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Ikhtisar Perusahaan
PT Mentari Books Indonesia Group (“Mentari Group”) didirikan pada tahun 2001 di
sebuah loteng rumah kecil di Jakarta dengan hanya satu unit layanan. Dari awal
yang sangat sederhana, namun didasari oleh tekad yang kuat untuk ikut berperan
dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui
pendidikan, sampai dengan tahun 2020 Mentari Group telah berkembang menjadi
tujuh unit layanan yang menyediakan solusi terpadu untuk dunia pendidikan.
Selama hampir dua dekade, komitmen pelayanan Mentari Group telah teruji
dan terbukti dalam memenuhi berbagai kebutuhan di bidang pendidikan,
mulai dari penyediaan buku-buku pelajaran berkualitas baik untuk kurikulum
nasional maupun internasional, program pelatihan baik untuk pimpinan lembaga
pendidikan maupun para guru, dan sertifikasi internasional untuk murid, guru,
dan kalangan profesional. Melalui salah satu unit layanannya, penerbit ASTA Ilmu
Sukses, Mentari Group juga telah berhasil menjangkau lebih dari dua belas negara
lain lewat program kerjasama di bidang lisensi hak cipta buku-buku yang dihasilkan.
Dalam perjalanannya, Mentari Group menyadari bahwa untuk memajukan kualitas
sebuah bangsa diperlukan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Oleh karena itu,
Mentari Group senantiasa membuka diri dan aktif untuk membangun kemitraan
dengan berbagai lembaga pendidikan dan para pemangku kepentingan lainnya.

Pesan Pendiri & Presiden Direktur

Indonesia adalah negara yang besar dalam arti sesungguhnya karena luasnya
wilayah, kekayaan sumber daya alam, kekayaan budaya, jumlah penduduk, dan
potensinya. Untuk menjadikan Indonesia negara yang benar-benar besar, maka
setiap warga negara Indonesia perlu memiliki kesadaran penuh, disiplin, dan
fokus untuk bersama-sama memajukan bangsa agar dapat berdiri sejajar dengan
bangsa-bangsa terkemuka di dunia.
Mentari Group, sejak berdiri tahun 2001, memilih jalur pendidikan untuk ikut
membangun bangsa secara konsisten, tanpa lelah, kerja keras, dengan penuh
semangat dan optimisme bersama-sama dengan para sahabat dan pendidik dari
sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, kita terus bergerak dan bekerja.
Apapun tantangannya, kita akan lalui bersama untuk membangun pendidikan
di Indonesia karena kita percaya dengan membangun pendidikan, kita tengah
memajukan bangsa ini sebagaimana yang tersurat dalam slogan Mentari Group,
“Bangun Pendidikan, Majukan Bangsa”.
Selamat bekerja untuk Indonesia! Bersama kita bisa!

Salam Sejahtera,
Anna Rimba Phoa
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Visi, Misi, Nilai Perusahaan

Visi

Menjadi kontributor aktif dalam pembangunan SDM
yang unggul di Indonesia untuk bisa berdiri sejajar
dengan bangsa-bangsa terkemuka di dunia melalui jalur
pendidikan.

•

Misi

•

•

Nilai

Menjadi tempat bertumbuh bagi generasi muda
Indonesia yang kompeten, berkarakter baik, dan
sejahtera.
Menjadi sumber pengadaan materi pembelajaran dan
pelatihan yang berkualitas dan unggul untuk seluruh
lembaga pendidikan, pimpinan lembaga pendidikan,
guru, orang tua, dan murid di seluruh Indonesia.
Berkontribusi aktif dalam menciptakan materi
pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan
tuntutan zaman dengan mengintegrasikan teknologi
terkini, sumber daya, dan talenta terbaik dari seluruh
dunia.

Untuk mendukung visi dan misi Mentari Group sehingga
dapat terus bertumbuh dan berkontribusi untuk
Indonesia, Mentari Group menjunjung tinggi nilai-nilai
dan budaya perusahaan antara lain:
• Integritas
• Kejujuran
• Kerja keras
• Melayani
• Saling bekerjasama

Tonggak Sejarah

2001

Mentari Books berdiri sebagai

2006

distributor buku pelajaran sekolah dari
penerbit terkemuka di dunia yang juga
menyediakan pelatihan guru.

2011

Agar lebih dekat dengan pelanggan
institusi dan pelanggan individu,
Mentari Bookstore pertama didirikan.

