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VISI DAN MISI
AKADEMI RITEL GRAMEDIA

VISI AKADEMI RITEL GRAMEDIA
Menjadi lembaga pendidikan ritel dan
penyalur tenaga kerja ritel yang
berkualitas.
MISI AKADEMI RITEL GRAMEDIA
Menyelenggarakan program pendidikan
ritel dan penyaluran tenaga kerja ritel,
yang berpegang teguh pada integritas
dan profesionalitas.

PENGANTAR

Akademi Ritel Gramedia disingkat ARG didirikan di
Jakarta, pada bulan Oktober 2018 oleh Education
Division dan Human Resource Division, Gramedia.
Akademi Ritel Gramedia adalah akademi
penyelenggara pendidikan ritel dan penyalur
tenaga kerja ritel. Program ini bertujuan
menyediakan tenaga penata ritel atau dikenal
dengan Store Associate bagi jaringan ritel
Gramedia pada khususnya dan Industri ritel pada
umumnya.
Program pelatihan ini menggabungkan konsep
belajar in class sebagai pondasi dalam meletakkan
dasar teori, dan konsep belajar sambil bekerja atau
learning by doing sebagai aspek praktis. Konsep
dan teori yang dipelajari para mahasiswa berasal
dari pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki
oleh Gramedia sebagai perusahaan ritel besar di
Indonesia selama puluhan tahun. Pengetahuan dan
keterampilan tersebut dikemas dalam bentuk
kurikulum, diturunkan menjadi silabus, dan
dirancang lewat materi kuliah, yang selanjutnya
diimplementasikan dengan pendekatan ajar
Andragogik atau pembelajaran untuk orang
dewasa.
Akademi Ritel Gramedia hadir sebagai bentuk
tanggapan positif pelaku industri pada dunia
pendidikan praktis, dengan kesadaran penuh
bahwa sumber daya manusia adalah modal terbesar
dalam industri dan keyakinan bahwa manusia yang
belajar adalah bentuk paling esensial dalam proses

people development atau pengembangan manusia
itu sendiri.
Sumber daya manusia yang handal di dalam dunia
kerja dapat dinilai bukan hanya dari segi
kemampuan teknis (hard skill) tetapi juga
kemampuan dalam mengelola diri dan orang lain
(soft skill). Upaya meningkatkan soft skill bisa
diperoleh melalui pendekatan konsep on the job
training. Riset membuktikan bahwa, langkah ini
sering menunjukkan hasil lebih baik daripada
pembelajaran berbasis teori semata.
Mengacu pada keyakinan tersebut, Akademi Ritel
Gramedia, sebagai institusi pelatihan dan
pengembangan sumber daya manusia di industri
ritel, menerapkan model pembelajaran on the job
training tersebut lewat program magang di jaringan
ritel Gramedia dan perusahaan ritel lain yang
bekerja sama.
Setelah berhasil menyelanggarakan 10 Batch secara
offline di Jakarta, pada tahun 2020, Akademi Ritel
Gramedia menjangkau khalayak di seluruh
Indonesia dengan sistem pembelajaran blended
learning (online dan offline).
Tunti Desiani
Gramedia Academy Manager

KODE ETIK MAHASISWA AKADEMI
RITEL GRAMEDIA (ARG)

Sebagai anggota masyarakat:
1. Mahasiswa dan Alumni ARG menjunjung tinggi kejujuran dan
integritas.
2. Mahasiswa dan Alumni ARG menghormati perbedaan dan
keragaman masyarakat.
3. Mahasiswa dan Alumni ARG dituntut untuk berperilaku baik dan
bertanggung jawab atas segala tindakannya.
4. Mahasiswa dan Alumni ARG wajib menjaga nama baik
almamater.

Sebagai mahasiswa:
1. Mahasiswa ARG berpenampilan sesuai standar yang dtentukan
dalam kegiatan kampus baik akademik, maupun non-akademik.
2. Mahasiswa ARG peduli dengan kampus dan stakeholders-nya
(Trainer, Mentor, Staff, dan Relasi).
3. Mahasiwa ARG wajib menjaga nama baik kampus.
4. Mahasiswa ARG mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan
kampus dan tempat magang.
5. Mahasiswa ARG menjaga kerukunan antar mahasiswa.
6. Mahasiswa ARG mengikuti kegiatan akademik dengan
sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
7. Mahasiswa ARG wajib mengenakan seragam ARG pada
kegiatan-kegiatan perkuliahan dan acara formal ARG lainnya.

SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE
ETIK MAHASISWA AKADEMI RITEL
GRAMEDIA (ARG)

1. Mahasiswa ARG wajib menjalankan kode
etik mahasiswa ARG.
2. Mahasiswa ARG wajib melaporkan jika
terjadi pelanggaran kode etik mahasiswa
ARG.
3. Pelanggaran terhadap kode etik
mahasiswa ARG dapat dikenakan sanksi
etika dan sanksi lainnya, sebagaimana
diatur dalam peraturan akademik dan
kemahasiswaan ARG.

KETENTUAN UMUM
1.

Kompas Gramedia: adalah perusahaan media di Indonesia yang
hadir sejak 1963 dengan berbagai produk berbasis informasi dan
pengetahuan.

2.

Gramedia adalah: adalah anak perusahaan Kompas Gramedia
yang menyediakan jaringan ritel buku dengan nama Gramedia di
beberapa kota di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal
2 Februari 1970 dengan diawali dari satu toko buku kecil
berukuran 25m² di daerah Jakarta Barat dan sampai tahun 2020
telah berkembang menjadi lebih dari 100 toko yang tersebar di
seluruh Indonesia. Selain menyediakan buku, Gramedia
menyediakan berbagai produk lain seperti alat tulis, perlengkapan
kantor, alat olahraga, alat musik, dll. Selain jaringan ritel buku,
Gramedia juga memiliki 6 perusahaan penerbitan (Gramedia
Pustaka Utama (GPU), Elex Media Komputindo, Grasindo, Buana
Ilmu Populer (GPU), Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), dan
Penerbit m&c!), 4 institusi pendidikan (Diginusa pendidikan ICT,
ELTI English Course, Gramedia Academy, dan Robologee
pendidikan robotik dan koding), 4 unit usaha ritel non-buku
(Gramedia Kids, Teeny Teensy, Cofi, dan Cozy Field Café), dan 3
perusahaan rintisan (Wimili Child Care, Edutore platform edukasi
online, dan Lesonid Ed-Tech penyedia latihan soal). Seluruh usaha
ini tergabung dalam Gramedia Group of Retail and Publishing.

3.

Akademi Ritel Gramedia (ARG): adalah akademi penyelenggara
pendidikan ritel dan penyalur tenaga kerja ritel.

4.

Pendaftaran: adalah proses yang dilakukan kandidat mahasiswa
ARG untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi penerimaan
mahasiswa baru ARG.

5.

Seleksi: adalah adalah proses pemilihan dari sekelompok
pelamar, orang atau orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai
mahasiswa ARG.

6.

Staff: adalah staff non-akademik yang ada di ARG.

7.

Batch: adalah sekelompok mahasiswa ARG yang secara resmi
diterima menjadi mahasiswa berdasarkan peraturan yang berlaku
di ARG pada waktu tertentu.

8.

Group: adalah kelompok mahasiswa ARG yang berada dalam
wilayah kota yang sama.

9.

Kota: adalah lokasi di mana Gramedia store berada, sebagai
tempat magang.

10. Pembukaan Kelas: adalah seremoni penerimaan mahasiswa baru
ARG.
11. Panduan Pelaksanaan Teknis: adalah panduan gabungan
petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis)
penyelenggaraan perkuliahan dan operasional di ARG.
12. Kuliah: adalah kegiatan belajar mengajar di ARG termasuk
magang.
13. Kampus: adalah ruang kelas perkuliahan (baik offline dan online)
dan kantor ARG.
14. Mahasiswa: adalah peserta didik yang lolos seleksi penerimaan
mahasiswa dan sedang aktif mengikuti kegiatan perkuliahan ARG.
15. Associate Trainer: adalah pengajar di ARG.
16. Kelas: adalah ruang belajar (baik offline dan online) bagi
mahasiswa ARG
17. Kurikulum: adalah perangkat mata pelajaran dan program
pendidikan yang diberikan oleh ARG yang berisi rancangan
pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam
satu periode batch.
18. Silabus: adalah salah satu komponen perangkat pembelajaran
dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran
dengan tema tertentu, yang mencakup standar kompetensi,
kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian,
alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap
satuan pendidikan.
19. Mata Kuliah: adalah satuan pelajaran yang diajarkan di ARG.

20. Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU): adalah mata kuliah dasar
yang diberikan di ARG sebagai dasar untuk memasuki dunia kerja
pada umumnya.
21. Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK): adalah mata kuliah keahlian
khusus ritel yang diberikan di ARG sebagai dasar untuk memasuki
dunia kerja ritel.
22. Seragam: adalah seragam mahasiswa ARG.
23. Magang: adalah salah satu mata kuliah di ARG, yang bertujuan
untuk memahami ruang lingkup pekerjaan, cara kerja, hingga
sistem kerja, dengan cara melakukan praktik kerja secara langsung
di dalam bidang kerja yang terkait di sebuah institusi.
24. Pelepasan Magang: adalah seremoni pelepasan mahasiswa ARG
untuk mengikuti magang.
25. Institusi Magang: adalah institusi (perusahaan atau lembaga)
tempat berlangsungnya program magang mahasiswa ARG.
26. Mentor: adalah pendamping mahasiswa ARG di program
magang.
27. Wisuda: adalah seremoni peneguhan atau pelantikan bagi
mahasiswa yang telah menempuh pendidikan di ARG.
28. Penata Ritel: adalah SEBUTAN yang diberikan oleh ARG kepada
lulusannya.
29. Predikat: adalah evaluasi dan penilaian hasil belajar.
30. Alumni: adalah mahasiswa ARG yang telah berhasil mengikuti
atau tamat atau lulus dari ARG.
31. Akses: adalah peluang atau kesempatan yang diberikan oleh ARG
kepada alumninya untuk bekerja di perusahaan ritel atau
melakukan usaha ritel.

TAHAPAN PENDIDIKAN AKADEMI
RITEL GRAMEDIA
Ada delapan tahapan yang disediakan Akademi Ritel Gramedia
hingga seseorang bisa memperoleh pekerjaan:
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JENIS PENDIDIKAN DAN
PERSYARATAN UMUM DI AKADEMI
RITEL GRAMEDIA
1. Akademi Ritel Gramedia menyelenggarakan jenis pendidikan
dengan satu jenis program, yaitu program regular dengan
sebutan lulusan Penata Ritel.
2. Persyaratan mengikuti perkuliahan di ARG adalah: lulus dari
SMA/K atau setara dengan usia dan tinggi badan tertentu.
3. Persyaratan tersebut mengacu pada persyaratan umum yang ada
di industri ritel.
4. Namun, dengan mempertimbangkan asas keterbukaan
pendidikan yang dianut, ARG bisa meloloskan kandidat pada
tahap seleksi, walaupun tidak memenuhi persyaratan yang
dimaksud, termasuk kandidat penyandang disabilitas.
5. Pada kondisi poin 4 di atas, maka kandidat wajib diberitahu dan
menerima konsekuensi yang ada.
6. Konsekuensi yang dimaksud pada poin 5 di atas adalah, kesulitan
mendapatkan pekerjaan di perusahaan ritel yang menerapkan
persyaratan umum, sebagaimana disebutkan pada poin 2 di atas.
7. Akademi Ritel Gramedia berkenan membuka kelas tambahan
dengan persyaratan peserta khusus untuk memperoleh akses
khusus.

PERKULIAHAN, MAGANG,
DAN PENILAIAN

PERIODE BELAJAR
1. Penyelenggaraan pendidikan di Akademi Ritel Gramedia
mengacu pada sistem triwulan atau 3 bulan.
2. Satu periode pendidikan di ARG terdiri atas 1 bulan kelas dan 2
bulan magang.
3. Pendidikan di kelas terdiri atas kegiatan akademik selama 4
minggu.
4. Pendidikan magang terdiri atas kegiatan magang selama 8
minggu.
5. Periode belajar mengacu pada Kalender Akademik ARG.
BEBAN PER MATA KULIAH
Beban pembelajaran per mata kuliah berbeda-beda:
1. Pengembangan Karakter
:
7,25 Jam
2. Penampilan Diri
:
5,50 Jam
3. Komunikasi
:
7,25 Jam
4. Bahasa Inggris
:
2,75 Jam
5. Keterampilan Menjual
:
4,00 Jam
6. Layanan Pelanggan
:
3,125 Jam
7. Keterampilan Ritel
:
3,125 Jam
8. Pengetahuan Industri Ritel
:
3,00 Jam
Total
:
36,00 Jam

