SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya calon siswa penerbang pada Angkasa Aviation Academy
dengan data-data sebagai berikut :
Nama Lengkap
Tempat / Tgl Lahir
Jenis Kelamin
No KTP
Alamat (sesuai KTP)

:
:
:
:
:

Telepon

:
:

Rumah
Hp.

Dengan ini menyatakan :
1. Bahwa semua data dan dokumen yang saya sampaikan sebagai persyaratan Calon Siswa
Penerbang adalah benar.
2. Bahwa saya bersedia untuk mengikuti semua proses seleksi Calon Siswa Penerbang yang
diadakan oleh PT Lion Group dan bersedia menyerahkan surat persetujuan orang tua.
3. Bahwa saya, selama mengikuti pendidikan penerbang, bersedia serta patuh dan taat akan tata
tertib serta peraturan-peraturan yang berlaku pada Angkasa Aviation Academy maupun
peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa saya, selama mengikuti Pendidikan Penerbang pada Angkasa Aviation Academy dan
setelah dinyatakan Lulus dengan kualifikasi First Officer dan bekerja pada PT Lion Group pada
tahun pertama bersedia tidak menikah baik secara sah maupun secara tidak sah.
5. Bahwa saya bersedia menandatangani dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Ikatan Dinas
dengan PT Lion Group selama 20 tahun.
6. Bahwa apabila saya mengundurkan diri dan atau melakukan wanprestasi dan atau melakukan
perbuatan melawan hukum dan atau setelah dinyatakan Lulus sebagai First Officer tidak
bersedia bekerja pada PT Lion Group, maka saya bersedia dan sanggup untuk membayar ganti
rugi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan secara tunai dan seketika.
7. Bahwa apabila butir 6 di atas terjadi dan saya lalai untuk melaksanakan kewajiban saya, maka
saya bersedia dituntut dimuka hukum baik secara perdata maupun secara pidana.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari dan oleh siapapun
dan saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Apabila di kemudian hari saya melanggar
pernyataan yang telah saya buat di atas, saya bersedia mempertanggungjawabkan segala konsekuensi
yang timbul menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
…………………, ……………………………… 2016
Yang Menyatakan ,

Mengetahui,

Meterai Rp.6000

(……………………….…………………….)

(…………………………………………….)

Calon Siswa Penerbang

Orangtua

AAA R-1

