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Oracle Academy

Merupakan salah satu program dari Oracle untuk mendorong 
pendidikan computer science pada skala global

Oracle Academy bertekad memajukan pendidikan computer 
science untuk mendorong perkembangan pengetahuan, 
inovasi, keterampilan, dan keragaman di bidang teknologi

Memberikan dukungan penuh bagi siswa maupun guru guna 
keberhasilan dalam pembelajaran computer science



Sertifikasi

Sertifikasi dari ORACLE Academy untuk bidang keahlian Java 
dan Database

Kurikulum:

Java Programming

DB Design and Programming with SQL



Pelaksanaan

Self-study selama 3 minggu dimulai dari sekarang

7 Desember 2016 s/d 4 Januari 2018

Mempelajari materi dari Oracle Academy

Mengerjakan soal-soal quiz

Final Exam akan dilaksanakan awal Januari 2018



Cara Mengakses Materi

Login di http://ilearning.oracle.com

Username dan password akan diberikan

Membuka dan mempelajari materi

Mengerjakan Quiz

Anda boleh mengulang quiz sampai berapa kalipun dan tidak 
ada batasan waktu

Final exam dikerjakan SETELAH ADA INSTRUKSI

Dikerjakan bersama-sama dan terjadwal di kampus

http://ilearning.oracle.com/


Tahap yang perlu dilakukan oleh 
mahasiswa
1. Daftar sebagai Individual Member ke Oracle Academy

(https://academy.oracle.com) 

2. Mengisi data Kelas, NIM, Nama dan Email di form berikut ini: 
https://goo.gl/forms/vbNmVe7PerWPU0Ir2

Paling lambat tgl 11 Desember 2017

3. Sambil menunggu akun iLearning, mahasiswa bisa me-refresh 
materi seperti pada file terlampir.

4. Setelah mendapatkan akun iLearning, mahasiswa bisa mulai 
mempelajari materi dan mengerjakan semua quiz yang ada.

5. Mahasiswa mengerjakan Final Exam di kampus sesuai dengan 
jadwal.

https://academy.oracle.com/en/membership-join-oracle-academy.html
https://academy.oracle.com/
https://goo.gl/forms/vbNmVe7PerWPU0Ir2


Yang akan didapat mahasiswa

Akses konten pembajaran

Bisa diakses dari luar kampus, mandiri) dan ujian lewat 
iLearning (kolektif di kampus)

Sertifikat Course Completion

Jika selesai mempelajari dan mengerjakan SEMUA quiz dan 
materi

Sertifikat Award of Achievement

Jika lulus dalam final exam



Sertifikat Course Completion



Sertifikat Award of Achievement



Login: http://ilearning.oracle.com



Pilih Materi

Tekan tombol play 
untuk membuka 
materi



Materi

Pilih Introduction



Materi

Klik NEXT Lesson



Materi

Klik icon ini untuk 
membuka materi

Penjelasan Icon:

Untuk membuka materi secara online

Untuk download pdf materi 

Untuk download pdf soal praktikum



Materi



Quiz

Expand (klik tanda +) 
pada Quizzes and Exam



Quiz

Klik untuk mulai mengerjakan quiz
Note:
Anda boleh mengulang quiz 
sampai berapa kali pun dan tidak 
ada batasan waktu


