Aturan Main Pelatihan Di LojiGIS
Bagi siapa saja calon peserta atau peserta yang akan
mengikuti pelatihan SIG/Inderaja di LojiGIS maka harus
mengetahui dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :


















Lojigis bukan lembaga pendidikan/kursus formal
Seluruh pelatihan di LojiGIS hanya merupakan media
berbagi pengalaman dalam bidang SIG/Inderaja,
bukan/tidak ada kaitannya dengan sertifikasi ataupun
tingkat keahlian/profesi tertentu bagi pesertanya
khususnya dalam bidang SIG/Inderaja.
Seluruh aspek yang berhubungan dengan perangkat
lunak yang digunakan adalah merupakan tanggung jawab
peserta sendiri.
Seluruh pelatihan SIG/Inderaja reguler diselenggarakan di
kantor LojiGIS di Bogor, Jawa Barat.
Calon peserta pelatihan adalah yang sudah mengisi dan
mengirimkan formulir pendaftaran baik secara manual
maupun online di www.lojigis.com, serta sudah melunasi
biaya pelatihan secara penuh sebelum pelatihan yang
dimaksud dimulai.
Seluruh biaya pelatihan harus dilunasi sebelum pelatihan
dimulai.
Jika belum melunasi maka calon peserta tidak bisa
mengikuti pelatihan dimaksud.
Besaran biaya pelatihan adalah seperti yang tercantum di
alamat situs www.lojigis.com/p_biaya.php. baik untuk
pelatihan Reguler, Private, ataupun Inhouse.
Jika dikarenakan satu hal biaya tidak bisa dilunasi
sebelum pelatihan berakhir maka harus memberikan
surat jaminan kepada LojiGIS mengenai kepastian waktu
pelunasan yang disertai tandatangan pimpinan
lembaga/perusahaan peserta di atas materai Rp. 6.000.
Pembayaran biaya pelatihan bisa secara tunai atau
melalui transfer sebelum pelatihan dimulai ke no
rekening 133-000-316-181-7 Bank Mandiri Cab. Bogor
Kapten Muslihat atas nama Nana Rusyana sebesar biaya
pelatihan yang akan diikuti.
Konfirmasikan bukti pembayaran/transfer melalui e-mail,
telp. atau sms.























Segala yang terkait pajak menjadi urusan peserta sendiri.
Akomodasi, transportasi dari dan ke tempat pelatihan
(Bogor), serta yang sifatnya pribadi dan tidak berkaitan
dengan pelatihan ditanggung sendiri oleh peserta (di luar
biaya pelatihan). Panitia hanya membantu booking
hotel/penginapan terdekat jika diminta.
Jika setelah pembayaran calon peserta membatalkan
keikutsertaan dalam pelatihan, biaya akan dikembalikan
sebesar 90% dari biaya pelatihan dimaksud.
Jika dikarenakan kondisi peserta tidak memungkinkan
mengikuti secara penuh pelatihan dimaksud, maka biaya
dikembalikan sesuai jumlah hari yang telah diikuti tanpa
memperoleh sertifikat pelatihan dan kwitansi bukti
pembayaran secara penuh.
Mengkonfirmasi ulang keikutsertaan minimal 2 hari
sebelum hari H pelatihan, melalui email/sms/telp ke
panitia (no/email di bawah).
Tidak mengkonfirmasi ulang dianggap
membatalkan/tidak ikut.
Sertifikat dan kwitansi bukti pembayaran biaya pelatihan
akan diberikan di hari terakhir pelatihan.
Semua pelatihan reguler SIG/RS di LojiGIS pada
umumnya berlangsung selama 4 hari.
Setiap hari pelatihan dilakukan pukul 08.30 - 16.30 wib.
Selama jam pelatihan peserta mendapatkan makan siang
dan snack (2 kali) dari LojiGIS.
Peserta pelatihan akan diberikan sertifikat setelah
mengikuti secara penuh seluruh materi pelatihan dan
melunasi biaya pelatihan seperti yang telah ditentukan,
serta sesuai jadwal yang harus diikuti.
Sertifikat yang didapat peserta setelah pelatihan hanya
merupakan bukti keikutsertaan peserta dalam pelatihan
di LojiGIS, bukan/tidak ada kaitannya dengan sertifikasi
ataupun tingkat keahlian/profesi bidang SIG/Inderaja.
Siapa saja bisa mengikuti pelatihan SIG/Inderaja di
LojiGIS, termasuk yang sama sekali tidak
mengetahui/memahami tentang SIG/Inderaja.
SIG adalah teknologi berbasis komputer, maka sangat
disarankan calon peserta bisa mengoperasikan komputer



















