students impacted 

 

119 COUNTRIES 

world wide 

 

 

$3.5 BILLION 

resources delivered 

in last fiscal year 



                                                                                                                                       
 

APA YANG AKAN DIPELAJARI SISWA/MAHASISWA? 

 Keterampilan yang dibutuhkan, jalur pembelajaran yang dapat diakses, perjalanan 
karir yang diambil oleh karyawan saat ini yang ada di industri, dan sertifikasi yang 
tersedia untuk membantu siswa/mahasiswa siap untuk mencapai kesiapan karir 

 Ikhtisar Cloud, Big Data, Machine Learning, Blockchain, dan lainnya 

 Informasi tentang bidang IT dan tren teknologi terkini 

 

MENGAPA SISWA/MAHASISWA HARUS MENGIKUTI ACARA INI? 

 Terinspirasi untuk mencapai impian mereka 

 Dapatkan Sertifikat Partisipasi untuk setiap webinar lengkap yang dilihat/diikuti  

 

CONNECT WITH US 

 facebook.com/oracleacademy 

 twitter.com/OracleAcademy 

 oracle.com/academy 

 

FOR MORE INFORMATION 

Contact: academy_us@oracle.com 

 

Sebuah Eksplorasi Ilmu Komputer  

Kuliah dan Jalur Karier 

ORACLE ACADEMY STUDENT DAY 

 

Untuk  berpartisipasi, Keanggotaan Oracle Academy Individual  (untuk siswa/mahasiswa) diperlukan. 
Ikuti langkah-langkah di bawah ini  untuk mendaftar keanggotaan anda hari ini. PENDAFTARAN DIBUKA 
TANGGAL 24 AGUSTUS 2018, Event ID: APAC1179_19 

Catatan:  

Bagi siswa/mahasiswa yang sudah terdaftar sebagai member Oracle Academy  langsung menuju step 2 
(karena sudah memiliki akun Oracle dan sudah terdaftar sebagai member individual Oracle Academy). 
Bagi guru/dosen yang yang sudah terdaftar sebagai Faculty member, langsung menuju Step 2 (karena 
sudah memiliki akun Oracle dan sudah terdaftar sebagai member Faculty Oracle Academy).  
Bagi guru/dosen yang belum menjadi member Oracle Academy, ikuti step 1, 2  dan pada step 3 memilih 
Register as Institution/faculty Member 
 
STEP 1: Keanggotaan 

1.   Menuju ke Oracle Academy> Membership> Join Today:  
https://academy.oracle.com/en/membership-join-oracle-academy.html  

2.   Lengkapi Step 1: Buat Akun Oracle anda  
 Setelah membuat akun Oracle, Anda akan menerima email yang meminta Anda untuk mengklik tautan verifikasi. Klik 
pada tautan verifikasi. Anda tidak akan dapat melanjutkan sampai Anda memverifikasi email Anda. 

3.  Lengkapi Step 2: Mendaftar keanggotaan  Oracle Academy  
Pilih: I Want to Register as an Individual  

 
STEP 2: Mendaftar Training 

4.  Setelah terdaftar, login ke akun Oracle Academy Membership anda.   

 Pilih Training> Cari dan Pilih Training> Virtual Training: Workshop – Student Day, Event ID: APAC1179_19 

https://academy.oracle.com/en/membership-join-oracle-academy.html


                                                                                                                                       
 

5. Klik pada box di sebelah kiri dan klik Enroll pada bagian bawah pojok  sebelah kanan  
6. Anda akan menerima sebuah email: Oracle Academy Virtual Student Day – Your Event Access! 
 

STEP 3: Bersiap Mengikuti Event 

Email, Oracle Academy Virtual Student Day – Akses Event Anda, akan memiliki informasi penting untuk membantu Anda 
bersiap dan memanfaatkan acara tersebut.  
 
