Bagi calon lulusan yang ingin memfokuskan diri bekerja di industri, meraih gelar Sarjana adalah tujun
akhir dari studi di jenjang S1. Namun, disadari atau tidak, jumlah lulusan S1 dari berbagai bidang ilmu sangat
banyak dihasilkan hampir disetiap tahunnya. Untuk itu, calon lulusan sebaiknya membekali diri dengan
sertiﬁkat kompetensi yang sesuai dengan bidang keilmuan yang dipelajari dibangku kuliah dan keahlian lain
yang sedang di butuhkan oleh dunia kerja. Oleh karena itu Universitas Esa Unggul membentuk sebuah
lembaga untuk menyediakan program-program pelatihan yang berkait dengan kompetensi lulusan.
Penyelenggaraan program pelatihan tersebut bekerjasama dengan mitra yang telah memiliki reputasi.
Beberapa program pelatihan telah siap dilaksanakan. Hasil dari kegiatan pelatihan adalah diperolehnya
sertiﬁkat kompetensi yang diakui secara Nasional dan Internasional.

PROGRAM-PROGRAM PELATIHAN LPB-EU
MANAJEMEN RESIKO

- Bekerjasama dengan LPK MKS dan LSP MKS (telah diakui oleh BNSP)
- LPK dan LSP ini juga dibawah binaan CRMS Indonesia (Center of Risk
Management Studies Indonesia)

Indonesia mempunyai sebuah panduan dan sebuah
standar manajemen risiko nasional. Panduan tersebut adalah
“Pedoman Manajemen Risiko Berbasis Governance” yang
diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance
(KNKG) pada tahun 2012 dan standar tersebut adalah “SNI ISO
31000:2011
Manajemen
Risiko
–
Prinsip
dan
Panduan-panduan” yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi
Nasional dengan mengadopsi standar internasional ISO
31000:2009.
SNI telah mengadopsi standard internasional ISO 31000:2009 di Indonesia pada tahun 2011 (SNI ISO
31000:2011). SNI ISO 31000 diharapkan dapat diterapkan secara menyeluruh di setiap sektor industri baik
untuk entitas organisasi publik (Kementerian dan Lembaga Non Kementerian, serta pemerintah daerah
propinsi, kota dan kabupaten) maupun entitas organisasi perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan
BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) serta privat.
Standar manajemen risiko ISO 31000:2009 memberikan prinsip, kerangka kerja, dan proses untuk
mengelola risiko. Standar ini bisa digunakan oleh organisasi manapun, terlepas dari ukuran, aktivitas, atau
sektornya. Penerapan ISO 31000 dapat membantu organisasi untuk memastikan pencapaian sasaran,
memperbaiki identiﬁkasi peluang dan ancaman, serta mengalokasikan dan menggunakan sumber daya
secara efektif untuk penanganan risiko.
Meskipun ISO 31000 tidak dapat digunakan untuk tujuan sertiﬁkasi, standar ini dapat memberikan
panduan program audit internal atau eksternal. Organisasi yang menggunakannya dapat membandingkan
praktik manajemen risiko perusahaan dengan standar yang diakui secara internasional. Standar ini dapat
memberikan prinsip yang lebih baik untuk manajemen dan tata kelola perusahaan yang efektif.

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI
Pelatihan 2 hari, Hari ke 3 Ujian Sertiﬁkasi
Total Biaya Bagi Mahasiswa/calon Lulusan Esa
Unggul
Rp 3.150.000 (khusus S1 Reguler)*
Rp 3.500.000 (S1 Pararel)*
Biaya Bagi Umum :
Rp 6.000.000*

INDUSTRIAL RELATION

Peserta yang telah lulus akan mendapatkan
sertiﬁkasi sebagai berikut :
- Sertiﬁkat keikutsertaan pelatihan
- Sertiﬁkat kompetensi manajemen resiko
* = akan ada diskon khusus

Mitra : PT. DIAN HASTA MULIA (DHM PARTNERS)

Departemen HR (Human Resources) adalah salah satu bagian pada organisasi yang memiliki
tanggung-jawab sebagai motor penggerak seluruh kegiatan yang berhubungan dengan manusia dan
pengembangannya.

