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KENAPA HARUS BERGABUNG ?

MANFAAT UNTUK GURU
1. Meningkatkan kompetensi guru
2. Menjadi perwakilan axioo sebagai

assessor dalam uji kompetensi
3. Meningkatkan poin akreditasi guru

MANFAAT UNTUK SISWA
1. Memiiki kompetensi sesuai standar industri
2. Memiliki sertifikasi internasional dan

sertifikasi dari industri
3. Meningkatkan kemampuan untuk menyerap

materi dalam proses KBM
4. Lulusannya memiliki daya saing lebih dalam

mencari pekerjaan
5. Meningkatkan kemampuan

entrepreneurship siswa

MANFAAT UNTUK SEKOLAH
1. Memiliki axioo sebagai mitra industri
2. Mengaktifkan Bussiness Center Sekolah ( Authorized

Axioo Service Point )
3. Menjadi tempat TUK (Authorized Testing & Training

Center Axioo and International Certfication Program)
4. Menjadi Teaching Factory AXIOO
5. Memiliki fasilitas yang modern untuk menunjang

proses KBM
6. Menambah poin akreditasi sekolah
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PROGRAM KELAS KHUSUS AXIOO
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Program kelas industri, 
didesain untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dengan 
mensinkronisasikan skill

industri dengan kurikulum 
sekolah.

Menggunaan smart classroom 
sebagai pendukung dalam 
meningkatkan daya serap 

dalam proses KBM



SMART FACTORY
notebook assembling & TROUBLESHOOTING TRAINING

www.axiooclassprogram.com
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Training dasar perakitan laptop sesuai dengan standar industry, 
dilanjutkan dengan pelatihan teknik perawatan dan perbaikan 

laptop.



SMART CLASSROOM www.axiooclassprogram.com

Fun & Smart Learning with axioo technology

Axioo Edu Board
Mengubah tembok menjadi touch screen.
Tinggalkan cara kuno dengan papan tulis,
mengajar berbasis IT akan mudah
diimplementasikan dengan perangkat ini.
Semudah menulis di papan tulis, secanggih
menggunakan komputer layar sentuh !

Classroom Management System
mengontrol apa yang sedang dikerjakan siswa
di depan Laptopnya , menampilkan layar guru,
bahkan dapat digunakan sebagai perangkat
ujian online.
Dengan software ini mengajar berbasis IT
akan mudah dijalankan di SEMUA mata
pelajaran

E-Learning Portal
Sekolah akan mendapat portal e-learning
yang dapat digunakan untuk mengakses
bahan ajar secara offline, melakukan ujian
off line, sampai membuat RPP secara semi
online



TEACHING FACTORY
( axioo sales, service & training center )
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Axioo Training Center
Authorized Testing Center untuk 
Program Sertifikasi Internasional 

dan pelatihan berbasis 
kompetensi industri.

KLINIK KOMPUTER by AXIOO
Service center resmi di sekolah, 

tempat siswa belajar 
memperbaiki berbagai produk IT

termasuk axioo sebagai bekal 
untuk pengalaman kerja kelak

Axioo Point
Inkubator bisnis toko axioo, sebagai tempat praktek siswa belajar 
kewirausahaan. Disini siswa akan bisa belajar struktur organisasi 

sebuah perusahaan, entrepreneurship, dan etika berbisnis



LULUSAN DIAKUI DUNIA INTERNASIONAL
www.axiooclassprogram.com
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Perkembangan arus teknologi informasi menuntut para tenaga-tenaga ahli untuk dapat bersaing
dengan tenaga kerja dalam dan luar negeri. Persaingan mencari kerja akan lebih sulit lagi apabila kita
tidak memiliki kemampuan yang diakui secara global oleh dunia industri.

Melalui program Axioo Class Program setiap siswa diberi kesempatan untuk mengikuti program
sertifikasi internasional, sebuah program validasi kemampuan dari dunia industri internasional seperti
Microsoft, Mikrotik, Seagate, dan axioo

Sertifikat akan dikeluarkan langsung oleh pihak industri terkait dan di ttd oleh CEO dari perusahaan
tersebut langsung dari kantor pusatnya sehingga keabsahan sertifikat lebih terjamin

Selain itu Lulusannya akan mendapat gelar profesi sertifikasi dan diakui oleh dunia industri diseluruh
dunia

CONTOH :

Moriano Mordekhai, MTA., MTCNA., ATS.

Mikrotik Certified Network Administrator

Microsoft Technology Associate

SEKARANG lulusan SMK/SMA bisa punya gelar !

Axioo Technology Specialist
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JARINGAN SMK dan Perguruan Tinggi AXIOO

Sebanyak 250 Sekolah dari Aceh 
sampai Papua telah bergabung 
bersama kami

SMK Islam Sabilal Muhtadin



V

KUNJUNGAN INDUSTRI PABRIK



V

BEKERJA SAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI

Saat ini Axioo Class 
Program telah bekerja sama 
dengan 4 Perguruan Tinggi 
di 4 Daerah yaitu Jawa 
Barat, Sumatra Selatan dan 
Kalimantan Selatan.
Nantinya siswa binaan 
axioo yang terpilih bisa 
mendapatkan kuliah gratis 
diantara perguruan tinggi 
tersebut.



