
untuk peserta

yang sudah lolos, kamu bisa beli

pelatihan PAKAR yang sesuai

dengan kebutuhanmu!

Saat ini pilihan kelas yang tersedia

lebih beragam, lho!

Beli PelatihanKabar Gembira!Kabar Gembira!



Beli Pelatihan
01 Pilih kelas yang kamu inginkan:

https://pakar.co.id/prakerja-toped

02

03

04

Pembelian Melalui

05

Kode Voucher
Peserta akan mendapatkan email
konfirmasi pembelian berisi 
kode voucher dari Tokopedia

Redeem Kode Voucher
Redeem kode voucher melalui:
http://pakar.co.id/tokopedia
Cara redeem: bit.ly/redeempakarprakerja

Join Grup Telegram
Instal aplikasi Telegram, kemudian login
https://pakar.co.id/redeem dan klik link
untuk join ke grup Telegram. Di grup akan
ada informasi seperti: link materi/modul,
jadwal live Q&A, link ujian praktek

Sertifikat
Selesaikan semua modul & test LMS untuk
mendapatkan e-sertifikat penyelesaian &
e-sertifikat kompetensi.

06
Live Mentoring
Ikuti live mentoring setiap minggu (optional)
melalui info di grup Telegram dan cek
https:// bit.ly/pakarpanduan

Jika ada pertanyaan lain, email : prakerja@pakar.co.id 

Kelas

https://pakar.co.id/redeem


Beli Pelatihan
01 Pilih kelas yang kamu inginkan:

https://pakar.co.id/prakerja-pintaria

02

03

04

Pembelian Melalui

05

Kode Voucher
Peserta akan mendapatkan email
konfirmasi pembelian berisi 
kode voucher dari Pintaria

Redeem Kode Voucher
Redeem kode voucher melalui:
http://pakar.co.id/pintaria
Cara redeem: bit.ly/redeempakarprakerja

Join Grup Telegram
Instal aplikasi Telegram, kemudian login
https://pakar.co.id/redeem dan klik link
untuk join ke grup Telegram. Di grup akan
ada informasi seperti: link materi/modul,
jadwal live Q&A, link ujian praktek

Sertifikat
Selesaikan semua modul & test LMS untuk
mendapatkan e-sertifikat penyelesaian &
e-sertifikat kompetensi.

06
Live Mentoring
Ikuti live mentoring setiap minggu (optional)
melalui info di grup Telegram dan cek
https:// bit.ly/pakarpanduan

Jika ada pertanyaan lain, email : prakerja@pakar.co.id 

Kelas

https://pakar.co.id/redeem


Beli Pelatihan
01 Pilih kelas yang kamu inginkan:

https://pakar.co.id/prakerja-bukalapak

02

03

04

Pembelian Melalui

05

Kode Voucher
Peserta akan mendapatkan email
konfirmasi pembelian berisi 
kode voucher dari Bukalapak

Redeem Kode Voucher
Redeem kode voucher melalui:
https://pakar.co.id/bukalapak
Cara redeem: bit.ly/redeempakarprakerja

Join Grup Telegram
Instal aplikasi Telegram, kemudian login
https://pakar.co.id/redeem dan klik link
untuk join ke grup Telegram. Di grup akan
ada informasi seperti: link materi/modul,
jadwal live Q&A, link ujian praktek

Sertifikat
Selesaikan semua modul & test LMS untuk
mendapatkan e-sertifikat penyelesaian &
e-sertifikat kompetensi.

06
Live Mentoring
Ikuti live mentoring setiap minggu (optional)
melalui info di grup Telegram dan cek
https:// bit.ly/pakarpanduan

Jika ada pertanyaan lain, email : prakerja@pakar.co.id 

Kelas

https://pakar.co.id/redeem


Beli Pelatihan
01 Pilih kelas yang kamu inginkan:

https://pakar.co.id/prakerja-mba

02

03

04

Pembelian Melalui

05

Kode Voucher
Peserta akan mendapatkan email
konfirmasi pembelian berisi 
kode voucher dari Mau Belajar Apa

Redeem Kode Voucher
Redeem kode voucher melalui:
https://pakar.co.id/redeem
Cara redeem: bit.ly/redeempakarprakerja

Join Grup Telegram
Instal aplikasi Telegram, kemudian login
https://pakar.co.id/redeem dan klik link
untuk join ke grup Telegram. Di grup akan
ada informasi seperti: link materi/modul,
jadwal live Q&A, link ujian praktek

Sertifikat
Selesaikan semua modul & test LMS untuk
mendapatkan e-sertifikat penyelesaian &
e-sertifikat kompetensi.

06
Live Mentoring
Ikuti live mentoring setiap minggu (optional)
melalui info di grup Telegram dan cek
https:// bit.ly/pakarpanduan

Jika ada pertanyaan lain, email : prakerja@pakar.co.id 

Kelas

https://pakar.co.id/redeem


Beli Pelatihan
01 Pilih kelas yang kamu inginkan:

https://pakar.co.id/prakerja-pijarmahir

02

03

04

Pembelian Melalui

05

Kode Voucher
Peserta akan mendapatkan email
konfirmasi pembelian berisi 
kode voucher dari Pijar Mahir

Redeem Kode Voucher
Redeem kode voucher melalui:
http://pakar.co.id/pijarmahir
Cara redeem: bit.ly/redeempakarprakerja

Join Grup Telegram
Instal aplikasi Telegram, kemudian login
https://pakar.co.id/redeem dan klik link
untuk join ke grup Telegram. Di grup akan
ada informasi seperti: link materi/modul,
jadwal live Q&A, link ujian praktek

Sertifikat
Selesaikan semua modul & test LMS untuk
mendapatkan e-sertifikat penyelesaian &
e-sertifikat kompetensi.

06
Live Mentoring
Ikuti live mentoring setiap minggu (optional)
melalui info di grup Telegram dan cek
https:// bit.ly/pakarpanduan

Jika ada pertanyaan lain, email : prakerja@pakar.co.id 

Kelas

https://pakar.co.id/redeem

