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APA ITU BATIK FRACTAL TRAINING CENTER?
Ba k Fractal Training Center/ BFTC adalah tempat dimana para calon pengguna
jBa k dapat belajar untuk menggunakan jBa k.
Anda atau perusahaan anda dapat masuk menjadi Ba k Fractal Training Center.

SIAPA SAJA YANG DAPAT MENDAFTAR MENJADI BFTC?
Personal= pengajar perseorangan
Akademik= lembaga pela han, kampus atau sekolah yang didalamnya ingin
menjadikan sebagai salah satu pusat training untuk jBa k
Corporate

APA KEUNTUNGAN MENJADI BFTC?
1. Memiliki kemampuan untuk mengajarkan jBa k sebagai tempat
berser ﬁkasi
2. Mendapatkan jBa k dengan harga lebih murah
3. Pendapatan yang dihasilkan oleh pela han BFTC.

Ba k Lingkar Penjuru; didesain dengan jBa k, dibuat dengan ba k tradisional;
desain dan pembuatan oleh Ba k Bintang Lima Sidoarjo

BAGAIMANA CARA MENJADI BFTC?
1. Memiliki Staf Pengajar BFTC yang sudah berser ﬁkat jBa k Training for
Trainer/ TOT.
Bagaimana cara menjadi Pengajar BFTC?
Mengiku program TOT; peserta yang ikut akan menjadi trainer bagi
BFTC.
Apa itu program TOT?
Program Training of Trainers adalah program pela han bagi orang-orang
yang ingin mengajarkan jBa k kepada orang lain dengan ser ﬁkasi
khusus dari kami.
Pelajari lebih lanjut tentang Program TOT kami untuk mendirikan BFTC di
halaman belakang bertajuk PROGRAM TOT.
2. Menda ar menjadi BFTC
Langkah-langkah menda ar:
1. Calon BFTC menda arkan secara resmi ke Piksel Indonesia
2. Piksel Indonesia akan memveriﬁkasi tempat untuk melihat
kelengkapan fasilitas.
Berapa biaya penda aran?
Gra s
Bagaimana cara memveriﬁkasi?
Bisa dilakukan dengan kunjungan langsung atau mengirimkan fotofoto lokasi
Apa saja Kelengkapan Fasilitas BFTC?
Kelengkapan fasilitas dak berat: hanya membutuhkan fasilitas
mengajar biasa dan jaringan internet. Komputer untuk pela han
opsional; peserta pela han bisa diminta membawa komputer sendiri.
3. Menunggu pengesahan dari Piksel Indonesia.
Pengesahan berupa:
1.
Penyerahan Ser ﬁkat BFTC
2.
Masuknya nama BFTC dalam website jBa k

BAGAIMANA SAYA BISA MEMULAI BFTC?
1. Start membuat pengumuman tentang pela han anda
BFTC dapat menyelenggarakan beragam pela han.
Lihat pe pela han yang bisa dilaksanakan di TIPE PELATIHAN di halaman
belakang.
2. Membeli jBa k Basic/ Pro dari Piksel Indonesia
Pembelian dapat diatur dalam kesepakatan bersama.
Se ap pe BFTC memiliki diskon yang berbeda-beda.
3. Menyiapkan Kit Training
Apa saja yang mes disiapkan untuk training?
1. Siapkan internet
2. Siapkan jBa k dengan Serial Number Asli dari Piksel Indonesia.
3. Siapkan ser ﬁkat dengan Nomor Ser ﬁkat Asli dari Piksel Indonesia.
Se ap Training Center harus memberikan pela han dengan so ware asli
yang didapatkan dari jBa k pusat, lengkap dengan serial number original
dan modul serta ser ﬁkat pela han. Tiap ngkatan Training Center
memiliki jumlah minimum pembelian so ware ap 4 bulan dan sudah
mendapatkan diskon dari pusat.

