PERNYATAAN KESANGGUPAN
CALON MAHASISWA BARU POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
(POLBANGTAN) YOGYAKARTA – MAGELANG TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini
1. Nama

:

2. NISN / NIP dan NIK

:

3. Tempat dan Tanggal Lahir

:

4. Nama ayah kandung

:

5. Nama Ibu Kandung

:

6. No Telpon dan email

:

7. Asal Sekolah / Instansi

:

8. Alamat Sekolah / Instansi

:

9. Alamat Rumah

:

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup :
1. Mematuhi pernyataan-pernyataan bermeterai yang telah disampaikan pada saat
pendafataran / seleksi mahasiswa baru;
2. Tidak mengundurkan diri setelah batas akhir waktu registrasi yang ditentukan;
3. Menyelesaikan persyaratan-persyaratan kelengkapan, administrasi dan berkas
untuk kegiatan registrasi, pemanggilan, registrasi ulang, mabidama, kepramukaan
dan kegiatan lainnya dalam rangka penerimaan mahasiswa baru dan selama
pendidikan;
4. Menyelesaikan

administrasi

seragam

yang

dikelola

oleh

Badan

Eksekutif

Mahasiswa (BEM) sesuai waktu yang ditentukan;
5. Mendukung visi, misi dan program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dalam
rangka pendataan potensi diri, pengembangan diri, keorganisasian, olahraga,
keilmuan dan kesenian;
6. Mendukung visi, misi dan program kerja Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK)
Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta – Magelang;

7. Melengkapi data dan berkas yang diperlukan untuk administrasi pendidikaan,
register Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kemenristekdikti dan data /
berkas yang diperlukan untuk Kementerian / Lembaga Negara lain yang terkait;
8. Mengikuti dengan baik proses review kemampuan akademik / non akdemik,
pembinaan karakter, kurikuler, ko-kurikuler, keagamaan dan ketarunaan bagi
mahasiswa;
9. Tidak menjadi anggota atau mengikuti kegiatan organisasi yang dilarang
pemerintah, dan atau organisasi yang masih dalam review legalitas oleh lembaga
negara yang berwenang;
10. Mendukung visi, misi dan program kerja Kementerian Pertanian dalam rangka
mensejahterakan petani dan mewujudkan kedaulatan pangan;
11. Menerima dan melaksanakan tugas-tugas pendidikan / penelitian / pengabdian
masyarakat selama masa pendidikan baik di dalam wilayah Indonesia maupun di
luar negeri;
12. Menjaga informasi, kelengkapan informasi, berkas, saluran komunikasi dan
informasi yang bersifat rahasia negara.

Demikian Pernyataan Kesanggupan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya
pertanggung jawabkan sesuai peraturan yang berlaku di Polbangtan Yogyakarta –
Magelang, dan perundang-undangan serta hukum yang berlaku dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengetahui,
Orang Tua / Wali / Atasan Langsung
Pegawai Yang bersangkutan

…………………….., …………………..
Saya yang menyatakan kesanggupan,
Materai
Rp. 6.000,-

……………………..............
NIP.

………………………….........
NIP.

