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Edukatama 
Fokus Pada 
Kualitas 
Training 
 Edukatama adalah unit bisnis training dan 

sertifikasi dari PT. NetSolution yang telah 
meraih sertifikasi ISO 9001 : 2015 sebagai 
bukti komitmen kami terhadap manajemen 
mutu training dan sertifikasi.

 Edukatama merupakan training center yang 
fokus pada bidang training sales, marketing, 
customer service, manajemen, dan 
leadership.

 Para trainer atau instruktur di Edukatama 
adalah trainer yang berpengalaman di bidang 
industrinya masing-masing dan memiliki jam 
terbang pelaksanaan training yang tinggi. 

 Edukatama merupakan Authorized VUE 
Testing Partner sehingga bisa 
menyelenggarakan ujian sertifikasi 
internasional.



PT. NetSolution berdiri dengan fokus layanan pada 
bidang training dan sertifikasi dan jasa konsultasi bidang
manajemen dan informasi. Memiliki dua unit bisnis
training dan sertifikasi NetCampus Training Center 
untuk teknologi informasi dan Edukatama Training 
Center untuk sales, marketing, manajemen, dan 
kepemimpinan.

2009

Resmi menjadi salah satu Authorized VUE Test Center di 
Jakarta sehingga kami bisa memfasilitasi ujian sertifikasi 
internasional meliputi : teknologi informasi, finansial, 
medicine,  manajemen, dsb. 

Menempati kantor baru milik sendiri yang sekaligus juga 
berfungsi sebagai training & certification center dengan 
alamat Jl. Sawo Raya No.19 Rawamangun. 

2011

2013

PT NetSolution berikut unit bisnis training dan 
sertifikasinya, meraih sertifikasi ISO 9001 : 2015 sebagai 
bukti komitmen kami terhadap manajemen mutu 
training dan sertifikasi.

2018

Tentang Kami

Edukatama Training Center adalah unit 
bisnis dari PT NetSolution. Di mana PT. 
NetSolution telah berkiprah di bidang 
training dan sertifikasi sejak tahun 2009 
atau telah memiliki pengalaman 10 
tahun dalam industri ini.



Standar patient safety menyebutkan ada
7 standar keselamatan yang harus di 
terapkan sebuah rumah sakit yang 
diantaranya adalah
“komunikasi”. Effective communication in 
hospitals merupakan salah satu kunci
keberhasilan dari sebuah layanan
kesehatan. Komunikasi juga kunci untuk
mencapai keselamatan pasien.

Keberhasilan proses Effective 
Communication in Hospital antara
petugas medis dengan pasien atau antar
sesama petugas medis bisa diketahui
dengan implementasi indeks kepuasan
pasien. Kesalahan prosedural pun 
menurun dengan cepat saat proses 
komunikasi antara dokter dan perawat
berjalan dengan baik dan akurat.

Keberhasilan proses Effective 
Communication in Hospital antara
petugas medis dengan pasien atau antar
sesama petugas medis bisa diketahui
dengan implementasi indeks kepuasan
pasien. Kesalahan prosedural pun 
menurun dengan cepat saat proses 
komunikasi antara dokter dan perawat
berjalan dengan baik dan akurat.

Effective Communication in Hospitals



• Berbagai kesalahan yang kerap kali muncul karena
kurangnya menerapkan komunikasi yang efektif di 
Rumah Sakit.

• Wawasan tentang karakter pasien Merah, Kuning, 
Hijau dan Biru, (perbedaan mendasar dalam cara
memproses informasi dari masing – masing karakter)

• Tantangan berkomunikasi dengan pasien yang 
berbeda karakter

• Cara mengenali karakter pasien untuk komunikasi
yang lebih efektif dan menyenangkan bagi Perawat
dan Pasien

• Aspek – aspek yang penting yang perlu dibangun
dalam komunikasi Perawat – Pasien

• Cara berkomunikasi dengan Pasien Merah, Kuning, 
Hijau dan Biru

• Cara berkomunikasi dengan dokter
• Pengembangan komunikasi efektif untuk Service 

Excellent di Rumah Sakit

2 Hari

Durasi Training

Silabus Training

MATERI TRAINING



Fasilitas Training

 Trainer yang sudah berpengalaman
dibidangnya.

 Ruang kelas ber-AC.

 Modul pengajaran.

 Goodie Bag yang berisikan: T-Shirt, Notes,dan
Ballpoint.

 Sertifikat local Edukatama.

 Coffee break dan lunch box selama kegiatan
training berlangsung.

 Diskon 500.000 bagi pendaftaran h-7

 Harga khusus mendaftar ber-group dan inhouse 
training



Biaya Training

Tanggal Training
26 – 27 Oktober 2020

*Tanggal pelaksaan bisa disesuaikan jika dapat mengirimkan peserta minimal 4 
orang

Cara Pendaftaran
Pendaftaran dapat dilakukan melalui telepon, email ataupun datang
langsung ke Edukatama Training Center dan mengisi lembar
pendaftaran dengan melampirkan:

• Photo copy KTP

Catatan
• Jumlah peserta minimum untuk memulai kelas ini adalah empat

orang.

• Pendaftaran dibuka setiap hari Senin – Jumat mulai pukul 09.00 
– 17.00 dan hari Sabtu dari pukul 09.00 – 13.00.

Rp 4.050.000,-

Biaya Training

+ Diskon Group Rp 50.000,- | Early Bird (H-7) potongan Rp 500.000,-



Galeri Training



“Saya berterimakasih kepada para trainernya yang 
telah membuka wawasan, memberikan
pengetahuan, dan mengasah kompetensi saya, 
Sukses selalu. ”

Joko Sartono
Staff PT. Unisindo Abadi

"Training diselenggarakan dengan baik dan 
profesional. Trainernya juga bagus sehingga saya
cukup mengerti apa yang disampaikannya. “

Rasman Purba
Guru SMK Mandiri Karya

Testimoni



"Saya sudah mengikuti berbagai training. 
Training di sini diselenggarakan dengan baik
dan sangat memperhatikan kebutuhan kami. "

Dahlia Iskandar
Staff di PT. Karya Nusa Indah

"Saya senang bisa memperoleh materi
training yang cukup komplit dan dsertai
dengan penyampaiannya yang baik sekali dari
trainernya. “

Nurul Khatimah
Staff Administrasi CV Buana Perkasa Indah



Hubungi Sales Representative Kami

Call Center 021-47884163/68
www.edukatama.com

Edukatama Training Center

Jl. Sawo No.19 Rawamangun, Pulo Gadung
Jakarta Timur 13220
DKI Jakarta – Indonesia

Riri
0838-0607-2080
edukatama@netsolution.co.id