SATUAN KREDIT KELAS
1. Tolak ukur beban akademik mahasiswa adalah Satuan Kredit
Kelas (SKK).
2. Satu SKK setara dengan upaya mahasiswa sebanyak 9 Jam per
minggu.
3. Sehingga total beban paket SKK per mahasiswa adalah 36 Jam.
TENTANG MAGANG
1. ARG wajib menentukan institusi, lokasi, dan mentor magang
mahasiswa.
2. ARG berhak menentukan institusi, lokasi, dan mentor magang
mahasiswa dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi
mahasiswa yang bersangkutan.
3. Dalam hal peraturan magang, maka mahasiswa wajib mengikuti
peraturan di institusi magangnya masing-masing.
4. Periode magang sebanyak 2 bulan, dengan beban minimum 128
Jam. Penambahan atau pengurangan beban jam magang
dimungkinkan terjadi, dengan koordinasi antara Mentor dan Biro
Alumni dan Penempatan Kerja.
5. Mahasiswa ARG berkesempatan memperoleh honor magang.
6. Honor magang yang dimaksud bisa berupa: pengganti uang
transport atau insentif penjualan atau bentuk apresiasi yang lain
tergantung ketentuan yang berlaku di institusi magang.
7. Besaran honor magang ditentukan oleh institusi magang.
8. Waktu pemberian honor magang ditentukan oleh institusi
magang.
9. Mahasiswa ARG wajib mematuhi ketentuan atas bentuk honor
magang, besaran, dan waktu penerimaannya.
10. Di akhir magang, mahasiswa wajib menyusun dan mengajukan
laporan magang.
11. Laporan magang merupakan salah satu variabel untuk penilaian
magang.
12. Penilaian magang dengan rincian dan panduan sebagai berikut:
> 85
: Sangat Baik
76 - 85
: Baik
66 - 75
: Cukup
< 65
: Perlu Perbaikan

PERSYARATAN PRA-SYARAT
Persyaratan pra-syarat adalah alur formal akademik mahasiswa belajar
di ARG, yang mengacu pada TAHAPAN PENDIDIKAN AKADEMI
RITEL GRAMEDIA, dengan pendekatan terbalik:
1. Akses: Untuk memperoleh Akses, alumni ARG harus sudah
diwisuda.
2. Wisuda: Untuk bisa diwisuda, mahasiswa ARG harus lulus
magang.
3. Magang: Untuk bisa magang, mahasiswa ARG harus ikut
pelepasan magang.
4. Pelepasan Magang: Untuk bisa ikut pelepasan magang,
mahasiswa ARG harus menyelesaikan perkuliahan kelas.
5. Perkuliahan Kelas: Untuk bisa mengikuti perkuliahan kelas,
mahasiswa ARG harus mengikuti pembukaan kelas.
6. Pembukaan Kelas: Untuk mengikuti pembukaan kelas, kandidat
mahasiswa ARG harus lulus seleksi.
7. Seleksi: Untuk mengkuti seleksi, kandidat mahasiswa ARG harus
mendaftarkan diri.
8. Pendaftaran: Pendafataran ARG dilakukan menggunakan sistem
Batch.

EVALUASI DAN PENILAIAN PEMBELAJARAN
1. Evaluasi hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dalam proses
kelulusan.
2. Jenis dan cara evaluasi (tugas, ujian, atau cara lainnya)
disesuaikan dengan mata kuliah.
3. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan pada setiap akhir
perkuliahan kelas dan magang.
4. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam bentuk angka dengan
rincian dan panduan sebagai berikut:
91 -100: Luar Biasa (Outstanding)
81 – 90: Sangat Baik (Very Good)
71 – 80: Baik (Good)
61 – 70: Cukup Memuaskan (Satisfactory)
> 60: Kurang Memuaskan (Unsatisfactory)
5. Jika karena suatu hal, ada nilai yang bermasalah, maka
mahasiswa belum dinyatakan lulus, hingga menyelesaikan
permasalahan yang dimaksud.
6. Untuk meyelesaikan pendidikan reguler di ARG, mahasiswa harus
mencapai nilai minimum 60 untuk masing-masing mata kuliah.
7. Penilaian hasil belajar dirangkum dalam Laporan Akademik, yang
dikeluarkan oleh Biro Administrasi dan Akademik, dan diketahui
oleh Biro Kurikulum, dan Biro Kemahasiswaan dan Penempatan
Kerja.
SURAT KETERANGAN SELESAI PENDIDIKAN DAN SEBUTAN
1. Untuk keperluan administrasi pendidikan, maka kepada
mahasiswa yang memenuhi segala ketentuan dan persyaratan,
diberikan Sertifikat (Certificate of Completion).
2. Sebutan Penata Ritel disebutkan di Sertifikat (Certificate of
Completion).