BERAPA KALI BFTC HARUS MEMBELI CD JBATIK?
Training Center harus melakukan pembelian minimum se ap 4 bulan ( bisa jBa k
Basic atau jBa k Pro atau campuran ), ini dimaksudkan agar menjaga kon nuitas
dan konsistensi serta komitmen dari Training Center sendiri untuk menyebarkan
teknologi informasi terutama kepada para perajin ba k setempat untuk
meningkatkan daya saing produk lokal kita. Ini juga akan menjadi mo vasi yang
baik bagi para pengajar untuk mendapatkan proﬁt dari kegiatan pela han ini.
BAGAIMANA SAYA MENDAPATKAN PROFIT MENJADI BFTC?
1. Biaya yang mes dibayarkan oleh peserta pela han menjadi milik BFTC.
Harga pela han sebaiknya disamakan dengan harga pela han di Piksel
Indonesia, agar lebih bersaing dan lebih menarik bagi calon peserta.
2. Margin antara CD yang dibeli oleh BFTC dan CD yang dijual oleh BFTC.
Diskon yang diberikan oleh Piksel Indonesia diharapkan dapat menjadi
sumber pemasukan yang bersaing.
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PROGRAM TOT
Dengan menjadi trainer berser ﬁkat, anda akan memiliki kemampuan mengajarkan orang
atau komunitas lain.
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Pela han TOT adalah pela han untuk minimum 5 orang.Pela han mengajarkan konsep 2
dimensi dan 3 dimensi dan op malisasi penggunaan so ware dan metode pengajaran.
APA YANG SAYA DAPATKAN?
Pela han Bundel jBa k Basic + Pro: Piran lunak jBa k Pro + PDF tentang 2 dimensi dan
PDF tentang 3 dimensi + PPT bahan ajar + Tatap Muka + Ser ﬁkasi trainer jBa k Basic +
jBa k Pro dan makan siang + snack
DIMANA DAN WAKTU TOT?
Lama pela han = 4 hari
Waktu pela han adalah 6 jam untuk se ap waktu pela han; 09.00 - 12.00 dan 13.00 16.00
Hari terakhir adalah ujian evaluasi untuk mendapatkan ser ﬁkat.
Kami melakukan training di Spasial Public Square, Mezzanine Floor, Jl. Gudang Selatan No.
22, Bandung. Kami juga menerima pela han di luar tempat kami atau di luar kota, namun
biaya ditanggung oleh peserta.
BERAPA BIAYA TOT?
Biaya TOT = 4.000,000,00 rupiah
Akomodasi hotel dan makanan untuk para peserta saat training ditanggung komunitas.
Bila dilakukan di luar Bandung:
Biaya akomodasi untuk 2 instruktur dan perjalanan ditanggung oleh TOT
APA YANG SAYA SIAPKAN?
Bila dilakukan di Bandung:
Komputer dengan spesiﬁkasi minimum; spesiﬁkasi minimum di www.jba k.com
Kabel ekstensi untuk komputer para peserta
Bila dilakukan di luar Bandung:
Komputer dengan spesiﬁkasi minimum
Kabel ekstensi untuk komputer para peserta
Printer untuk mencetak hasil karya peserta ( minimum printer A4 berwarna )
Koneksi internet untuk registrasi Serial Number
Akomodasi dan biaya perjalanan untuk 2 instruktur

TRAINING PRIVAT
Training Privat adalah pela han one-on-one dengan seorang instruktur jBa k.
Tutorial Privat jBa k Basic mengajarkan 2 dimensi saja
Tutorial Privat jBa k Pro mengajarkan 3 dimensi saja
Tutorial Privat jBa k Basic + jBa k Pro mengajarkan 2 dan 3 dimensi.

