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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.



Microsoft Office adalah perangkat lunak untuk
aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan
dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi
Microsoft Windows dan Mac OS X. Beberapa
aplikasi di dalam Microsoft Office yang terkenal
adalah Excel, Word, dan PowerPoint.

Kegiatan operasional administrasi perkantoran saat
ini sangat bergantung dengan pemanfaatan
software Microsoft Office. Software tsb
dimanfaatkan untuk keperluan pembuatan surat-
menyurat digunakan, membuat laporan keuangan, 
dan menyusun presentasi.  Siapa saja yang ingin
bekerja di bidang administrasi perkantoran wajib
menguasai Micorosoft Office.

Microsoft Word

Microsoft Word atau Microsoft Office Word atau
Word adalah perangkat lunak pengolah kata (word 
processor) andalan Microsoft. Pertama diterbitkan
pada 1983 dengan nama Multi-Tool Word untuk
Xenix. 

Microsoft Excel

Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel atau
Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja
spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh
Microsoft Corporation untuk sistem operasi
Microsoft Windows dan Mac OS.

Microsoft Power Point

Microsoft PowerPoint atau Microsoft Office 
PowerPoint atau PowerPoint adalah sebuah
program komputer untuk presentasi yang 
dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket
aplikasi kantoran mereka, Microsoft Office, selain
Microsoft Word, Excel, Access dan beberapa
program lainnya.

Microsoft Office



Edukatama Training Center menyediakan program 
training Microsoft Office bagi mereka yang ingin
menambah kemahiran di bidang administrasi
perkantoran dengan Microsoft Office. Dengan di 
bimbing oleh Trainer yang sudah bersertifikasi dan
dilengkapi dengan fasilitas yang mumpuni. Kegiatan
training dapat di laksanakan dengan berfokus pada
materi dan silabus yang di berikan Trainer.

Kuota Minimum
Program training Microsoft Office dapat berjalan
setelah kuota minimum sebanyak 4 orang sudah
tercapai.

Sertifikasi
Siswa yang telah menyelesaikan training Microsoft 
Office, akan mendapat Certificate Of Completion dari
Edukatama, sebagai bukti bahwa siswa telah
menyelesaikan training tersebut.

Microsoft Office



Silabus Training

2 Hari (Total 12 Jam)

Durasi Training

MATERI & SILABUS

Dasar-dasar Operasional Komputer.

Pengenalan OS Windows

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Powerpoint

Internet : browsing, search engine, dan
pembuatan email.



Fasilitas Training

 Ruang kelas Full AC

 PC

 Pengajar yang profesional dan bersertifikasi

 Certificate of Completion, Modul, T-Shirt, Notes, 
Ballpoint dan Goodie Bag.

 Akses penuh Internet broadband berkecepatan
tinggi.

 Unlimited coffee break selama kegiatan training 
berlangsung.

 Lunch

 Diskon 500.000 jika daftar dan bayar maksimal H-7

 Diskon khusus bagi training group / in house



Biaya Training

Syarat Peserta
• Mampu berbahasa Inggris minimal pasif (reading).

• Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan Internet.

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 minimum peserta 4 orang

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

Rp 2.150.000,-

Biaya Training

+ Potongan group Rp. 50.000,-



Galeri Training



Thank you NetCampus, sudah memfasilitasi
training dan ujian CCNA. Overall fasilitas dan 
perangkat yang di gunakan untuk trainingnya
sangat mendukung sekali.

Mahesa Widhana
IT Operations | PT Astra Graphia Information Technology (AGIT)

A place that help you to reach your dream. 
Thanks a lot. Very recomended training place, 
nice guy, nice place!

Muhammad Taufik
Network Data Center & Office | PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)



Tempat training yang sangat memuaskan. Dilengkapi
dengan instruktur yang profesional pada bidangnya. 
Dan alhamdulilah bisa lulus ujian CCNA. Terimakasih
NetCampus!

Panji Saputro
Network Operation Center | PT Graha Karya Informasi (GKI)

Testimoni Alumni

Belajar di NetCampus sangat menyenangkan dan 
memiliki suasana yang interaktif dalam belajar. Tanya 
jawab di kelas dan pengajar yang menguasai materi
membuat ilmu yang kita dapat menjadi bertambah.  
Sangat direkomendasikan untuk yang ingin terjun di 
dunia networking untuk kursus di NetCampus.

Mochammad Bayu Pahlevi
Network Engineer | PT Nusantara Compnet Integrator (Compnet)

 Sertifikat NetCampus Dijamin Keasliannya

Keaslian sertifikat dapat diverifikasi di URL

www.netcampus.co.id/verifikasi



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


