Grasshopper Accelerated
Learning Session - Informasi Umum
1. Jadwal Reguler







Dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut, dengan waktu belajar 4 jam setiap harinya untuk
kategori hari kerja.
Hari pelaksanaan jadwal nya adalah Senin - Selasa dan Rabu - Kamis.
Untuk menjamin maksimalnya kegiatan, jam yang disarankan adalah jam 09.00 - 13.00.
Alasannya adalah, pada jam-jam tersebut pikiran masih fresh. Dalam mempelajari Grasshopper,
yang dibangun adalah logika berpikir dan pengenalan fungsi-fungsi beserta komponen dengan
alur matematis. Kejernihan berpikir sangat membantu penyerapan materi yang disampaikan saat
belajar. Peserta juga dikembangkan analisa berpikirnya. Oleh karena itu, pemilihan waktu belajar
juga dapat menentukan hasil belajar yang dicapai.
Setiap peserta harus menggunakan Notebook dan Mouse milik sendiri. Informasi mengenai
download software Rhinoceros 6 (baik Windows maupun Mac) dan pelengkapnya akan
dikirimkan setelah peserta mendaftarkan diri melalui website www.sentragrafika.com.

2. Jadwal Weekend




Jadwal Weekend dilaksanakan setiap Sabtu, pukul 09.00 -13.00. Pelaksanaannya akan terjadwal
dalam 2 Sabtu berturut-turut.
Ketentuan lainnya selain jadwal, mengikuti ketentuan dan rekomendasi umum Jadwal Reguler.

3. Jadwal Khusus / On-site







Jadwal Khusus / On-site memiliki perbedaan pelaksanaan pada tempat.
Perusahaan atau peserta dapat merujuk ke tempat/lokasi pelaksanaan pelatihan yang diinginkan
(saat ini hanya melingkupi Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat), dengan
rekomendasi jadwal sama seperti pada Jadwal Reguler, untuk memaksimalkan kegiatan Learning
Session tanpa dikenakan biaya tambahan.
Untuk pelaksanaan di luar lokasi yang diinformasikan pada poin sebelumnya, terdapat biaya
tambahan yang dapat mencakup transportasi hingga konsumsi dan akomodasi untuk area yang
termasuk luar kota, yang ditanggung sepenuhnya oleh pihak peserta pelatihan.
Ketentuan lainnya selain tempat, mengikuti ketentuan dan rekomendasi umum Jadwal Reguler.

4. Jadwal Online


Jadwal Online memiliki perbedaan pelaksanaan pada tempat, yaitu dilaksanakan di tempat
peserta masing-masing yang terhubung dengan jaringan internet broadband.
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5. Peserta










Peserta Grasshopper Accelerated Learning Session dapat berasal dari para profesional maupun
mahasiswa dari beragam disiplin ilmu seperti arsitektural, teknik sipil, desain interior, desain
produk, teknik mesin, teknik dirgantara, desain perhiasan maupun para pehobi desain lainnya.
Jumlah peserta sesi reguler dalam 1 sesi dibatasi hingga 2 peserta, untuk memaksimalkan
penyampaian dan penerimaan materi.
Jumlah peserta sesi Onsite dalam 1 sesi disarankan tidak melebihi 5 peserta, untuk
memaksimalkan penyampaian dan penerimaan materi.
Jumlah peserta sesi Online dalam 1 sesi dibatasi hingga 4 peserta, untuk memaksimalkan
penyampaian dan penerimaan materi.
Setiap peserta disarankan menggunakan buku catatan untuk mencatat ide, materi maupun
beberapa penjelasan yang disampaikan oleh mentor. Hal ini perlu untuk mensinergikan
pengembangan logika berpikir dan daya ingat melalui pendekatan hipotesis-analisis-sintesis yang
dilaksanakan dalam learning session.

6. Biaya
Biaya Learning Session terbagi atas 4 kategori.








Biaya Jadwal Reguler adalah Rp 4.500.000/peserta. Selama masa promosi (hingga Juni 2020),
peserta hanya membayar Rp 3.700.000/peserta. Bagi peserta kelompok (maks 2 peserta) yang
mendaftarkan dan membayar bersamaan, maka peserta hanya akan dikenakan biaya Rp
3.500.000/peserta sebagai keringanan tambahan (masa promosi tidak berlaku untuk
pendaftaran dan pembayaran kelompok/grup). Catatan: Kelas tetap berjalan walaupun hanya
ada 1 peserta yang mendaftarkan diri.
Biaya Jadwal Weekend adalah Rp 5.500.000/peserta. Selama masa promosi (hingga Juni 2020),
peserta hanya membayar Rp 4.700.000/peserta. Bagi peserta kelompok (maks 2 peserta) yang
mendaftar dan membayar bersamaan, maka masing-masing peserta hanya akan dikenakan biaya
sebear Rp 4.500.000 sebagai keringanan tambahan (masa promosi tidak berlaku untuk
pendaftaran dan pembayaran kelompok/grup). Catatan: Kelas tetap berjalan walaupun hanya
ada 1 peserta yang mendaftarkan diri.
Biaya Jadwal Khusus/On-site adalah Rp 11.000.000 untuk keseluruhan Learning Session. Peserta
yang hadir maksimum adalah 2 orang dalam biaya Learning Session tersebut. Untuk
penambahan tiap peserta akan dikenakan Rp 4.500.000 dengan maksimum peserta tambahan 2
orang (total peserta adalah 4 orang), untuk menjamin kelancaran dan mengoptimalkan proses
belajar dan penyerapan materi yang disampaikan dalam pelaksanaannya. Tidak ada keringanan
biaya untuk Jadwal Khusus/On-site.
Biaya Jadwal Online adalah Rp 3.200.000/peserta bagi profesional dan Rp 2.200.000/peserta
bagi pelajar/mahasiswa.
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