TIPE PELATIHAN
TRAINING JBATIK BASIC 1 HARI
Training jBa k satu hari adalah program pela han jBa k Basic. Pengajaran yang
ditekankan disini adalah basic features jBa k Basic.
APA YANG PESERTA DAPATKAN?
JBa k Basic dengan nomor serial dari Piksel Indonesia + PDF Tutorial + Tatap
muka 1 hari
Makan siang + Snack
Ser ﬁkat pela han ( disediakan Piksel Indonesia )
Gambar hasil pela han yang diprint oleh jBa k Training Center
DIMANA DAN WAKTU PELATIHAN
Pela han dilakukan di BFTC.
Bila ada undangan untuk melakukan pela han ditempat lain, maka BFTC berhak
untuk meminta biaya akomodasi kepada pani a secara proporsional.
Waktu training adalah 5 jam ; 09.00 - 12.00 lalu 13.00 - 15.00.

APA YANG PESERTA DAPATKAN?
jBa k Basic + PDF tutorial + Tatap muka 2 hari untuk jBa k Basic
jBa k Pro + PDF tutorial + Tatap muka 2 hari untuk jBa k Pro
jBa k Pro + PDF tutorial + Tatap muka 2 hari untuk jBa k Basic + Pro
DIMANA DAN WAKTU PELATIHAN TRAINING?
jBa k Basic
= 2 hari
jBa k Pro
= 2 hari
Bundel jBa k Basic + Pro
= 2 hari
Waktu training adalah 6 jam untuk se ap pela han;09.00 - 12.00 dan 13.00 16.00.
Pela han dapat dilakukan di BFTC atau diluar.
BERAPA BIAYA TRAINING PRIVAT?
jBa k Basic = 2.000.000,00 rupiah per orang
@1.500.000,00 rupiah bila sudah membeli jBa k Basic/ jBa k Pro sebelumnya
jBa k Pro = 3.000.000,00 rupiah per orang
@1.500.000,00 rupiah bila sudah membeli jBa k Pro sebelumnya
Bundel jBa k Basic + Pro = 4.000.000,00 rupiah per orang
@2.500.000,00 rupiah bila sudah membeli jBa k Pro sebelumnya
Bila dilakukan di BFTC:
Tidak dipungut biaya. Biaya akomodasi peserta ditanggung sendiri
Bila dilakukan di luar BFTC:
Biaya akomodasi untuk 1 instruktur dan perjalanan ditanggung oleh peserta

TRAINING KOMUNITAS
Tersedia 3 pe pela han untuk komunitas:
Training jBa k Basic mengajarkan konsep 2 dimensi, minimum 20 orang
Training jBa k Pro mengajarkan konsep 3 dimensi, minimum 5 orang
Training Bundel jBa k Basic + Pro mengajarkan konsep 2 dimensi dan 3 dimensi,
minimum 5 orang
APA YANG PESERTA DAPATKAN?
Training jBa k Basic : jBa k Basic + PDF tentang 2 dimensi + Tatap Muka
Training jBa k Pro : jBa k Pro + PDF tentang 3 dimensi + Tatap Muka
Training Bundel jBa k Basic + Pro: jBa k Pro + PDF tentang 2 dimensi dan PDF
tentang 3 dimensi + Tatap Muka
DIMANA DAN WAKTU TRAINING?
jBa k Basic = 2 hari
jBa k Pro = 2 hari
Bundel jBa k Basic + Pro = 2 hari
Waktu training adalah 6 jam untuk se ap hari; 09.00 - 12.00 dan 13.00 - 16.00
Pela han dapat dilakukan di BFTC atau diluar.
BERAPA BIAYA TRAINING KOMUNITAS?
jBa k Basic = Rp. 550.000,00 rupiah per orang
jBa k Pro =Rp. 1.500.000,00 rupiah per orang
Bundel jBa k Basic + Pro =Rp. 2.000.000,00 rupiah per orang
Pela han dapat dilakukan di BFTC atau diluar.

HUBUNGI KAMI:
EMAIL : BATIKFRACTAL@BATIKFRACTAL.COM
TELP : 08122103006 ( LUKMAN )
SPASIAL | MEZZANINE FLOOR
JL. GUDANG SELATAN NO 22, 40133, BANDUNG