ASTA Ilmu Sukses hadir sebagai
penerbit buku pelajaran dan distributor
eksklusif buku-buku English Language
Teaching (ELT).

2013

Mentari Digital lahir untuk menjawab

2011

Mentari Assessment menjadi pusat
resmi ujian bahasa Inggris Cambridge
English (The Authorised Centre of
Cambridge Assessment English).

2015

kebutuhan yang muncul di tengah
pesatnya perkembangan teknologi dan
telah turut mempengaruhi gaya belajar
generasi milenial dan generasi
setelahnya.

Mentari Teachers Academy

2016
Mentaripedia (www.mentaripedia.com)

adalah portal belanja dalam jaringan (online)
untuk memudahkan pelanggan berbelanja
buku.

didirikan sebagai pusat pelatihan
untuk para guru dan pimpinan
lembaga pendidikan.
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Identitas Merek

Merek
Nama “Mentari” dipilih karena memiliki makna yang dalam dan mencerminkan
semangat yang menjadi dasar berdirinya Mentari Group. Mentari adalah sumber energi,
sumber kehidupan, dan pusat semesta yang setia menerangi aktivitas manusia.
Cahaya mentari yang selalu bersinar juga menggambarkan pentingnya peran buku
dalam proses pendidikan. Sebagaimana di awal pendirian Mentari Books, misi utamanya
adalah untuk mendatangkan buku-buku berkualitas internasional. Namun seiring
berjalannya waktu, pelayanan di bidang penyediaan buku pun berkembang menjadi
lebih terpadu, sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di dunia pendidikan.
Simbol
Simbol matahari yang sedang bersinar dipilih untuk merepresentasikan
secara visual kesetiaan Mentari Group dalam memberikan solusi
dan jawaban terintegrasi dalam dunia pendidikan baik untuk siswa,
para pendidik, pemilik institusi, orang tua, maupun para pemerhati
pendidikan.
Warna

Warna jingga (orange) pada simbol matahari memperlihatkan cahaya
pagi, melambangkan optimisme, kehidupan, keceriaan, dan harapan.
Warna merah bata pada tulisan Mentari melambangkan kedewasaan,
tingkat kepercayaan yang tinggi, optimisme, dan keberanian. Selain
itu, warna merah bata juga melambangkan warna tanah, yang dalam
konteks ini hendak merujuk ke tanah air Indonesia.

Tagline
“Solusi terpadu untuk pendidikan” dipilih untuk menggambarkan pelayanan
Mentari Group yang semakin berkembang dan terpadu di bidang penyediaan
konten-konten pendidikan dalam beragam bentuk.
Slogan
“Bangun Pendidikan, Majukan Bangsa” adalah slogan yang merepresentasikan
visi dan misi Mentari Group untuk menjadi kontributor aktif dalam pembangunan
sumber daya manusia yang unggul di Indonesia, yang menekankan pada peran
penting pendidikan sebagai kunci utama bagi kemajuan suatu bangsa.

Sebaran Layanan dan Pelanggan
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PERSEBARAN PELANGGAN MENTARI
Mentari Group telah melayani lebih dari 6000 pelanggan berbagai segmen dan
hadir di 33 provinsi di seluruh Indonesia dengan berbagai program unggulannya.
Sumatera

Kalimantan

Sulawesi
Papua

Jawa
Bali & Nusa Tenggara

SEBARAN LAYANAN TIM MENTARI

9 Toko Buku

10 Kantor

Jatabek
• Puri Indah
• Bandung
• Kelapa Gading • Surabaya
• Radio Dalam
• Makassar
• Serpong
• Bekasi

•
•
•
•
•

Jakarta
Medan
Pekanbaru
Palembang
Lampung

•
•
•
•
•

3 Agen

Bandung
Surabaya
Bali
Makassar
Yogyakarta

• Semarang
• Batam
• Pontianak

Sebagai wujud komitmen Mentari Group untuk berkontribusi aktif dalam pengembangan
sumber daya manusia yang unggul, Mentari Group secara konsisten menyelenggarakan
program pelatihan bagi para pimpinan lembaga pendidikan dan para guru. Setiap
tahunnya, tidak kurang dari 300 sesi pelatihan diadakan di berbagai kota di Indonesia.
Informasi pelatihan dapat diakses di situs www.hadiryuk.id.