CSR

Pada tahun 2016 Axioo akan memberikan bantuan bahan 
ajar berupa tablet kepada sekolah-sekolah binaan Axioo 
diseluruh Indonesia secara bertahap.
Pada tahap awal ini Axioo sudah meluncurkan 240 unit 
tablet yang siap diberikan.

Mr Forest Vice President Of Seagate USA hadir dalam 
peresmian kelas Axioo di SMK PKP 2 Jakarta dan 
menyerahkan NAS beserta Harddisk 2TB sebagai 
cinderamata.



RECRUITMENT CENTER AXIOO
Sebanyak 12 Sekolah binaan Axioo telah menjadi recruitment center Axioo. 

Axioo membutuhkan karyawan baru sebanyak 1000 dan akan diadakan terus rekrutmen 
hingga akhir tahun 2019



AKTIVITAS
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MOU SMK Al Munir dihadiri Ir. H. 
Akbar Tanjung

Liputan metro TV di SMK Pertiwi 
Kuningan

MOU dengan gubernur Sulawesi Selatan Bpk. 
Syahrul Yasin Limpo 

Kunjungan walikota Bandung Bpk. Ridwan 
Kamil ke ACP SMK Medikacom Bandung

MOU dengan AMIK Bogor dihadiri 
oleh bpk Walikota Bogor Bima Arya

Partnership dengan Seagate 
Internasional

Audiensi dengan Direktur PSMK Drs. M. 
Mustaghfirin Amin, MBA di kementrian 

pendidikan dan kebudayaan RI

MOU dengan ketua PBNU selaku rektor Universitas 
NU dalam rangka rintisan sinkronisasi kurikulum 

dengan pendidikan tinggi

Kunjungan dan peresmia ACP SMKN 2 
Guguak oleh Gubernur Sumatra Barat Bpk. 

Irwan Prayitno

Kerja sama dengan Yayasan Pasundan 
dihadiri oleh ketua yayasan dan jajaran

MOU dengan SMKN 1 Karawang

Partner Axioo Class Program



LIPUTAN MEDIA
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SIAPA KAMI
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PT. Mabito Karya (adalah perusahaan yang resmi ditunjuk
oleh axioo untuk mewakili axioo menjalin kerja sama dengan
berbagai institusi pendidikan dan memberikan pelatihan
serta sertifikasi terkait dengan kompetensi dibidang industri.

Tahun 2014 PT. Mabito Karya juga telah resmi bekerja
sama dengan INTEL dan SEAGATE untuk
mensinkronisasikan skill industri IT ke dalam sekolah
sekolah binaan kami

Tahun 2012 PT. Mabito Karya resmi bekerja sama dengan
B One Corporation ( PT. Satu Visi Indocreative ) dalam hal
program sertifikasi internasional. Lewat program ini
semua sekolah binaan axioo dapat memiliki sertifikat
bertaraf internasional yang dikeluarkan oleh berbagai
industri besar di dunia seperti microsoft, adobe, dan
autodesk

pt. Mabito karya indonesia
 #Education Department 

@Graha Mabito 2nd Floor, Komp. Taman Millenium no 7 
Jl. Sukawarna Kota Bandung, Jawa Barat 40173

 informasi@axiooclassprogram.com | www.axiooclassprogram.com
Facebook & Instagram : @axiooclassprogram | Twitter : @axioomania

mailto:informasi@axiooclassprogram.com
http://www.axiooclassprogram.com/


AXIOO CLASS PROGRAM PARTNER
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Level B
Sekolah binaan

Alur Kerja sama

www.axiooclassprogram.com 18
Pendaftaran

Seleksi tahap 1

Audiensi

Submit Apllication

Basic Training

Level C
Sekolah peserta

Persiapan Sarana ACP
( max 1 tahun )

MOU evaluasi

Level A
Sekolah
pembinaC B A



TERTARIK ?
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Persyaratan
1. Intitusi pendidikan resmi yang diakui pemerintah 
2. Menyiapkan dokumen : akta pendirian sekolah / SK Operasional Sekolah ( Copy ) + Fotocopy KTP 

Kepala Sekolah / Yayasan + Profil Sekolah
3. Bersedia menyesuaikan standar kemampuan guru, ruangan, dan infrastruktur sesuai kurikulum axioo 

education programBersedia mengikuti proses seleksi sekolah binaan
4. Tidak menggunakan produk kompetitor axioo dan partnernya selama masa kerja sama.
5. Surat Referensi dari Dinas Pendidikan / Dealer Axioo / Sekolah yang sudah bekerja sama ( bila ada )
6. Mengikuti alur pendaftaran sesuai dengan prosedur
7. Bersedia hadir ke acara audiensi ACP apabila diterima.

Kontak Team:
Team Seleksi ACP – seleksi@axiooclassprogram.com – +62 858 8304 5045

http://www.facebook.com/axiooclassprogram

http://www.axiooclassprogram.com

http://www.twitter.com/axioomania

http://www.instagram.com/axiooclassprogram

mailto:informasi@axiooclassprogram.com
http://www.facebook.com/axiooclassprogram
http://www.axiooclassprogram.com/
http://www.twitter.com/axioomania
http://www.instagram.com/axiooclassprogram

