
Pendaftaran dan Pembayaran
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Setiap peserta melakukan registrasi di link 
medsclub.id/panumreg dan mengisi data secara 
lengkap, memilih paket yang tersedia, dan menyetujui 
terms and conditions (online).
Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Bank 
Mandiri PT Medika Cendekia Indonesia nomor 
1370016225464 sesuai yang tercantum pada email dari 
Medsclub setelah melakukan registrasi.
Peserta wajib segera melakukan kon�rmasi pembayaran 
setelah melakukan transfer pembayaran melalui 
whatsapp admin Medsclub 0822-3311-6300. Pemba-
yaran dinyatakan diterima apabila sudah diterbitkan 
kuitansi pembayaran oleh Medsclub.
Pembayaran wajib dilunasi di awal paling lambat tanggal 
10 Februari 2020.
Keterlambatan pembayaran akan ditindaklanjuti sebagai 
berikut:
•  7 hari setelah batas waktu: Pemberitahuan pertama
•  14 hari setelah batas waktu: Pemberitahuan kedua
•  15 hari setelah batas waktu: Keanggotaan disuspend
Pembayaran dilakukan dan menjadi tanggung jawab 
masing-masing individu.
Jika terdapat anggota kelompok yang mengundurkan diri 
atau disuspend dan pengurangan jumlah anggota terse-
but menyebabkan jumlah peserta dalam satu kelompok 
tidak sesuai dengan paket kelompok yang dipilih, maka 
kelompok tersebut memiliki opsi sebagai berikut:
•  Mencari anggota pengganti. Anggota pengganti terse-
but hanya membayar sebesar sisa sesi tutorial yang akan 
dilakukan oleh kelompok tersebut.
•  Membayar selisih harga atas penyesuaian paket kelom-
pok yang baru. Selisih tersebut ditanggung secara prorata 
oleh masing-masing anggota kelompok.

Refund
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Peserta berhak mendapatkan refund atas tutorial fee yang 
telah dibayarkan hanya jika peserta tidak mendapatkan 
sesi tutorial sesuai dengan paket yang dipilih dikarenakan 
kelalaian yang dapat dibuktikan.
Kelalaian tutor yang dimaksud adalah jika tutor tidak 
dapat dihubungi hingga batas waktu (H-1 OSCE PANUM) 
tidak terlaksana proses tutorial kelompok tersebut dan 
tidak terdapat penyelesaian dari pihak Manajemen 
Medsclub.
Besarnya refund per sesi dihitung prorata dari total tutori-
al fee.
Peserta tidak berhak mendapatkan refund jika:
•  Poin 1 tersebut di atas tidak dapat dibuktikan.
•  Peserta tidak melakukan pembuatan jadwal secara aktif 
dengan tutor
•  Peserta mengundurkan diri sebelum seluruh sesi yang 
telah dibayar dilakukan

Kewajiban Peserta
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Melakukan pendaftaran dan pembayaran sesuai waktu 
yang ditentukan.
Secara aktif berkoordinasi dengan Academic Manager 
Medsclub untuk menyepakati waktu tutorial.
Menyediakan tempat kegiatan tutorial.
Hadir pada setiap pertemuan tutorial tepat waktu.
Berpartisipasi aktif dan saling menghormati pada saat 
proses tutorial.
Apabila tutor telah berada di tempat dan waktu sesuai 
kesepakatan dan dilakukan pembatalan sepihak oleh 
peserta, maka akan tetap dihitung 1 kali pertemuan.

Hak Peserta
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Mendapatkan kegiatan tutorial sesuai materi yang telah 
disepakati.
Waktu tutorial selama 3x60 menit.
Melakukan diskusi aktif pada Grup Line peserta Medsclub.
Memberikan tanggapan dan saran pada manajemen 
Medsclub.

Penjadwalan
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Jadwal pelaksanaan tutorial OSCE PANUM dilaksanakan 
selama 1 bulan (4 minggu) dimulai pada minggu yang 
sama pelaksanaan PANUM di FKUB berlangsung. Tutorial 
dilaksanakan sebanyak sembilan kali pertemuan materi 
dan satu kali Simulasi OSCE sehingga total pertemuan 
sebanyak sepuluh kali pertemuan.
Jadwal dan tutor akan ditentukan dan diatur oleh pihak 
manajemen Medsclub mengingat waktu tutorial yang 
terbatas dan materi yang padat.
Koordinator grup/Perwakilan kelompok dapat berkoordi-
nasi dengan pihak academic manager Medsclub sebelum 
jadwal pelaksanaan tutorial OSCE PANUM dipatenkan 
sebelum tanggal 22 Februari 2020.
Apabila sampai dengan H+2 hari setelah jadwal disam-
paikan koordinator grup tidak memberikan tanggapan, 
maka dianggap telah setuju dengan jadwal yang telah 
dibuat.
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Mekanisme pengajuan refund dilakukan oleh 
masing-masing peserta atau satu orang koordinator 
kelompok melalui permintaan refund ke email Medsclub 
(hello@medsclub.id).
Apabila pengajuan refund disetujui, maka Medsclub akan 
melakukan kon�rmasi melalui email/whatsapp/line 
terkait jumlah dan waktu transfer refund.

Malang, Tanda Tangan:

Nama Lengkap:

p a n u m  t u t o r i a l

T e r m s  &  C o n d i t i o n s


