Persyaratan Pelatihan TI
Kerjasama YPAC Nasional dan PT CIMB Niaga tbk
Lokasi pelatihan: Sekretariat YPAC Nasional,
Jalan Hang Jebat II/2, Kebayoran Baru
– Jakarta Selatan
Tahapan program pelatihan:








Pendaftaran melalui pengisian formulir (medio Agustus 2017)
Seleksi administrasi, test tehnis/test online dan wawancara (akhir Agustus/awal Sept.
2017).
Pelatihan TI, selama tiga bulan (Oktober -Desember 2017).
Di akhir pelatihan diberikan program pengayaan pencapaian kesempatan kerja.
Evaluasi peserta: pemantauan kehadiran, kemampuan menyerap pelatihan TI.
Pengarahan terakhir di akhir pelatihan, dan diberikan sertifikat/rekomendasi.
Peserta berprestasi, akan diseleksi untuk mendapatkan kesempatan kerja.

Manfaat bagi peserta pelatihan
 Mengupdate kemampuan dan pengetahuan IT yang dikuasai.
 Kesempatan belajar dan melatih diri tentang etika serta budaya kerja yang baik.
 Mendapat sertifikat tanda lulus pelatihan bagi yang memenuhi kriteria yang telah
ditentukan.
 Mendapatkan bekal/pengayaan IT untuk kesempatan kerja dan pendidikan yang lebih
tinggi.
Manfaat bagi YPAC Nasional
 Memberikan kesempatan pada para remaja disabilitas berprestasi untuk lebih
meningkatkan potensinya.
 Membuka akses bagi remaja disabilitas untuk mengenal dunia kerja di perusahaan yang
bonafide.
 Meluaskan kemitraan serta jejaring untuk memaksimalkan pelayanan pada penyandang
disabilitas di Indonesia.
 Cikal bakal dari program peningkatan potensi penyandang disabilitas untuk dapat
berpartisipasi melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung program pembangunan di
Indonesia.
Manfaat bagi PT CIMB Niaga Tbk:
 Sebagai bentuk nyata berkontribusi mencerdaskan dan meningkatkan kehidupan
bangsa.
 Turut menanamkan budaya dan etika kerja yang baik dilingkungan masyarakat IT.
 PT CIMB Niaga Tbk lebih dikenal sebagai perusahaan yang peduli pada kebutuhan
penyandang disabilitas.

Program pelatihan yang diberikan:






Pengetahuan TI tingkat lanjut (advance) tentang “Office Management” (web browsing, MS
Word, MS Power Point – Presentasi, MS Excel, Web Design, atau lainnya yang
diperlukan).
Pengayaan tentang pencapaian kesempatan kerja.
Pengayaaan terkait kinerja perkantoran, dan lainnya.
Modul pelatihan akan ditentukan sesuai kemajuan teknologi berupa CD modul.
Sarana pelatihan berupa hardware (PC), software pendukung, perangkat network
(wireless, cable, dll) dan tools.

Setiap calon peserta pelatihan hendaknya dapat memahami, serta menyetujui persyaratan
peserta pelatihan TI, sebagai berikut:









Dapat hadir minimum 85% dari durasi pelatihan (tiga bulan di bulan Oktober-Desemer
2017).
Hadir di setiap sesi pertemuan (tiga kali seminggu, jam pelatihan pagi hari, jam 08:0011:00 di hari kerja) atau/dan pukul 09:00-12:00 (di hari Sabtu/Minggu).
Wajib mengikuti standar dan budaya siswa pelatihan yang bertanggung-jawab, antara
lain: kedisiplinan, penampilan, perilaku, serta standar budaya kerja di perkantoran pada
umumnya..
Peserta pelatihan wajib menjaga nama baik YPAC Nasional dan PT CIMB Niaga Tbk
selaku koordinator pelatihan TI ini.
Sertifikat lulus pelatihan diberikan berdasarkan penilaian atas hasil peserta selama
pelatihan.
Absen lebih dari satu hari tanpa persetujuan Instruktur/Asisten Program IT, dalam satu
minggu, dianggap mengundurkan diri (maksimal jumlah absen tidak lebih dari lima kali
pertemuan dalam tiga bulan).
Setiap peserta diberikan biaya transportasi untuk kendaraan umum (Rp. 25,000/hari.
Peserta luar kota tidak disediakan akomodasi di Jakarta, ataupun penggantian
transportasi dari kota asal ke Jakarta/PP.
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