
CATATAN SEPUTAR PELATIHAN FIM 19 

“RAGAM ASA SATU INDONESIA” 

 

 

Peserta terpilih, harap memperhatikan dengan seksama informasi terkait pelaksanaan pelatihan di           

bawah ini 

 

Kelengkapan yang harus dibawa saat pelatihan FIM 19 : 
1. Kontrak Belajar FIM 19 yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh peserta. 

2. Bukti pembayaran (asli) training kit yang telah dibayarkan (difotokopi agar tinta bukti tidak             

luntur). 

3. Fotokopi kartu identitas (KTP/KTM). 

4. Perlengkapan menginap untuk 5 hari 4 malam di Cibubur, termasuk : 
a. Jaket almamater/organisasi. 

b. Pakaian Tradisional Indonesia, lengkap dengan aksesorisnya. 

c. Baju bernuansa “casual” berwarna putih dan celana/rok berwarna gelap. 

d. Kemeja atau poloshirt berwarna bebas. 

e. Pakaian olah raga berupa sepatu olah raga, baju, celana training (laki-laki), celana            

training/rok (perempuan) minimal 2 pasang untuk olah raga pagi dan outbond. 

5. Kebutuhan pribadi (alat tulis, peralatan ibadah, peralatan mandi, obat-obatan pribadi, dan           

payung). 

6. Botol air minum isi ulang nonkemasan dan tas tenteng. 

7. Perlengkapan khusus (jika ada) untuk tampil saat pentas seni/bakat individu. 

8. Satu buku untuk anak-anak dengan tema bebas. 

9. Barang yang memiliki kekhasan daerah masing masing (bermakna, tahan lama, dan bukan            

makanan) dibungkus kertas koran bernilai minimal Rp10.000,- untuk sesi tukar kado           

antarpeserta. 

 

 

Informasi Tambahan 

1. Diperbolehkan membawa alat dokumentasi, dengan catatan penggunaannya tidak        

mengganggu ketertiban acara. 

2. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, tidak perlu membawa perhiasan dan barang           

berharga lainnya. 

3. Bagi peserta yang akan membawa laptop, laptop hanya bisa digunakan di luar sesi             

pembekalan materi (kecuali diinformasikan berbeda oleh panitia). Harap menyiapkan         

perlengkapan pendukung (roll kabel, dll) sendiri dan menjaga keamanan barang          

masingmasing. 

4. Peserta sudah harus berada di Aula Sarbini Taman Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur pada             

tanggal 25 Oktober 2017 pukul 06.30 WIB dengan membawa seluruh kelengkapan yang            

harus dibawa seperti yang telah tertera di atas.  

5. Registrasi awal akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktoberber 2017 di Aula Sarbini Taman             

Wiladatika Cibubur pukul 06.30 WIB, yang perlu diberikan saat registrasi adalah : 
a. Kontrak Belajar FIM 19 yang sudah disetujui dan ditantatangani 

b. Bukti pembayaran asli 

c. Foto kopi identitas (KTP/KTM) 



yang sudah dijadikan satu menggunakan klip/stapler. Sebaiknya kelengkapan registrasi awal          

diletakkan pada bagian tas yang aman dan memudahkan pengambilan. 

6. Acara pelatihan akan selesai pada 29 Oktober 2017 pukul 15.00 wib di Taman Wiladatika              

Cibubur. Berkenaan dengan pembelian tiket pulang, dihimbau kepada peserta untuk tidak           

membeli tiket yang waktu keberangkatannya berdekatan dengan waktu berakhirnya acara          

pelatihan. Minimal membeli tiket dengan waktu keberangkatan setelah pukul 19.00 WIB di            

tanggal 29 Oktober 2017 dan peserta sudah siap dengan transportasi menuju stasiun atau             

bandara jika menggunakan transportasi kereta atau pesawat.  

 

 

Jika ada pertanyaan mengenai catatan seputar pelatihan, silakan menghubungi narahubung          

pelatihan FIM 19.  

 

Terima kasih  

 

 

Narahubung : 
Juna (083804166065) 

Niken (081283382524) 

Ayu (081347700988) 

 


