
 

Training Profile: 

Microsoft Access – Basic 

 
Microsoft Access adalah sebuah tool untuk mengelola database. Popularitas 
dan kehandalan software database ini sudah tidak diragukan lagi. Jika Anda 
ingin mengelola data, inilah toolnya. 
 
Pelatihan yang diadakan oleh RumahAccess.com ini dirancang khusus untuk 
mengenalkan Anda dengan Microsoft Access dan mulai memakainya. Pada 
pelatihan ini Anda akan dikenalkan secara singkat-tepat-jelas tentang konsep 
database sehingga Anda bisa mengaplikasikannya pada pekerjaan 
menggunakan Microsoft Access. 
 
 
Materi meliputi: 
 

 Pengenalan Konsep Database 

 Mengenal MS Access 

o Umum 

o Spesifikasi 

o Komponen 

o Fitur 

 Menggunakan MS Access 

o Membuat database 

o Membuat table & relationship 

o Memasukkan dan mengelola data 

o Membuat query, form, report, macro, module 

 Membuat aplikasi database 

o Membuat form pengelolaan data 

o Membuat form entri data/transaksi 

o Membuat report berupa daftar (list) 

o Membuat rekapitulasi data 

 
Setelah mengikuti training ini Anda akan melihat bahwa pembuatan database, 
pengelolaan data, dan pembuatan aplikasi dengan MS Access itu demikian 
mudahnya. Tidak perlu berlama-lama untuk menguasai MS Access dan 
menggunakannya untuk mengelola database Anda. 

 

Tingkat Keterampilan: 
 

Beginner (Pemula) 



 

Syarat Peserta: 
 

Bisa menggunakan Microsoft Excel 

 

Pendaftaran: 
 

 Pendaftaran dilakukan dengan mengirim email ke: 

training@rumahaccess.com 

dengan mencantumkan data: 

o Nama Lengkap (untuk dicantumkan pada sertifikat) 

o Alamat Lengkap 

o Pekerjaan / Jabatan 

o Nama Instansi/Perusahaan/Sekolah 

o Nomor Kontak (HP) 

o Materi dan Tanggal Training yang ingin diikuti. 

 Jika diperlukan (misalnya jumlah peserta lebih dari 1 orang), bisa 

menggunakan formulir pendaftaran (download di: http://bit.ly/ra-

form1) dan dikirimkan sebagai attachment email. 

 

Waktu Pelaksanaan: 
 

 Pelatihan dilaksanakan 1 hari (full day) di hari Sabtu, jam 09:00-17:00 

WIB 

 

Biaya Pelatihan: 
 

 Biaya pelatihan Rp 798.000,- / peserta 

 Biaya ditransfer paling lambat hari RABU (3 hari sebelum pelatihan) ke: 

BCA Cileungsi Bogor 

Rek.No: 4060047371 a/n Nurul Aini 

Setelah transfer harap informasikan melalui SMS ke: 0812-9869-5989 

 Transfer biaya ini diperlukan untuk mengikat komitmen peserta untuk 

mengikuti pelatihan. Dalam hal pelatihan tidak dapat dilaksanakan atau 

ditunda, biaya dapat ditransfer balik seutuhnya. 

 

Lokasi Pelatihan: 
 

 Pelaksanaan pelatihan dilakukan di Jl. Sabang No. 50 Menteng, Jakarta 

Pusat (lihat peta dan petunjuk arah di: 

http://www.rumahaccess.com/p/contact.html).  
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 Kepastian pelaksanaan, peta lokasi dan petunjuk arah akan dikirimkan 

juga melalui undangan yang akan dikirimkan melalui email pada hari 

JUMAT sebelum pelatihan. 

 

Akomodasi: 
 

 Ruang pelatihan ber-AC 

 Makan Siang dan Coffee Break 

 Handout Materi 

 Sertifikat Kepesertaan 

 

Lain-lain: 
 

 Informasi ini mungkin berubah. Harap merujuk ke 

http://www.rumahaccess.com/p/training.html untuk mendapatkan 

informasi terbaru. 

 Jika ada pertanyaan harap mengirim email ke: 

training@rumahaccess.com 
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