7. Ikuti instruksi yang diuraikan pada bagian Before the Event  di email. Bagian ini akan memberikan preview agenda 

acara dan pembicara. 
8. Untuk memasuki lingkungan virtual, klik pada bagian  Event Link, pada bagian bawah  the Day of the Event.   
9. Akhirnya, After the Event, akan memberi Anda informasi mengenai akses untuk melihat presentasi webinar 

berdasarkan Permintaan/ On-Demand viewing  
 

Pilihan Cara/Metode untuk Mengikuti Oracle Academy Virtual Student Day (OAVSD) 

Ada dua cara pelaksanaan sbb: 
 

1. Peserta mengikuti OAVSD secara individual/sendiri-sendiri dengan mengunakan laptop/handphone/tablet, headset, 
koneksi internet dan mendownload Certificate of Recognition  setelah mereka mengikuti sesi webinar  yang tersedia 
platform tersebut. 

2. Peserta mengikuti OAVSD secara bersama-sama/sharing screen dan  menjadikan event ini sebagai event institusi dengan  
mengadakan kelas khusus- kuliah umum online dengan topik "Trend Teknologi dan Persiapan Karir bagi 
siswa/Mahasiswa, kami dapat menyediakan surat resmi dari Oracle Academy yang dikirimkan kepada pihak yang 
berwenang di institusi. Silahkan mengirimkan data-data berikut untuk pengiriman surat resmi dari Oracle Academy: 

 Nama dan jabatan penerima surat 

 Nama Institusi 

 Alamat Institusi 

 Telepon Institusi/penerima surat 

 Nama & No. HP PIC (yang mengajukan permohonan surat resmi dari Oracle Academy) 
 
Tempat pelaksanaan bagi institusi untuk menyelenggarakan kegiatan ini adalah ruang kelas atau lab komputer atau auditorium. 
Harap dipersiapkan hal/alat-alat yang dibutuhkan : 

 Ruangan (Ruang kelas/labkom/auditorium/aula)  

 Koneksi internet yang memadai  

 LCD projector  

 Speaker  

 Komputer / laptop (bisa mengunakan satu atau lebih untuk sharing screen)  

 Absensi/daftar hadir  untuk ditandatangani siswa/Mahasiswa yang sudah mengikuti acara ini dengan catatan sudah 
terdaftar sebagai individual member dan sudah mendaftar secara online mengikuti acara ini sesuai dengan petunjuk 
pendaftaran di atas. Absensi yang sudah ditandatangani peserta dikirimkan kepada kami untuk disiapkan Certificate 
of Recognition. Catatan: Tim Oracle Academy pusat akan memverifikasi membership peserta sebelum mencetak 
sertifikat mereka. 

 Memberikan  data jumlah peserta yang akan mengikuti acara ini 

 Event ini terdiri dari 3 track session yaitu 2 sesi dengan topik TEKNOLOGI berbeda dan 1 sesi mengenai TEKNIK & 
PERSIAPAN KARIER. Institusi bisa menyediakan 3 ruangan dengan menandai misalnya Ruang 1 - Presentasi Trend 
Teknologi, Ruang 2 - Presentasi Trend Teknologi, Ruang 3 Teknik & Persiapan Karier. Peserta dapat memilih sesi 
mana yang mereka akan ikuti. Lihat agenda acara 

 Dapat juga menggunakan 1 ruang saja dengan mengikuti sesi pilihan sesuai jadwal terlampir yang menurut guru/Dosen 
penting untuk diketahui peserta. 

 
3. Bagi institusi penyelenggara yang membutuhkan demo event dapat mengunjungi website: academy.oracle.com, pilih 

Training, event calendar. Pada event type pilih “Student Day”. Demo berlangsung  mulai dari tanggal 28 Agustus -7 
September 2018 khusus untuk Guru/Dosen/Penyelenggara.  

 
 



                                                                                                                                       
 

Istilah Dalam OAVSD: 

Virtual Event - adalah acara di mana peserta bergabung dari beberapa lokasi, dilakukan melalui internet. Peristiwa virtual sangat 
interaktif, terlihat dan terasa sangat mirip dengan rekan fisik mereka. 
 

On-Demand Webinar - mengizinkan para peserta untuk mengakses seminar atau presentasi pada waktu yang paling nyaman bagi para 
peserta, setelah itu ditransmisikan. Webinar dapat dilihat kapan saja dan di mana saja (selama ada koneksi internet). 

 

Tim Oracle Academy Indonesia: 

edih.sofahrojati@oracle.com, HP/Whatsapp: 081584283511 

mailto:edih.sofahrojati@oracle.com
mailto:edih.sofahrojati@oracle.com/081584283511