PENERIMAAN MAHASISWA BARU
DAN KEABSAHAN MAHASISWA
PROSES SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
1. Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru dikelola oleh
Biro Administrasi dan Akademik bekerja sama dengan Biro
Kurikulum.
2. Penerimaan mahasiswa program regular online ARG
didasarkan atas hasil seleksi yang ditentukan oleh ARG.
3. ARG dapat menerima mahasiswa baru program regular
online ARG, dengan mempertimbangkan poin-poin yang
ada pada JENIS PENDIDIKAN DI AKADEMI RITEL
GRAMEDIA.
4. Penerimaan seorang mahasiswa baru dapat dibatalkan
apabila yang bersangkutan:
a. Terbukti melakukan kecurangan atau pemalsuan data
pada saat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa
baru di ARG.
b. Sedang dan pernah mengikuti pendidikan di ARG.
5. Mahasiswa ARG yang di kemudian hari diketahui termasuk
dalam kategori yang dinyatakan dalam butir a dan b di
atas, maka statusnya sebagai mahasiswa ARG dapat
dibatalkan.
6. Mahasiswa ARG harus memenuhi semua persyaratan
administratif yang ditentukan oleh Biro Administrasi dan
Akademik ARG.
7. Mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan
administratif seperti yang dimaksud pada poin 7 di atas,
maka statusnya sebagai mahasiswa ARG tidak sah.
8. Mahasiswa tetap wajib menyerahkan semua persyaratan
yang diminta pada waktu yang telah ditetapkan walaupun
ARG tidak menagih. Kelalaian terhadap hal tersebut dapat
mengakibatkan status yang bersangkutan menjadi tidak
sah.
9. Penerimaan mahasiswa baru ARG diresmikan dalam
seremoni pembukaan kelas ARG.
10. Biaya pendidikan ARG dibayarkan dalam dua tahap, tahap
pertama pada saat sebelum seleksi, tahap kedua dipotong
dari honor magang.

11. ARG memberi perhatian khusus pada mahasiswa yang
kesulitan dalam melunasi biaya pendidikan terkait
nominal honor magang, dengan menyediakan ruang
diskusi dan negosiasi atas pelunasan biaya.

CUTI DAN PENGUNDURAN DIRI
1. Cuti atau penghentian studi sementara dimungkinkan
hanya untuk penundaan 1 Batch.
2. Penghentian studi sementara hanya dimungkinkan pada
masa transisi dari perkuliahan kelas ke magang. Di luar
masa transisi tersebut, cuti tidak berlaku.
3. Mahasiswa mengajukan permohonan penghentian studi
sementara secara tertulis kepada Kepala Biro
Administrasi dan Akademik.
4. Apabila penghentian studi sementara mahasiswa
disetujui oleh Manager Akademi Ritel Gramedia, maka
diterbitkan surat keputusan penghentian studi
sementara dari status kemahasiswaannya.
5. Selama periode penghentian studi sementara,
mahasiswa berstatus mahasiswa ARG cuti.
6. Apabila mahasiswa tidak melanjutkan studi pada waktu
yang ditentukan pada surat keputusan sebagaimana
disebutkan pada poin 4, maka secara otomatis
mahasiswa kehilangan status kemahasiswaan, dan
hak-haknya sebagai mahasiswa ARG.
7. Dengan kesadaran sendiri, seorang mahasiswa diizinkan
untuk mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa
ARG.
8. Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri
secara tertulis kepada Kepala Biro Administrasi dan
Akademik.
9. Apabila pengunduran diri mahasiswa disetujui oleh
Manager Akademi Ritel Gramedia, maka diterbitkan
surat keputusan pemberhentian dari status
kemahasiswaannya.
10. Tidak ada pengembalian dana apapun dari ARG kepada
mahasiswa, atas segala hal terkait cuti atau
penghentian studi sementara dan pengunduran diri.