(minimum Windows, dan Ms Office seperti word, excel,
atau acces) dan disarankan tidak buta warna.
Dalam setiap pelatihan reguler SIG/RS di LojiGIS tidak ada
kuota minimum peserta, jadi pelatihan tetap berjalan jika
peserta hanya 1 orang.
Jumlah peserta dibatasi maksimal 7 orang untuk
efektifitas.
Setiap peserta akan diberikan manual/modul dari LojiGIS
sesuai dengan pelatihan SIG/Inderaja yang diikuti.
Semua modul pelatihan di LojiGIS hanya tersedia dalam
bentuk hardcopy/buku, permintaan modul dalam format
softcopy tidak akan diberikan
Contoh data untuk pelatihan disediakan oleh
LojiGIS/instruktur, namun peserta juga bisa membawa
data/peta nya sebagai bahan pelatihan jika ada.
Peserta bisa membawa komputer/laptop sendiri.
Jika peserta tidak membawa laptop sendiri, LojiGIS akan
memfasilitas 1 komputer untuk peserta selama
pelatihan.
Peserta akan mendapat alat tulis dan training kit khas
LojiGIS.
Disediakan free internet hotspot selama pelatihan
Perlengkapan pelatihan seperti LCD Proyektor dll., akan
disediakan oleh LojiGIS.
Menjaga tata tertib dan kesopanan selama pelatihan
berlangsung.
Hal yang belum tercantum atau belum jelas bisa
ditanyakan ke manajemen LojiGIS
Dengan mengikuti pelatihan di LojiGIS, berarti peserta
telah menyetujui semua syarat dan ketentuan di atas.

Prosedur Pendaftaran
Setelah peserta menyetujui syarat dan ketentuan di atas, dan
berminat mengikuti pelatihan yang diinginkan, maka proses
pendaftaran adalah :
 Peminat terlebih dulu mengisi formulir pelatihan dan
mengirimkannya ke email: info@lojigis.com atau
lojigis@gmail.com.








Formulir pendaftaran bisa diunduh di masing-masing
halaman web pelatihan dimaksud (www.lojigis.com) atau
mengirim email permintaan formulir ke info@lojigis.com,
atau pendaftaran bisa juga dilakukan secara online di
www.lojigis.com/p_pendaftaran_online.php.
Membayar biaya pelatihan dimaksud dengan transfer ke
no rekening 133-000-316-181-7 Bank Mandiri Cab. Bogor
Kapten Muslihat atas nama Nana Rusyana.
Mengkonfirmasi bukti pembayaran/transfer melalui email, telp. atau sms ke LojiGIS.
Calon peserta datang pada hari H pelatihan.

Syarat dan ketentuan tambahan untuk pelatihan
SIG/Inderaja secara khusus (inhouse training).
 Pelatihan SIG/Inderaja secara khusus/inhouse
diselenggarakan di tempat peminat atau yang disepakati.
 LojiGIS hanya bertanggung jawab menyediakan
instruktur/trainer (atau tim trainer) sesuai materi yang
diinginkan peminat.
 LojiGIS hanya akan menyediakan 1 eksemplar master
manual/modul dalam bentuk hardcopy sesuai materi
yang diinginkan.
 Perbanyakan manual menjadi tanggung jawab peminat.
 LojiGIS hanya akan menyediakan training kit seperti yang
diberikan pada pelatihan reguler sesuai jumlah peserta.
 LojiGIS akan membuat/memberikan sertifikat jika
diperlukan sesuai jumlah peserta.
 Sifat pelatihan dan sertifikat sama dengan pelatihan
SIG/Inderaja reguler di LojiGIS.
 Segala hal yang berhubungan dengan tempat pelatihan,
perlengkapan pelatihan (seperti lcd, laptop/komputer
untuk peserta, alat tulis, dll.), konsumsi/snack
sepenuhnya adalah tanggung jawab peminat.
 Minimal 40% biaya pelatihan dibayar di muka, dan
pelunasan dilakukan sebelum pelatihan berakhir.
 Biaya pelatihan belum termasuk akomodasi dan
transportasi trainer ke lokasi pelatihan.
 Jika diperlukan akan dibuat perjanjian kerjasama antara
LojiGIS dengan peminat.



Sebelum pelatihan, peminat memberikan biodata
peserta kepada LojiGIS baik melalui email maupun
pendaftaran online di www.lojigis.com.

Semua informasi ini bisa dilihat juga di situs www.lojigis.com.