IR (Industrial Relation) merupakan hal
paling mendasar dari HR memiliki peranan
strategis dalam pengembangan organisasi
melalui manusianya.
Pemerintah Republik Indonesia telah
menunjukkan betapa pentingnya pemahaman IR,
dengan menetapkan SKKNI (Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia) tentang HI (Hubungan
Industrial) sejajar dan terpisah dari SKKNI MSDM
(Manajemen Sumber Daya Manusia).
SKKNI-MSDM diatur dalam Keputusan
Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi nomor 307
tahun 2014, sedangkan SKKNI-HI diatur dalam
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi nomor 346 tahun 2014.
Anda ingin tau gambaran profesi IR? dapat menonton ﬁlm yang berjudul Up in The Air.

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI
Peserta yang telah lulus akan mendapatkan
sertiﬁkasi sebagai berikut :

Pelatihan 5 hari, Hari ke 6 Ujian Sertiﬁkasi
Total Biaya Bagi Mahasiswa/calon Lulusan Esa
Unggul
Modul 1 Rp 1.000.000 (S1 Reg dan Par)
Biaya Bagi Umum (3 level) : Rp 6.000.000

SHARIA BANKING

- Sertiﬁkat keikutsertaan pelatihan
- Sertiﬁkat kompetensi Industrial Relation

Mitra :

Sharia Banking College merupakan suatu program pelatihan yang di tujukan untuk mahasiswa guna
meningkatkan :
1). Pengetahuan bidang kerja
2). Keterampilan teknis
3). Perilaku positif Khususnya dalam lembaga keuangan syariah agar dapat memenuhi standar kompetensi
yang diharapkan oleh dunia industri syariah di Indonesia.

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI
Pelatihan 5 hari, Hari ke 6 Ujian Sertiﬁkasi
Total Biaya Bagi Mahasiswa/calon Lulusan Esa
Unggul
Modul 1 Rp 1.350.000 (S1 Reg dan Par)

TEKNIK INFORMATIKA

Peserta yang telah lulus akan mendapatkan
sertiﬁkasi sebagai berikut :
- Sertiﬁkat keikutsertaan pelatihan
- Sertiﬁkat kompetensi Sharia Banking

Mitra :

SERTIFIKASI FORESEC dan PASAS
Pelatihan FORESEC dan PASAS merupakan program pelatihan keamanan dan kepatuhan berbasis
pengetahuan keamanan jaringan.

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI
PELATIHAN DAN SERTIFIKASI FORESEC & PASAS
Durasi 4 hari
Biaya Rp 1.900.000

ADOBE, AUTODESK, DAN MICROSOFT

Mitra :

Bagi calon lulusan yang menggunakan tools :
1. Adobe khususnya :
- modul Photoshop,
- modul Illustrator
- modul Indesign
- modul Dreamweaver
- modul Maya
2. AutoCAD
Dapat mengikuti pelatihan dan ujian sertiﬁkasi yang dikeluarkan langsung oleh Certiport.
Ujian dilaksanakan secara online dan peserta dapat langsung melihat skor yang diperoleh dan mencetak
sertiﬁkat jika dinyatakan lulus.

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI
- Modul Photoshop Rp. 910.000
- Modul Illustator Rp. 910.000
- Modul InDesign Rp. 910.000
- Modul Dreamweaver Rp. 910.000
- Modul Maya Rp. 975.000
- Modul AutoCAD Rp. 975.000

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI UMUM
Pelatihan dan Sertiﬁkasi K3 Umum
Biaya Rp. 1.825.000

PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN
Untuk pendaftaran calon peserta dapat langsung datang ke LPB ruang 266 dengan Ibu Rilla atau
Sdr. Puzariyadi.
Jadwal dapat dilihat dalam Siakad dan apabila telah melakukan pendaftaran, pelaksanaan pembayaran
melalui transfer ke :
BANK BCA UNIVERSITAS ESA UNGGUL
No Rek 6010319909.
Bukti bayar di scan/foto dikrim ke lpb.eu@esaunggul.ac.id

