
Untuk Formasi S2 

SURAT PERNYATAAN 

 

KESANGGUPAN MENJALANKAN KONTRAK KINERJA 

 

Sehubungan dengan persyaratan yang ditetapkan dan diwajibkan untuk menjadi Calon Pegawai 

Tetap (Non PNS) Universitas Indonesia Tahun 2018. Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : 

Nomor KTP  : 

Alamat   : 

Program Studi  : 

Fakultas  : 

Dengan ini saya menyatakan sanggup menjalankan kontrak kinerja selambat-lambatnya 2 (dua) 

tahun atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Universitas Indonesia sejak saya di angkat 

menjadi Calon Pegawai Tetap (Non PNS) dan menjalani proses induksi, yaitu: 

1. Mengikuti Pelatihan dan mendapatkan sertifikat AA dan Pekerti; 

2. Mengikuti Pelatihan dan mendapatkan sertifikat Pembelajaran Aktif Perguruan Tinggi 

(PAPT); 

3. Menghasilkan minimal 1 (satu)  Publikasi selama menjadi Calon Pegawai Tetap (Non PNS) 

UI dengan ketentuan setidaknya sebagai penulis pertama di jurnal nasional; 

4. Setelah butir 1 sampai dengan 3 terpenuhi maka saya wajib untuk menjalankan tugas 

belajar ke jenjang Doktor dalam masa terakhir proses induksi dengan menyampaikan bukti 

penerimaan ke jenjang doktor di Perguruan Tinggi Dalam Negeri atau Letter of Acceptance 

(LOA) di Perguruan Tinggi luar Negeri di sertai bukti di terima dalam program Beasiswa 

baik yang di selenggarakan oleh Fakultas/Universitas maupun pihak lainnya. 

Apabila kontrak kinerja ini tidak terpenuhi maka bersedia untuk mengundurkan diri tanpa 

syarat sebagai Calon Pegawai Tetap (Non PNS) Universitas Indonesia. 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. 

............, ........................ 2018 

 

Materai 6000 

(.............................................)



Untuk Formasi S3 

SURAT PERNYATAAN 

 

KESANGGUPAN MENJALANKAN KONTRAK KINERJA 

 

Sehubungan dengan persyaratan yang ditetapkan dan diwajibkan untuk menjadi Calon Pegawai 

Tetap (Non PNS) Universitas Indonesia Tahun 2018. Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : 

Nomor KTP  : 

Alamat   : 

Program Studi  : 

Fakultas  : 

Dengan ini saya menyatakan sanggup menjalankan kontrak kinerja selambat-lambatnya 2 (dua) 

tahun atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Universitas Indonesia sejak saya di angkat 

menjadi Calon Pegawai Tetap (Non PNS) dan menjalani proses induksi, yaitu: 

1. Mengikuti Pelatihan dan mendapatkan sertifikat AA dan Pekerti; 

2. Mengikuti Pelatihan dan mendapatkan sertifikat Pembelajaran Aktif Perguruan Tinggi 

(PAPT); 

3. Menghasilkan minimal 1 (satu)  Publikasi selama menjadi Calon Pegawai Tetap (Non PNS) 

UI dengan ketentuan setidaknya sebagai penulis pertama di jurnal nasional; 

Apabila kontrak kinerja ini tidak terpenuhi maka bersedia untuk mengundurkan diri tanpa 

syarat sebagai Calon Pegawai Tetap (Non PNS) Universitas Indonesia. 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. 

............, ........................ 2018 

 

Materai 6000 

(.............................................) 

 


