
 

     

 

FORUM INDONESIA MUDA 
Jl. Jend. A. Yani I  No. B-18 Komplek BCS Raw amangun, Kota Jakarta Timur. 

13230 
 

 

 

KONTRAK BELAJAR FIM 19 
 
Saya yang bertandatangan dibawah ini:  
Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir  : 
Institusi :  
Alamat :  
Nomor HP/Email : 
 
Dengan ini menyatakan bersedia mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Belajar 
untuk mengikuti Pelatihan Forum Indonesia Muda (FIM) 19  
 
1. Mengikuti setiap rangkaian acara dari tanggal 25—29 Oktober 2017 secara penuh. 
2. Memakai name tag atau tanda pengenal yang disediakan panitia selama acara berlangsung. 
3. Disiplin dan penuh tanggung jawab terhadap jadwal acara yang telah ditetapkan dengan hadir 10 

menit di ruangan/lapangan sebelum acara dimulai. 
4. Mengisi presensi di tempat registrasi, setiap akan memasuki ruangan acara pelatihan. 
5. Tidak merokok selama pelatihan berlangsung (25—29 Oktober 2017). 
6. Menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan panitia.  
7. Menjaga ketertiban, keamanan, bersikap santun, saling menghormati antarsesama  peserta 

maupun dengan panitia. 
8. Me-non-aktifkan nada HP selama pelatihan berlangsung. 
9. Tidak diizinkan meninggalkan lokasi kegiatan. Kecuali untuk kepentingan darurat (musibah/berita 

duka), perizinan hanya dengan Narahubung kegiatan FIM 19. 
Narahubung: Juna – 083804166065 
  Niken - 081283382524 

10. Menyediakan sendiri kebutuhan pribadi (alat tulis, pakaian, obat, makanan khusus/tertentu 
misalnya: untuk yang diet, berpantang, vegetarian,dll).  

11. Tidak membawa senjata tajam, miras, napza, dan barang terlarang lainnya. 
12. Tidak menerima tamu, kecuali atas izin Koordinator kegiatan. 
13. Berpakaian rapi, sopan, dan menggunakan sepatu di ruang pelatihan.  
14. FIM merupakan forum BELAJAR dan SILATURAHIIM, yang diikuti oleh peserta dari berbagai latar 

belakang suku, agama, ideologi, pandangan politik, dan budaya. Maka peserta diharapkan saling 
menghargai berbagai keragaman yang ada. 

15. Mengerjakan tugas prapelatihan dengan tuntas dan sebaik-baiknya. 
 

 
SANKSI : 
Peserta yang melanggar akan dinyatakan GUGUR dan dipersilakan untuk meninggalkan pelatihan. 
 
SERTIFIKAT : 
Hanya diberikan kepada peserta yang memenuhi semua kewajiban kontrak belajar dan tidak 

melanggar tata tertib. 

 

 
 

Ttd 
 
 

(Nama Lengkap) 

 
*Form ini harap diserahkan pada saat registrasi ulang pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 07.00-

08.00 WIB, di Cibubur, Jakarta. 