PROGRAM PELATIHAN
10667
10185

10000

8775

9000

7738

8000
7000

SEBARAN SEGMENTASI
LEMBAGA

6433

7494

6239

6000

15%

30%

25%

30%

5000
4000
3000

2907

3509
2741

2570

3289

3324

2465

2000
1000
0

2013

2014

2015

2016
Jumlah Peserta

2017

2018

2019

Sekolah Nasional
Sekolah Nasional Plus
Sekolah Internasional
Lembaga Kursus dan lain-lain
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Keunggulan Mentari

Dalam upaya memberi manfaat maksimal bagi pelanggan, Mentari Group menerapkan
formula yang disebut “3 Winning Strategies”.

1

Winning Team

Cerdas

Ramah

Profesional

Terpercaya

Metodologi
yang Terbukti

Standar
Internasional

Dapat
Diandalkan

Berpengalaman

Berkomitmen

2

Winning Program

3

Winning System

Jaminan Winning System Mentari Group diwujudkan melalui komitmen dan kegiatan
berikut:

Ketersediaan Stok

Pengiriman Tepat
Waktu

Administrasi
yang Kuat

Konsultasi

Kunjungan
Sekolah ke Luar
Negeri

International
Seminars &
Gatherings

Collective Training

In-House Training

Solusi Mentari

Demi memenuhi berbagai kebutuhan institusi pendidikan, Mentari Group
menyediakan solusi pendidikan terintegrasi yang unggul dan berkualitas.

Mentari Group memiliki 7 unit pelayanan yang memungkinkan tersedianya
Mentari Solutions:

9

10

Mentari Books
Mentari Books adalah satusatunya institusi terlengkap,
terbaik dan paling konsisten
dalam memberikan solusi
terpadu untuk pendidikan
di Indonesia. Kami melayani
dengan tulus sebagai mitra
sekolah selama 19 tahun
terakhir.
Mentari Books memberi
nilai tambah yang besar dan
manfaat berlimpah untuk
sekolah melalui keunggulan
layanan kami yaitu:
1. Konsultasi Program
kurikulum dengan kualitas
terbaik dan berstandar
internasional. Mentari
Books bekerjasama
dengan penerbit terbaik
dunia dalam menyediakan
program untuk TK-SMA
dan Universitas.
2. Pelayanan terbaik yang tak
tertandingi dengan garansi
pendampingan program
pelatihan guru dan
pimpinan sekolah yang
berkualitas terbaik secara
rutin.
3. Tim Education Consultant
yang andal, berdedikasi
tinggi, dan melakukan
kunjungan rutin.
4. Sistem manajemen yang
kuat menjamin pelayanan
berkualitas, ketersediaan
stok, dan pengiriman tepat
waktu.

Mentari Books

Lebih dari 6.000 institusi pendidikan
di 50 kota telah mempercayai Mentari
Books sebagai penyedia layanan
solusi terpadu untuk pendidikan di
Indonesia.
Tidak kurang dari 250 insan Mentari
Group siap melayani sekolah
dengan sistem yang kuat dan akurat.
Lebih dari 50 Education Consultant
melayani setiap kebutuhan sekolah melalui pertemuan langsung dengan sekolah
secara rutin, konsultasi dan diskusi pengajaran, serta penggunaan program di
sekolah.
Bekerjasama dengan penerbit terkemuka di dunia secara ekslusif, di antaranya Marshall
Cavendish Education, Cambridge University Press, Asta Ilmu Publishing, Shinglee
Publication, Hodder Education, dan Singapore Asia Publication untuk menyediakan
berbagai program kurikulum pengajaran dan pembelajaran.

11

Mentari Teachers Academy
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Mentari Teachers Academy adalah
sarana tempat pengembangan
profesi bagi setiap guru, dengan
menyediakan beragam materi
pelatihan dan pembelajaran bagi
insan pendidikan Indonesia untuk
terus menempa dan meningkatkan
keterampilan dan kompetensinya.

Visi
Menjadi tempat pengembangan
pelatihan bagi setiap insan
pendidikan terunggul di Indonesia
dengan mengedepankan
pengembangan sumber daya
manusia sehingga makin
kompeten, berkarakter baik dan
sejahtera.

Misi
•

•

Membantu setiap insan
pendidikan di Indonesia untuk
mengembangkan kemampuan
diri yang ada sehingga
akan makin kompeten dan
profesional di bidangnya
Menyiapkan setiap insan
pendidikan di Indonesia
untuk mampu menjadi lebih
profesional di bidang bahasa
Inggris, Matematika dan Sains
sehingga mampu diterima dan
diakui secara nasional maupun
internasional.

