SYARAT DAN KETENTUAN PROGRAM APPS ACADEMY MAKERS INSTITUTE
Tentang Program
Apps Academy merupakan program pelatihan di bidang software engineering yang
diselenggarakan oleh Makers Institute. Program Apps Academy terdiri dari :
1. Fullstack Academy
Fullstack Academy merupakan program intensif full time selama 20 minggu dengan
jadwal belajar setiap Senin-Jumat (kecuali hari libur nasional) mulai pukul 09.00 –
18.00.
Program fullstack Academy memiliki total durasi course hour 800 jam.
Program ini memiliki kelas persiapan selama 2 minggu yang harus diikuti oleh
peserta program sebelum kelas intensif diadakan.
2. .Net Academy
.Net Academy merupakan program intensif full time selama 8 minggu dengan jadwal
belajar setiap Senin-Jumat (kecuali hari libur nasional) mulai pukul 08.30 – 16.00.
Program .Net Academy memiliki total durasi course hour 240 jam.
Program ini memiliki kelas persiapan selama 1 minggu yang harus diikuti oleh
peserta program sebelum kelas intensif diadakan.
3. Android Academy
Android Academy merupakan program intensif part time selama 12 minggu dengan
jadwal belajar setiap Senin, Rabu dan Jumat (kecuali hari libur nasional) mulai pukul
18.30 – 21.30
Program Android Academy memiliki total durasi course hour sebanyak 108 jam.
4. iOS Academy
iOS Academy merupakan program intensif part time selama 12 minggu dengan
jadwal belajar setiap Selasa, Rabu dan Kamis (kecuali hari libur nasional) mulai pukul
18.30 – 21.30
Program iOS Academy memiliki total durasi course hour sebanyak 108 jam.
5. Android Basic
Android Basic merupakan program reguler part time selama 8 minggu dengan jadwal
belajar setiap Selasa dan Kamis (kecuali hari libur nasional) mulai pukul 16.00-17.30.
Program Android Basic memiliki total durasi course hour sebanyak 24 jam.
6. Web Development Foundation

Web Development Foundation merupakan program reguler part time selama 8
minggu dengan jadwal belajar setiap Selasa dan Jumat (kecuali hari libur nasional)
mulai pukul 16.00-18.00.
Program Web Development Foundation memiliki total durasi course hour sebanyak
24 jam.
Kehadiran
 Peserta diwajibkan untuk hadir sebelum kelas dimulai.
 Toleransi keterlambatan adalah 30 menit.
 Keterlambatan sebanyak 4 kali dengan waktu lebih dari 30 menit dihitung sebagai
ketidakhadiran sebanyak 1 pertemuan.
 Seluruh peserta diwajibkan untuk mengikuti program pembelajaran minimal 85%
(delapan puluh lima persen) dari total course hour sesuai program yang diikuti sebagai
syarat kelulusan.
 Peserta diperkenankan untuk izin tidak mengikuti program pembelajaran sebanyak 15%
(lima belas persen) dari total course hour, dengan ketentuan alasan sakit sebanyak 10%
(sepuluh persen) dan alasan lainnya sebanyak 5% (lima persen).
 Izin tidak mengikuti pembelajaran karena sakit wajib untuk melampirkan surat sakit
dari dokter.
Kompetensi Teknikal
 Terdapat syarat kelulusan untuk setiap modul pembelajaran yang dilakukan dengan
ujian atau tugas proyek yang dilakukan setiap akhir modul.
 Peserta program diwajibkan untuk memenuhi skor minimum sebesar 2,8 dari skala 5
pada ujian atau tugas proyek yang dilaksanakan.
Final Project
 Setiap program Apps Academy memiliki Final Project yang harus dikumpulkan dan
dipresentasikan oleh peserta.
 Peserta program wajib mengerjakan, mengumpulkan dan mempresentasikan Final
Project yang ditugaskan di akhir periode kelas sebelum batas akhir yang ditentukan.

Program Dukungan Karir
 Makers Institute secara rutin menyelenggarakan event, workshop dan hiring session
untuk membantu peserta program Apps Academy mendapatkan pekerjaan.

 Peserta program diharapkan untuk mengikuti seluruh aktivitas dalam program
dukungan karir yang diselenggarakan Makers Institute.
 Bagi peserta yang memiliki minat untuk disalurkan kepada hiring partner, wajib untuk
mengikuti Program Dukungan Karir yang terdapat di Maker Institute.

Pembatalan, Pengunduran Diri dan Kebijakan Pengembalian Biaya Program
Pembatalan Pendaftaran
Peserta program memiliki hak untuk membatalkan pendaftaran. Permintaan pembatalan
harus dikirimkan melalui e-mail ke admissions@makersinstitute.id serta harus menyatakan
bahwa peserta yang bersangkutan tidak lagi ingin terikat dengan perjanjian pendaftaran
program Apps Academy di Makers Institute.