LAYANAN AKADEMIK DAN
ADMINISTRATIF

KETENTUAN UMUM
1. Semua mahasiswa ARG yang memenuhi syarat akademik
dan syarat administratif, serta berstatus sebagai mahasiswa
terdaftar, berhak mendapatkan pelayanan akademik secara
penuh dari ARG, sesuai dengan norma, aturan, dan
ketentuan yang berlaku.
2. Pelayanan akademik mahasiswa dilakukan oleh para staff,
trainer, dan mentor ARG.
3. Pelayanan administratif dilakukan oleh staff ARG.
4. Yang dimaksud dengan layanan akademik adalah:
Perkuliahan (kelas, tugas, dan ujian).
5. Yang dimaksud dengan layanan administratif adalah
seluruh aktivitas non-akademik di ARG
.
LAYANAN AKADEMIK
1. ARG mengusahakan layanan akademik berkualitas untuk
mendukung proses belajar menuju terwujudnya visi dan misi
ARG
2. Jenis layanan akademik yang diberikan adalah: Perkuliahan,
Konsultasi Akademik, Umpan Balik Paruh Waktu (Feedback),
Pendampingan Magang, dan Pendampingan Mencari Kerja.

LAYANAN ADMINISTRATIF
1. ARG mengusahakan layanan administratif berkualitas
untuk mendukung proses belajar menuju terwujudnya visi
dan misi ARG
2. Jenis layanan akademik yang diberikan adalah:
Pendaftaran, Seleksi, dan Keuangan (Biaya Kuliah dan
Honor Magang), dan Kegiatan Non-Akademik lainnya.
PENGEMBANGAN MAHASISWA
1. Pengembangan diri mahasiswa dapat dicapai juga melalui
kegiatan-kegiatan lain di luar perkuliahan.
2. Sebagai bagian dari kelompok Kompas Gramedia, ARG
secara aktif akan menawarkan aktivitas pengembangan diri
bagi mahasiswanya di luar perkuliahan, seperti kegiatan
ekstra kampus.
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
1. Dalam kegiatan perkuliahan, satu batch mahasiswa akan
memiliki 1 orang Ketua Angkatan. Ketua Angkatan dipilih
oleh seluruh mahasiswa dalam satu batch, saat seleksi.
2. Dalam kegiatan perkuliahan, satu batch mahasiswa akan
memiliki 8 orang Ketua Kelas, sesuai jumlah mata kuliah.
Ketua Kelas dipilih oleh ARG, saat seleksi.
3. Seluruh alumni ARG secara otomatis masuk dalam Keluarga
Alumni ARG (KA-ARG).

UMPAN BALIK BAGI ARG
1. Sebagai upaya untuk melakukan perbaikan secara
terus-menerus, ARG melakukan evaluasi belajar di setiap
akhir perkuliahan kelas.
2. Evaluasi yang dimaksud pada poin 1 di atas mencakup
evaluasi tertulis menyeluruh pada seluruh kegiatan
belajar-mengajar di ARG, baik akademik dan
non-akademik.
3. ARG juga melakukan sesi umpan balik pada setiap
mahasiswa dengan model wawancara tatap muka satu per
satu. Sesi umpan balik juga dilakukan pada akhir
perkuliahan kelas.
LAIN-LAIN
1. Mahasiswa ARG bersedia untuk dilibatkan dalam aktivitas
promosi ARG.
2. Penggunaan gambar mahasiswa terkait kegiatan akademik
dan non-akademik ARG boleh digunakan ARG sebagai
bahan promosi.
3. Segala hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan
dan Petunjuk Teknis ini, akan diatur dalam Petunjuk Khusus.

Posisi Akademi Ritel Gramedia di
Kelompok Kompas Gramedia
Akademi Ritel Gramedia (ARG) merupakan
bagian dari Kelompok Kompas Gramedia
(KKG)

Dalam menjalankan kegiatan operasional setiap hari,
Akademi Ritel Gramedia dipimpin oleh Tiga Kepala Biro, dibantu oleh staff
sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di ARG:
Kepala Biro Kurikulum

: Rumaya Irmauli

Kepala Biro Alumni dan Penempatan Kerja

: Tunti Desiani

Kepala Biro Administrasi dan Akademik

: Rizqi Fitriananda

Student Recruiter

: Samuel Krisnawan

Admission Staff

: Tri Agus Purwanto

Academic Staff

: Petrus Sukijan

Student Service

: Anita Perada Elka

Social Media Specialist

: Stephanus Novi P.

Graphic Designer

: Mercurius Hendro

Administration Staff

: Athanasius Sumaryono

Secretary

: Veronica Hoar Klau

Associate Trainer ARG tergabung dalam National Trainer Community, sebuah
komunitas karyawan Gramedia yang secara khusus mendapatkan pelatihan
sebagai Trainer internal perusahaan. Para Associate Trainer adalah praktisi
berpengalaman di industri ritel, di bidangnya masing-masing.

