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PENDAFTARAN 
1. Bagaimana cara saya mendaftar ke Panna Future Talents 2022? 

Melengkapi formulir pendaftaran yang tersedia di 
https://bit.ly/pannafuturetalents, lalu tunggu email konfirmasi pendaftaran dari 
kami. Email konfirmasi akan kami kirimkan dalam waktu 2x24 jam. Pada 
tanggal 19 November 2021, calon peserta akan menerima penugasan 
dilengkapi yang harus dikumpulkan kembali kepada kami selambatnya 23 
November 2021 pukul 20.00 WIB. Peserta yang dinyatakan lulus penugasan 
akan mengikuti sesi wawancara yang merupakan tahap terakhir dari proses 
seleksi PFT 2022. 
 
2. Apakah data diri yang saya berikan saat pendaftaran akan dijaga 
keamanannya? 

Kami menjamin kerahasiaan data yang kamu berikan dan tidak akan 
membagikannya kepada pihak lain dalam bentuk apapun. 
 
3. Apakah saya harus memiliki kamera untuk mengikuti program? 

Peserta diwajibkan memiliki atau menggunakan kamera (jenis maupun 
tipe bebas) karena selama mengikuti program ini, peserta akan menerima 
tugas-tugas memotret. Hasil akhir program ini berupa proyek fotografi.  
 
KELAS DAN PELAKSANAAN 
4. Apakah memungkinkan bagi saya untuk mengikuti satu semester saja? 

Program ini dirancang secara komprehensif untuk pengajaran 2 
semester (1 tahun termasuk libur) sehingga peserta akan mendapatkan 
pengetahuan yang seutuhnya yang dapat menjadi bekal dalam menjalani 
profesi kamu. Kamu tidak akan mendapatkan materi yang utuh apabila 
mengikuti program hanya pada semester satu atau semester dua saja. 
 
5. Bagaimana dengan pelaksanaan dan jadwal kelas? 

Seluruh kelas dan mentorship akan berlangsung secara daring (online) 
melalui Zoom Meeting. Dengan jadwal pertemuan setiap hari Sabtu pukul 
13:00-16:00 WIB, pada saat tertentu kelas dapat terjadi pada hari Minggu 
pukul 13:00-16:00 WIB, terutama untuk kelas dengan mentor-mentor yang 
lokasinya memiliki perbedaan waktu dengan Indonesia (akan disepakati 
dalam kelas yang berlangsung).  

Waktu pelaksanaan kelas selengkapnya akan kami informasikan 
kemudian. Pertemuan tatap muka ditawarkan bagi yang berminat mengikuti 
residensi di Panna Lab pada semester 2. 
 
6. Apabila saat program berjalan dan saya tidak bisa menghadiri kelas, 
bagaimana supaya tetap dapat mengejar ketertinggalan saya? 

Bagi peserta yang tidak menghadiri kelas dengan pemberitahuan 
terlebih dahulu dan memberikan alasan yang akurat, materi pengajaran dan 
tugas-tugas tetap akan diberikan.  

Batas ketidakhadiran per semester tanpa pemberitahuan maksimal 3 
(tiga) kali dari 24 sesi kelas. Keterlambatan maksimal 15 menit, terlambat 
lebih dari 15 menit akan dianggap tidak hadir (absen). 
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7. Apa yang dimaksud dengan residensi? 

Residensi memberikan kesempatan bagi peserta Panna Future Talents 
untuk mendapatkan sesi mentoring intensif dengan para mentor secara 
langsung (tatap muka) di Panna Lab, Bekasi Selatan. Residensi direncanakan 
berlangsung di semester dua. 
 
8. Apakah ada biaya tambahan yang harus saya bayarkan jika saya ingin 
melakukan residensi? 

Peserta menanggung seluruh biaya yang harus dikeluarkan selama 
residensi, meliputi biaya transportasi, penginapan (untuk peserta dari luar 
Jabodetabek), dan pengeluaran pribadi lainnya. Selain itu, tidak ada investasi 
tambahan yang harus peserta bayarkan. 
 
9. Apa saja persyaratan untuk melakukan residensi? 
· Sudah mempunyai proyek foto yang akan menjadi materi diskusi dengan 
mentor-mentor selama residensi. 
· Berkomitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian program residensi. 
· Bersedia menanggung seluruh biaya pengeluaran pribadi selama mengikuti 
residensi. 
 
HASIL PFT 2022 
10. Apa hasil akhir dari program Panna Future Talents? 

Satu proyek foto yang kemudian dipresentasikan sesuai dengan 
keinginan peserta, bisa dalam bentuk pameran, dummy buku foto, zine, 
pameran online, atau multimedia. 
 
11. Apakah peserta akan menerima sertifikat? 

Iya, peserta yang memenuhi persyaratan kelulusan (kehadiran minimal 
21 sesi dan penilaian tugas-tugas) akan menerima sertifikat tercetak yang 
akan dikirimkan ke alamat masing-masing. 
 
BIAYA DAN PEMBAYARAN 
12. Apakah ada harga khusus? 

Tersedia harga khusus (early bird), Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus 
ribu rupiah) bagi kamu yang mendaftar hingga tanggal 17 Oktober 2021. 
 
13. Cara pembayaran apa saja yang diterima? 

Untuk saat ini, kami hanya menerima pembayaran dengan cara 
transfer ke Bank Mandiri, dengan nomor rekening 166-000-24-000-91 atas 
nama YAYASAN PANNA. Mohon mengirimkan bukti transfer Anda ke email 
pannafuturetalents@pannafoto.org 
Catatan: Mohon hanya melakukan pembayaran investasi pertama Anda 
setelah mendapat konfirmasi dari kami 
 
14. Apakah tersedia metode pembayaran cicilan? 

Tersedia metode pembayaran cicilan hingga 6x, baik untuk investasi 
reguler* maupun early bird**, dengan skema sebagai berikut: 
· Cicilan pertama dibayarkan setelah ada konfirmasi dari kami. 
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· Cicilan kedua jatuh tempo pada 17 Januari 2022. 
· Cicilan ketiga jatuh tempo pada 17 Februari 2022. 
· Cicilan keempat jatuh tempo 17 Juli 2022. 
· Cicilan kelima jatuh tempo 17 Agustus 2022. 
· Cicilan keenam jatuh tempo 17 September 2022. 
*) Angsuran investasi reguler sebesar Rp 1.250.000 untuk dua termin 
pertama, dan 1.200.000 untuk termin terakhir 
**) Angsuran investasi early bird sebesar Rp 1.200.000 untuk termin pertama 
dan 1.100.000 untuk dua termin terakhir 
Catatan: Peserta diperkenankan membayarkan lunas satu semester, tetapi 
tidak langsung melunasi dua semester 
 
PEMBATALAN DAN PENGEMBALIAN INVESTASI 
15. Saya ingin membatalkan pendaftaran saya, apakah bisa saya 
mengajukan pengembalian investasi? 

Peserta dapat membatalkan keikutsertaan dengan menginformasikan 
kepada tim Panna Future Talents secara tertulis maksimum 3 minggu 
sebelum kelas dimulai. Namun biaya investasi tidak akan dikembalikan. 
 
Apabila kamu masih memiliki pertanyaan lainnya, silakan menghubungi tim 
Panna Future Talents melalui email pannafuturetalents@pannafoto.org atau 
WhatsApp (tidak menerima panggilan telepon) +62-857-8777-6922 (Asri) 
	