Mentari Teachers Academy

Setiap insan pendidikan di Indonesia
perlu terus memacu diri untuk
mengikuti setiap perkembangan
jaman termasuk perkembangan di
bidang pengajaran. Modul dan materi
pelatihan disusun dengan mengikuti
perkembangan metodologi dan
pedagogi pengajaran yang terkini dan
interaktif. Materi pelatihan difokuskan
pada materi pengajaran Bahasa
Inggris, Matematika dan Sains.
Program pelatihan dikelompokkan dalam 2 kategori: bagi para guru/pengajar dan
bagi para pemimpin sekolah (kepala sekolah, koordinator akademis, koordinator
tata usaha/administrasi, pengurus yayasan, dan sebagainya). Materi pelatihan
disesuaikan dengan tiap peserta yang tergabung dalam kategori yang diikuti
ataupun mata ajar yang diambil.
Mentari Teachers Academy memiliki keunggulan:

Memiliki program
dan materi pelatihan
yang berkelanjutan/
berkesinambungan

Memberikan
kenyamanan dalam
setiap proses
kegiatan pelatihan

Berdasarkan pada
kurikulum dengan
standard internasional
yang diakui

Berorientasi pada
hasil akhir yang telah
teruji

Dapat disesuaikan
dengan kebutuhan
dari setiap institusi

Melibatkan widyaswara
/narasumber/pelatih
yang berpengalaman di
bidangnya
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Mentari Assessment

Mentari Assessment adalah
salah satu unit layanan dari
Mentari Group yang berperan
sebagai Authorised Exam Centre
dari Cambridge Assessment
English UK, yaitu lembaga yang
telah
diberikan
wewenang
untuk menyelenggarakan Ujian
Cambridge Assessment English
di Indonesia.
Cambridge Assessment English adalah sertifikasi berbahasa Inggris yang
dikeluarkan oleh Cambridge Assessment English, Cambridge University UK, yang
diikuti oleh 5 juta orang dari 140 negara setiap tahunnya.
Cambridge Assessment English didasarkan pada Common European Framework
of Reference (CEFR) yang membagi kemampuan berbahasa Inggris ke dalam
tingkatan berupa:

Common European Cambridge
English
Framework of
Scale
Reference (CEFR)

Schools

General and
higher education

C2
Proficiency

C2
Proficiency

C1
Advanced

C1
Advanced

B2 First
for Schools

B2 First

B2 Business
Vantage

B1 Preliminary
for Schools

B1 Preliminary

B1 Business
Preliminary

A2 Key for
Schools

A2 Key

A2
Flyers

A1 Movers

Pre A1
Starters

Young Learners
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Business

C1 Business
Higher

Mentari Assessment

Mentari Assessment telah melayani :

20 kota di Indonesia
Kerja sama dengan100+
Exam Preparation Centre
7000+ peserta ujian—
Lebih dari

siswa maupun guru—setiap tahun

Cambridge Assessment English menguji keterampilan:

Reading

Writing

Mengapa Perlu Sertifikasi
Cambridge English ?

1

Mendapatkan kerangka
kurikulum dan Silabus
Bahasa Inggris yang teruji dan
berstandar internasional

2

Mendapatkan pengakuan
kompetensi berstandar
internasional

3

Tersedia materi pengajaran
dan pembelajaran yang
lengkap untuk siswa dan guru

4

Memotivasi siswa belajar
bahasa Inggris

Listening

Speaking
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ASTA Ilmu Sukses
Buku-buku Terbitan ASTA
Prasekolah

Sekolah Dasar

SMP-SMA

Buku-buku Oxford University Press

Buku-buku Terbitan SL Education

Seri Cerita Indonesiaku

Seri Cerita Sahabat Kecilku

ASTA Ilmu Sukses

menghadirkan program literasi
terbaru “Menjadi Indonesia”
yang dikemas secara menarik
dengan tujuan mengembangkan
minat baca dan daya
imajinasi anak, meningkatkan
kemampuan berbahasa anak,
serta menambah wawasan dan
pengetahuan anak.

