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II.1 Struktur Organisasi 

 

 

 
 

 
Gambar 2.1 Logo Orbit Future Academy 

 
 

Orbit Future Academy (OFA) didirikan pada tahun 2016 dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas hidup melalui inovasi, edukasi, dan pelatihan keterampilan. 

Label atau brand Orbit merupakan kelanjutan dari warisan mendiang Prof. Dr. Ing. 

B. J. Habibie (presiden Republik Indonesia ke-3) dan istrinya, Dr. Hasri Ainun 

Habibie. Mereka berdua telah menjadi penggerak dalam mendukung perkembangan 

inovasi dan teknologi pendidikan di Indonesia. OFA mengkurasi dan melokalkan 

program/kursus internasional untuk upskilling atau reskilling pemuda dan tenaga 

kerja menuju pekerjaan masa depan. Hal ini sesuai dengan slogan OFA, yakni 

“Skills-for-Future-Jobs”. 

 
Visi: 

Memberikan pembelajaran berbasis keterampilan transformatif terbaik untuk para 

pencari kerja & pencipta lapangan kerja. 

 
Misi: 

1. Membangun jaringan Orbit Transformation Center (OTC) secara nasional 

untuk menyampaikan kurikulum keterampilan masa depan berbasis 

sertifikasi melalui Platform Konten Digital. 
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2. Secara proaktif bekerja dengan pemerintah & organisasi dengan mengubah 

tenaga kerja mereka agar sesuai dengan perubahan pekerjaan yang terjadi 

karena Industri 4.0. 

3. Melatih pemuda dengan keterampilan kewirausahaan & mencocokkan 

mereka dengan peluang masa depan yang muncul di berbagai industri. 

4. Menghubungkan jaringan inkubator dan akselerator yang dikurasi ke 

industri, investor, dan ekosistem start-up global. 

 
Struktur organisasi OFA dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi OFA 

 

 
II.2 Lingkup Pekerjaan 

Seorang fasilitator akan mendampingi kurang lebih 40 peserta MSIB (student) 

dalam satu kelas. Terdapat dua jenis fasilitator, yakni: 

a. Homeroom Coach 

Homeroom coach bertugas menyampaikan materi tentang dasar-dasar AI, 

memberikan penilaian pada student, dan mengarahkan student saat 

pengerjaan Proyek Akhir (PA). 
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b. Domain Coach 

Domain coach bertugas menyampaikan materi tentang domain AI atau life 

skills dan memberikan penilaian pada student. 

Lingkup pekerjaan student adalah mengikuti kelas bersama homeroom atau 

domain coach, sesuai agenda kelas, hingga program selesai. 

 

II.3 Deskripsi Pekerjaan 

Berikut adalah deskripsi pekerjaan student sebelum pengerjaan PA: 

a. Mengikuti pre-test. 

b. Mengikuti kelas sesi pagi pada pukul 08.00 hingga 11.30 WIB. 

c. Mengikuti kelas sesi siang pada pukul 13.00 hingga 16.30 WIB. 

d. Mengulang materi yang telah disampaikan di kelas sesi pagi dan siang, 

setelah kelas sesi siang, selama 1 jam (self-study). 

e. Mengerjakan latihan individu atau kelompok yang diberikan oleh 

homeroom atau domain coach saat kelas berlangsung. 

f. Mengerjakan tugas yang diberikan homeroom atau domain coach hingga 

batas waktu tertentu. 

g. Mengerjakan mini project yang diberikan homeroom atau domain coach 

hingga batas waktu tertentu 

h. Mengikuti post-test. 

 
 

Student memiliki peran Designer selama pengerjaan PA, dengan deskripsi 

pekerjaan sebagai berikut: 

a. Membantu dalam pembuatan Jurnal 

b. Membantu dalam pembuatan Design 

c. Membantu Menyelesaikan Laporan Akhir 
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II.4 Jadwal Kerja 

Program ini berlangsung setiap hari kerja (Senin sampai dengan Jumat) 

selama 8 jam per harinya, dengan rincian sebagai berikut: 

 
Tabel 2.1 Agenda Kelas 

 

Pukul (WIB) Durasi (jam) Aktivitas 

08.00 s.d. 11.30 3.5 Kelas Sesi Pagi 

13.00 s.d. 16.30 3.5 Kelas Sesi Siang 

16.30 s.d. 17.30 1 Self-Study 

 
Program ini berlangsung dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022. 
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