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Laki-laki : kemeja bahan + celana bahan + sepatu tertutup
Wanita : kemeja bahan (tidak transparan) + rok bahan (dibawah lutut bagi yang tidak
berkerudung) + sepatu tertutup

OPERASIONAL
1.

Kursus berlangsung selama 3 jam setiap satu pertemuan
 Dalam satu minggu pelaksanaan kursus sekaligus 2 pertemuan namun berbeda
hari atau dalam satu hari yang sama

2.

Kursus terdapat 9 pertemuan dengan rincian 8 pertemuan adalah pembahasan materi
+ latihan dan pertemuan 9 adalah ujian. Untuk ujian terdiri dari ujian teori dan praktik.

3.

Ruang kursus yang digunakan ada sebanyak 1-2 ruangan, yaitu lab yang berada di
bagian depan kampus F4 dan ruang 118

4.

Ketika kursus tidak ada pre test dan post test, hanya ada latihan setiap selesai
pembahasan materi. Penjelasan materi pun lebih detail dengan menggunakan slide
presentasi yang dijelaskan oleh instruktur yang telah di training.

5.

Ketika ujian di pertemuan 9, praktikan wajib membawa blanko kursus yang telah
mereka bayarkan. Bagi yang tidak membawa maka tidak bias mengikuti ujian.

6.

Dalam kursus Tidak Ada Pengulangan, namun memiliki maksimal ketidakhadiran
hanya 2x. Jika tidak masuk untuk kedua atau ketiga kalinya dibiarkan untuk masuk
dipertemuan selanjutnya, namun berpengaruh pada penilaian ketika ujian.

7.

Status kursus adalah tidak lulus, lulus bersyarat dan lulus
 Lulus : -




Lulus bersyarat : harus mengulang ujian yang nilainya terendah (teori / praktek)
Tidak lulus : harus mengulang semua ujian

8.

Jumlah praktikan dalam kursus persiapan sertifikasi adalah 20-35 peserta disetiap
sesi.

9.

Durasi waktu untuk setiap sesi adalah :
 08.00-11.00
 11.00-15.00 (dengan ishoma)
 08.30-11.30 (dengan ishoma)
 13.30-16.30
 15.00-18.00
 18.00-21.00

10. Praktikan hadir pada sesi yang telah ditentukan, kemudian menandatangani form
presensi, dan duduk sesuai dengan urutan presensi.

INSTRUKTUR DAN ASISTEN
1.

Dalam kursus persiapan sertifikasi terdiri dari satu instruktur, satu asisten, dan satu
penanggung jawab ruangan yang juga bertugas sebagai asisten.

2.

Instruktur dan asisten yang terdaftar dalam kursus persiapan sertifikasi NAV dan
ORACLE adalah :
 Dr. Lulu Chaerani Munggaran
 Guntur Eka Saputra, ST., MMSI
 Rheza Andika, SKom., MMSI
 Syalis Ibnih Melati Istiani, ST., MMSI
 Puji Zulaikasari, ST., MMSI
 Antonius Angga Kurniawan, ST
 Ahmad Hidayat, SKom
 Riza Maryuni, ST., MMSI
 Witta Listya Ningrum, SKom., MMSI
 Agus Sulaiman, SKom
 Syifa Nurani R., SKom
 Elyna Fazriyati, SKom
 Linda Handayani
 M. Risnawan Budianto