Seri Cerita Imajinasiku

ASTA Ilmu Sukses
ASTA Ilmu Sukses merupakan suatu penerbit dan
distributor buku-buku pelajaran sekolah. Didirikan
pada tahun 2011, kami telah menerbitkan banyak
buku teks berbahasa Inggris, matematika, sains,
bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia dari
tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah
lanjutan tingkat atas. Kami telah dipercaya sebagai
distributor berbagai bahan pengajaran bahasa
Inggris terbitan Oxford University Press-English
Language Teaching (ELT) sejak 2013 dan distributor
resmi dari buku sekolah dasar khusus di bidang
matematika dari SL Education sejak 2017.
Komitmen ASTA untuk Pengembangan Guru
Program buku dan pelatihan kami telah menjangkau ribuan pelanggan di
berbagai kota di Indonesia.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

28 Sesi
788 Institusi
1.347 Peserta
11 Kota

39 Sesi
556 Institusi
984 Peserta
8 Kota

31 Sesi
738 Institusi
1704 Peserta
8 Kota

43 Sesi
705 Institusi
2039 Peserta
12 Kota

45 Sesi
786 Institusi
2552 Peserta
14 Kota

64 Sesi
514 Institusi
1378 Peserta
13 Kota

92 Sesi
608 Institusi
1246 Peserta
13 Kota

89 Sesi
757 Institusi
1787 Peserta
14 Kota
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Mentari Bookstore
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Mentari Bookstore tidak hanya menyediakan dan menjual buku, tetapi juga
memberikan nilai lebih dari segi pelayanan, yaitu melalui program unggulan dan
promosi.
Program Aktivitas Mentari Bookstore:
1 Bazar Buku & Pameran di Sekolah

•
•

Memfasilitasi para murid & guru untuk
mendapatkan buku pendukung terbaik.
Memperkenalkan keberadaan Mentari
Bookstore.

2 Kunjungan Sekolah

Hadir lebih dekat dengan sekolah.
• Memperkenalkan program Mentari
Bookstore.
• Mendukung kebutuhan perpustakaan
sekolah.

3 Welcome to Mentari Bookstore

•

•
•

School trips/wisata buku ke Mentari
Bookstore.
Memberikan pengalaman belajar nyata
kepada anak.
Menumbuhkan minat baca anak.

Program Promosi Mentari Bookstore:
1 Program Mentari Smart Club

Mendapatkan diskon 10% untuk setiap pembelian, kecuali textbooks,
workbooks, dan homework. Pemberian diskon ini berlaku setelah terkumpul 20
stempel untuk periode satu tahun kedepan.

2 Smart Student Promo

Keuntungan bagi pelanggan: Mendapatkan diskon 25%, sebagai apresiasi untuk
siswa yang berprestasi:
• Tiga mata pelajaran utama (Bahasa Inggris/Mandarin, Matematika, Sains)
dengan nilai rata-rata 8.
• Menunjukkan fotokopi rapor.
• Menunjukkan kartu identitas siswa. Program ini berlaku 2 periode (JuniAgustus & Desember–Februari).

Syarat dan ketentuan berlaku.

Mentari Bookstore
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3 Insta Love Promo
Keuntungan bagi pelanggan: Mendapatkan
diskon 10% sebagai apresiasi kepada
pelanggan yang mau berpartisipasi dalam
Instagram (IG) Mentari Bookstore (syarat dan
ketentuan berlaku). Ikuti akun IG Mentari
Bookstore: mentari_bookstore.

Lokasi Mentari Bookstore
Jakarta, Tangerang, & Bekasi

Bandung & Surabaya

Puri Indah
Rukan Sentra Niaga Puri Indah
Blok T1-14, Jakarta Barat.
Ph. (021) 5830 2871
mentaripuri@mentaribooks.com
0812 8443 3283

Bandung—Jawa Barat
Jl. Terusan Ir. Sutami Kav. 8A–8B
RT 5/RW 4, Kecamatan Sukajadi,
Kelurahan Sukawarna, Bandung.
mentaribandung@mentaribooks.com
0858 6178 9068

Kelapa Gading
Jl. Kelapa Hibrida Raya
Blok PF 18 No.7, Jakarta Utara.
Ph. (021) 4516 390 / 94
mentarigading@mentaribooks.com
0815 8602 0142

Surabaya Barat—Jawa Timur
Ruko Darmo Villa Blok A/8 Jl. Darmo Permai
Selatan, Surabaya Barat.
Tel. (031) 7325775
mentarisurabaya@mentaribooks.com
0878 5156 5887

Radio Dalam
Jl. Radio Dalam Raya No.2, Jakarta Selatan.
Tel. (021) 7255003/7208722
mentariradiodalam@mentaribooks.com
0816 1712 5271