Pengunduran Diri
Makers Institute sangat mengharapkan seluruh peserta program yang memulai
pembelajaran akan sukses menyelesaikan program. Namun, terdapat kondisi serta keadaan
yang memungkinkan untuk terjadinya pengunduran diri oleh peserta ataupun sanksi Drop
Out oleh instruktur. Adapun syarat dan ketentuan bagi peserta untuk mengundurkan diri
ialah sebagai berikut:

1. Kami menginginkan hasil dan komitmen terbaik dari setiap peserta. Berdasarkan hal
tersebut, maka peserta diwajibkan untuk memastikan bahwa peserta dalam kondisi
memungkinkan untuk dapat mengikuti program Apps Academy di Makers Institute.
2. Peserta program yang hendak mengundurkan diri dari program wajib mengirimkan
surat pengunduran diri kepada tim admisi melalui admissions@makersinstitute.id. Email tersebut harus disertai dengan alasan peserta mengundurkan diri.
3. Peserta akan dianggap telah mengundurkan diri dari program apabila peserta telah
mengajukan pengunduran diri kepada Makers Institute dengan mengirimkan e-mail
melalui admissions@makersinstitute.id dilengkapi dengan alasan pengunduran diri.
4. Dalam hal terjadi pengunduran diri dari pihak peserta program dalam waktu kurang
dari 7 (tujuh) hari setelah kelas dimulai, seluruh biaya program dikurangi biaya
pendaftaran dan biaya kelas persiapan akan dikembalikan.
5. Dalam hal terjadi pengunduran diri dari pihak peserta program setelah 7 (tujuh) hari
sejak kelas dimulai, jumlah biaya program yang dikembalikan maksimum sebesar
70% (dihitung prorata sesuai durasi program yang sudah dilaksanakan).
6. Makers Institute memiliki wewenang untuk menghentikan status pendaftaran murid
dalam mengikuti program, apabila peserta tidak dapat memenuhi syarat dan
ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya.

7. Makers Institute dapat mempertimbangkan untuk memberlakukan pengembalian
biaya program apabila latar belakang pengunduran diri dapat disertai dengan alasan
yang cukup kuat seperti kendala kesehatan yang wajib melampirkan surat
keterangan dari dokter. Nominal pengembalian dana akan disesuaikan setelahnya.
8. Apabila keputusan pengunduran diri dikeluarkan oleh Curriculum Director dalam hal
ini terjadi Drop Out, maka kebijakan pengembalian biaya program akan
diberlakukan, dengan tetap mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Pengunduran Diri (Drop Out) pada saat atau setelah Fase Persiapan
Apabila peserta mengalami Drop Out pada saat atau setelah fase ini dimulai,
peserta akan mendapatkan pengembalian dana yang telah dibayarkan
dikurangi dengan biaya pendaftaran yang telah dibayarkan.
b. Pengunduran Diri (Drop Out) Pada Saat Atau Setelah Mulai Kelas
Apabila peserta mengalami Drop Out pada saat atau setelah mulai kelas,
peserta akan mendapatkan pengembalian biaya yang dihitung secara prorata.
Skema perhitungan secara prorata dihitung dari biaya total program yang
telah dikurangi dengan biaya pendaftaran dan biaya kelas persiapan yang
telah dibayarkan.

Ketentuan Tambahan
1. Seluruh pengembalian biaya program akan dibayarkan dalam 45 hari terhitung dari
tanggal persetujuan pengunduran diri.
2. Untuk peserta yang melakukan pembayaran dengan skema cicilan, kewajiban
pelunasan pembayaran tetap berlaku (dihitung prorata sesuai progress kelas yang
telah diikuti) bila peserta yang mengundurkan diri .
3. Jika sebagian dari biaya program dibayarkan oleh pihak lain pemberi pinjaman atau
pihak ketiga, pengembalian biaya program akan dikirimkan ke pihak pemberi
pinjaman atau pihak ketiga, jika memungkinkan, dan tidak akan melebihi jumlah
total yang dibayarkan oleh pihak pemberi pinjaman atau pihak ketiga.
4. Makers Institute berhak untuk memberhentikan peserta program jika peserta
program gagal untuk mematuhi Kode Etik Makers Institute, tidak membayar biaya
tepat waktu, atau pelanggaran lain dari perjanjian peserta program dengan Makers
Institute . Dalam kasus seperti itu, tanggal pemberhentian resmi peserta program
adalah tanggal dimana peserta program melanggar kebijakan atau kesepakatan,
yang menyediakan dasar alasan untuk pemberhentian.

