
Menunjukkan rasa hormat kepada fasilitator saya dan rekan-rekan saya.
Menghadiri pertemuan sinkronus pertama untuk orientasi.
Menunjukkan keunggulan dalam kinerja saya di kelas terutama selama pertemuan sinkronus.
Berjanji untuk mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh fasilitator untuk setiap pelajaran per minggu
serta dengan setia mengikuti jadwal yang di targetkan untuk saya dapat menyelesaikan pekerjaan
rumah dengan baik.
(Peserta dapat memeriksa waktu yang dialokasikan untuk tugas dan kemajuanpenyelesaian
/completion progress)
Menghadiri pertemuan sinkronus secara teratur, setidaknya sekali atau dua kali seminggu, untuk
mendengarkan klarifikasi fasilitator saya, pendalaman, memberikan umpan balik lisan dan pemberian
motivasi dan:
- Jika saya lupa menghadiri kelas, saya akan berinisiatif untuk menghubungi fasilitator saya untuk
menyebutkan alasan ketidakhadiran saya.
Mengakui dan menghargai waktu, pertolongan dan umpan balik fasilitator saya terhadap tugas saya
dan berjanji untuk secara serius menanamkan umpan balik untuk perbaikan tugas saya.
Menyampaikan pertanyaan, permasalahan, dan kebutuhan saya dengan sopan dan secepatnya,
mengikuti format yang ditetapkan oleh fasilitator saya, melalui email, dan platform online lainnya
(seperti Facebook, Pesan Messenger, jika perlu) dan menunggu dengan sabar tanggapan fasilitator
saya.
Untuk mengajukan keluhan saya, harus mengikuti proses ini:

·Saya mengerti bahwa PIC Indonesia akan mengambil tindakan yang diperlukan yang disebutkan di
bawah ini untuk memastikan komitmen saya pada program ini. 

           1.  Fasilitator PIC Indonesia
           2. Panitera PIC Indonesia 
           3. Direktur PIC Indonesia

Pelanggaran Pertama - Peringatan Halus dari Fasilitator 
Pelanggaran Kedua - Melaporkan Masalah ke Administrator (Miss Carmela) WA: +63 930299 6221
Pelanggaran Ketiga - Peserta akan diminta untuk membuat pejelasan dan menandatangani surat janji
bahwa dia melakukan pelanggaran lagi, dia akan membayar 1 juta ruphia dan akan dikeluarkan oleh
Pelaksana/Sumber Daya Manusia (Miss Joy) WA: +63 930 6060 8236 dan Direktur PIC (Miss Cristine) 
WA: +62 8126969726 dari PIC Indonesia English Training. 

“Saya berjanji untuk berkomitmen pada hal-hal yang tertera dalam Formulir Perjanjian Komitmen ini.” 

Sebagai Peserta, saya akan…

FORMULIR KOMITMEN
PESERTA

 

TANDA TANGAN DI ATAS NAMA TERCETAK 
 
 

Tanggal: 
 