Surabaya Timur—Jawa Timur
Ruko Mega Galaxy, Jl. Raya Kertajaya Indah
Timur, XIV A.3-Klampis, Surabaya Timur.
Tel. (031) 5946560/5946780
mentarisbytimur@mentaribooks.com
0878 5156 5887

Serpong—Tangerang
Ruko Sutera Niaga 1 No.31 (lantai 2)
Jl. Raya Serpong, Alam Sutera, Tangerang.
Tel. (021) 5398637
mentariserpong@mentaribooks.com
0858 8317 9936
Bekasi —Jawa Barat
Sun City Square Blok A No.28,
Jl. Mayor Hasibuan, Bekasi.
Tel. (021) 8852131/8852148
mentaribekasi@mentaribooks.com
0812 8787 1338

Makassar

Makassar—Sulawesi Selatan
Jl. Cenderawasih No. 299
Makassar, Sulawesi Selatan.
Tel. (0411) 859564
mentarimakassar@mentaribooks.com
0813 4050 4361

Buka pukul 09.00-18.00
Senin - Sabtu

Temukan kami di:

mentari_bookstore
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Mentaripedia

Pertama kali diperkenalkan pada September 2016, Mentaripedia adalah
portal belanja online yang menyediakan solusi terpadu untuk pendidikan
di Indonesia. Visi kami adalah menjadi portal belanja online yang menyediakan berbagai produk dan jasa yang relevan dengan dunia pendidikan.
Dengan slogan “Belanja Buku Makin Mudah!”, Mentaripedia berkomitmen
untuk melayani pelanggan Mentari Group secara lebih baik dan lebih cepat
di era digital. Kami menawarkan banyak kemudahan dalam berbelanja
buku-buku dan menyediakan berbagai produk yang dibutuhkan oleh para
guru/praktisi pendidikan, orang tua, dan para siswa. Kami juga terus
berusaha menyediakan berbagai fitur dan layanan yang menjamin
keamanan dan kenyamanan para pelanggan Mentari Group.

5 ALASAN

BERBELANJA DI MENTARIPEDIA

1 MUDAH

Memberikan kemudahan
dalam berbelanja online.

2 NYAMAN

Anda dapat berbelanja di
mana pun dan kapan pun.

3 TERPERCAYA

Melindungi kerahasiaan
data dan transaksi anda.

4 EFISIEN

Menghemat waktu dan biaya anda
dalam mendapatkan buku-buku
berkualitas internasional dengan harga
terjangkau.

5 FLEKSIBEL

Memberikan banyak pilihan metode
pembayaran dan pengiriman.

Mentaripedia

BELANJA
BUKU
MAKIN
MUDAH
CARA
BERBELANJA
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Mentari Digital
Generasi Era Milenial
• Sangat aktif menggunakan media
digital.
• Dapat menggunakan teknologi
dengan baik.
• Gaya belajar yang bervariasi.

1
2
Mengapa
Mentari Digital
Menjadi
Solusi
Pembelajaran?

3

4

Kemajuan secara pesat dalam
media dan ICT
Cepat terhubung ke media
sosial.

Globalisasi
• Dinamisnya era digital
mengakibatkan cepatnya
kegiatan berbagi informasi.
• Keterampilan dan kompetensi
di dunia kerja berkembang
secara cepat.
Aspirasi
Harapan untuk pendidikan yang
berkualitas di Indonesia.

Mentari Digital

Sebagai bagian dari Mentari Group, Mentari
Digital menyediakan solusi digital yang inovatif
dan terintegrasi dengan pelayanan berkualitas
yang dapat diandalkan.
Sejak didirikan pada tahun 2013, Mentari Digital
berkomitmen untuk menyediakan lingkungan
pembelajaran yang terbaik. Solusi pembelajaran
digital (e-learning) yang lengkap dengan
menggunakan platform digital, kurikulum
berbasis digital, sumber-sumber pembelajaran,
Learning Management System (LMS), ensiklopedia
dalam jaringan (online) dan digital, permainan
dan aktivitas yang mengedukasi, dan program
membaca literatur digital.
Saat ini Mentari Digital mewakili penerbit-penerbit terkemuka di dunia, antara lain
Marshall Cavendish Online, World Book Online, Doddle, dan myON secara ekslusif
untuk Indonesia.
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Galeri

Insan Mentari selalu hadir dan
siap membantu Anda.