Bintang Kristiyani - mengawali karier sebagai
Sales Superintendent pada tahun 2014. Ia
ditugaskan pertama kali di Gramedia Gandaria
City, dan sekarang menjabat Sales
Superintendent di Gramedia Semarang
Pandanaran.

Bintang Kristiyani
Epih Hidayat, mengawali kariernya sebagai
Store Associate di Gramedia Kopo Bandung
pada tahun 2000. Epih adalah seorang
pembelajar. Saat ini, Epih menjabat sebagai
Store Manager Gramedia World Karawang.

Epih Hidayat

Farid Aziz, memulai kariernya di Gramedia
Kelapa Gading Jakarta Utara sebagai Store
Associate pada tahun 2004. Farid adalah
Sarjana Bahasa Inggris dari STKIP Kusuma
Negara . Saat ini, Farid menjabat sebagai Store
Assistant Manager di Gramedia Tunjungan Plaza
Surabaya.

Farid Aziz
Gilang Pratama Alise, mengawali kariernya
sebagai Sales superintendent Gramedia pada
tahun 2013. Gilang adalah Sarjana Akuntansi
dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Saat ini,
Gilang menjabat sebagai Head Outlet di
Gramedia Sukabumi.

Gilang Pratama Alise

Januardi Piliang, mengawali karier menjadi
Store Associate pada tahun 2008. Januardi
adalah Sarjana Pendidikan Matematika dari
Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta. Saat ini,
Januardi menjabat sebagai Assistant Manager
Cafe.

Januardi Piliang
Karina Irene Purnamasari, Gramedia adalah
kantor pertama setelah lulus dari Universitas
Atma Jaya, Yogyakarta. Bergabung dengan
Gramedia sejak November 2014, di Learning &
Development Departement.
Karina Irene Purnamasari

Nia Arliani, seorang yang positif dan penuh
energi. Mengawali karier sebagai Resepsionis
pada tahun 2009 di Kompas Gramedia. Sambil
menyelesaikan kuliah, Ia menjadi Supervisor
penjualan di Gramedia pada tahun 2010 di
Teraskota. Saat ini bertugas di Gramedia World
Emerald Bintaro.

Nia Arliani

Raja Tubagus, mengawali kariernya sebagai
Store Associate di Gramedia. Raja sukses
menjadi lulusan terbaik Management
Development Program 2019. Setelah menjabat
sebagai Sales Promotion Superintendent di
Marketing Division, kini Raja menjabat sebagai
Store Assistant Manager Gramedia Supratman,
Bandung.

Raja Tubagus

Reska Nespandela, bergabung di Kompas
Gramedia sebagai Sales Superintendent,
beberapa penghargaan pernah diraihnya antara
lain: Best National Trainer Community 2015,
Best 25 Sales Superintendent 2018, dan Top 3
Graduates dari Management Development
Program 2019. Saat ini, Ia menjabat sebagai
Store Assistant Manager di Gramedia Cilacap.

Reska Nespandela
Rezza Patria Wibowo, pria kelahiran tahun
1984 ini, mengawali karier sebagai Management
Trainee di Gramedia pada tahun 2007.
Kemudian dipercaya menjadi Store Manager
pada 2008 hingga 2016. Sejak 2017 hingga
sekarang, Ia menjabat Public Relation Manager
Gramedia

Rini Anggraeni, mengawali karier sebagai
Customer Care di Bank International Indonesia
(BII)-MAY BANK. Rini mengambil konsentrasi
Educational of Management di Universitas
Negeri Jakarta. Saat ini, menjabat sebagai Sales
Superintendent di Gramedia Matraman.

Rezza Patria Wibowo

Rini Anggraeni

Rio Moenang, mengawali kariernya sebagai Store
Associate di Gramedia Summarecon Mal Serpong pada
tahun 2007. Rio Moenang telah berpindah lebih dari 5 toko
di sekitar Tangerang. Di tengah perjalanan kariernya, ia
mengikuti seleksi promosi menjadi Sales Superintendent
pada tahun 2011 dan dipercaya menjadi Champion Team
dari tahun 2013 hingga saat ini. Selain menjadi Sales
Superintendent di Gramedia Karawaci, Rio juga dipercaya
sebagai Trainer di National Trainer Community.

