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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.



Saat ini, kita berhadapan dengan
perubahan yang masif dan 
mendalam. Situasi ini telah
menciptakan kenyataan baru
berupa tantangan dan peluang
yang belum ditemukan
sebelumnya. Kenyataan tersebut
mewujud dalam keinginan-
keinginan baru dalam diri kita, 
serta tampak dalam fenomena
objektif di luar kita. Kenyataan ini
menuntut kita untuk mampu
merumuskan dan mengatasi
kesenjangan antara apa yang kita
inginkan dan apa yang terjadi di 
sekitar kita. Kesenjangan ini yang 
kami maksudkan sebagai
“masalah”. Training Peningkatan
Kapasitas Manajerial Dalam
Menghadapi Perubahan adalah
training untuk upgrading para 
manajer dalam menghadapi
persoalan yang timbul karena
perubahan.

Peningkatan Kapasitas Manajerial Dalam Menghadapi Perubahan



MATERI TRAINING

1.Kompetensi manajerial
• Perubahan (apa, mengapa, dan 

bagaimana)
• Sikap terhadap perubahan
• Berpikir analitik dan sintetik
• Belajar mengerti

(definisi/redefinisi), mengetahui, 
dan memahami.

2.Merumuskan masalah:
• Apa itu masalah ?
• Dari harapan menjadi sasaran
• Mengenali pengalaman
• Merumuskan masalah

2 Hari

Durasi Training

3.Mengidentifikasi penyebab
kesenjangan:
• Antara kausalitas dan asosiatif
• Kategorisasi penyebab

(Man,Methode, Material, 
Machine, Enviroment)

• Memetakan penyebab (5 Why)
• Menentukan Penyebab dominan

4.Merancang program pemecahan
masalah:
• Perbaikan (Improvement) versus 

Inovasi
• Orientasi tindakan
• Merancang perubahan dengan

pola 5W1H

Silabus Training



 Trainer yang sudah berpengalaman
dibidangnya.

 Ruang kelas ber-AC.

 Modul pengajaran.

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

 coffee break dan lunch selama kegiatan training

 Diskon khusus bagi pendaftar Early Bird

 Diskon khusus bagi training group / in house

Fasilitas Training



Tanggal Training
7 – 8 April 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 3.950.000,-

Biaya Training

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

Biaya Training



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

Testimoni

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

Rasman Purba
Guru SMK Mandiri Karya



"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