Rio Moenang

Rosalina Elfratilova, mengawali kariernya
sebagai Customer Service Officer di Gramedia
Pekanbaru Sudirman pada tahun 2009. Rosalina
adalah Sarjana Perikanan dari Universitas Riau.
Saat ini, Rosalina menjabat sebagai Store
Asisstant Manager di Gramedia Pekanbaru Mal
Department.

Rosalina Elfratilova
Rumaya Irmauli, mengawali kariernya sebagai
Rekruter di Gramedia pada tahun 2008. Rumaya
adalah Sarjana Psikologi dari Universitas
Diponegoro dan menempuh pendidikan Master
Psikologi di Universitas Tarumanagara. Saat ini,
Rumaya menjabat sebagai Recruitment and
Selection Manager Gramedia.

Rumaya Irmauli

Samuel Budi Krisnawan, mengawali kariernya
sebagai Rekruter di Gramedia pada tahun 2013.
Samuel adalah Sarjana Psikologi dari Universitas
Katolik Soegijapranata. Saat ini, Samuel
menjabat sebagai Recruitment and Selection
Superintendent Gramedia.

Samuel Budi Krisnawan

Taufik Ismail, kelahiran medan, 16 Maret 1994.
Ia merupakan Sarjana Akuntansi dari Universitas
Medan. Selepas kuliah, Taufik mulai bergabung
dengan Gramedia, sebagai sales superintendent
sampai dengan sekarang.

Taufik Ismail

Perusahaan Ritel yang pernah bergabung dalam kuliah Pengetahuan Industri
Ritel:

TESTIMONI ALUMNI AKADEMI RITEL GRAMEDIA

"Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan selama di ARG, saya
pun merasa lebih percaya diri. Sebagai angkatan pertama saya
sangat senang dan bangga bisa belajar di ARG apalagi melihat
perkembangan ARG yang semakin keren," Popy Sopyaningsih,
Alumni ARG Batch 1.

“Ada delapan mata kuliah yang menarik banget mengenai
dunia ritel. Bahkan meskipun sudah nggak di dunia ritel, ilmunya
masih sangat berpengaruh untuk diri kita,”
Yolsa Agustiar, Alumni ARG Batch 2.

“Sebenernya sempat malu juga karena sempat ragu mau
gabung ARG. Ternyata ikut ARG aku bisa ketemu banyak orang
baru yang keren-keren. Tahu gitu, nggak akan pikir dua kali
untuk gabung ARG,”
Hulwah Fairuz Ahya, Alumni ARG Batch 3.

“Banyak materi yang nantinya akan mengembangkan diri kita,
ini yang membuat saya tertarik gabung ARG,”
Octanas Abdul Rahman, Alumni ARG Batch 4.

“Ketika mengikuti ARG, pastikan gali terus ilmunya, gali
terus pengalamannya, dan jadikan bekal untuk
teman-teman menata kehidupan,”
Caroline Christi Gunawan, Alumni ARG Batch 5.

“Awalnya masuk ARG karena tertarik taglinenya. Begitu
masuk ARG, lebih dari itu wawasan saya jadi bertambah,”
Daniel Radityawisnu Satrio Nugroho, Alumni ARG Batch 6.

“Saya paling suka mata kuliah Grooming karena ternyata
tak hanya soal penampilan diri, namun juga attitude,”
Stella Ulfria Rosari Andes, Alumni ARG Batch 7.

“Meskipun dengan mentor/pengajar, tapi hubungannya
bisa bener-bener kaya temen,”
Saldy Maulana, Alumni ARG Batch 8.

“Akademi Ritel Gramedia cocok bagi yang baru lulus
sekolah,” Rio Raynaldo, Alumni ARG Batch 9.

“Saya paling suka materi pengembangan karakter, jadi
saya bisa tahu seperti apa kepribadian saya,”
Ardy Satrio Utomo, Alumni ARG Batch 10.

Akademi Ritel Gramedia,
Kantor:
Gedung Kompas Gramedia
Jl. Palmerah Barat 29-37.
Jakarta Pusat 10270
Email: akademiritelgramedia@gmail.com
Whatsapp: 0813 8670 1770
Kampus:
Gramedia Learning Center
Jl. Basuki Rahmat Kav. 12, Kampung Melayu.
Jakarta Timur 13310
Store Incubator:
Gramedia Matraman
Jl. Matraman Raya No.46-48.
Jakarta Timur 13150

