KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
Jl. Soekarno Hatta Rajabasa Bandar Lampung, Telp. (0721) 703995 Fax. (0721) 787309
Website : http//www.polinela.ac.id

SURAT PERNYATAAN MAHASISWA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

: ………………………………………………….……………….

Tempat/Tanggal Lahir

: ………………………………………………….………………..

Asal Sekolah

: ……………………………………………….…………….……..

Diterima pada Program Studi : ……………………………………………………………..……..
Nama Orang Tua

: ………………………………………………..….…….…….…..

Alamat Lengkap

: …………………………………………………………….……..
…………………………………………………….……………..

No Telepon

: ……………………………………………………………..……..

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa :
1. Sebagai Mahasiswa, Saya bersedia mematuhi semua peraturan tertulis maupun peraturan
tak tertulis yang berlaku di Politeknik Negeri Lampung.
2. Akan selalu menjaga nama baik Politeknik Negeri Lampung
3. Selama menjadi mahasiswa Politeknik Negeri Lampung saya tidak pernah/tidak akan
pernah mengkonsumsi atau sebagai penyalur minuman atau obat-obatan terlarang yang di
kategorikan NARKOBA atau NAPZA baik didalam maupun di luar Kampus Politeknik
Negeri Lampung.
Demikian surat pernyataan ini dibuat, apabila dikemudian hari saya tidak mematuhi janji maka
saya bersedia dikenakan sanksi dikeluarkan dari Politeknik Negeri Lampung atau dikenakan
Sanksi lain sesuai aturan yang berlaku di Politeknik Negeri Lampung.
……………………., …………2017
Mengetahui/Menyetujui :
Orang Tua/Wali,

Yang Menyatakan,

Meterai
Rp.6000,-

………………………..

Dikumpulkan pada saat Registrasi/daftar ulang

……………………

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
Jl. Soekarno Hatta Rajabasa Bandar Lampung, Telp. (0721) 703995 Fax. (0721) 787309
Website : http//www.polinela.ac.id

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

: ……………………………………………………………..

Umur

: ……………………………………………………………..

Pekerjaan

: ………………………………………………….…………..

Alamat Lengkap

: ……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

No Telepon

: …………………………………………………….………..

Adalah *) orang tua/wali dari :
Nama

: ……………………………………………………………..

Tempat dan Tanggal Lahir

: ……………………………………………………………..

Jenis Kelamin

: ………………………………………………………..……..

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila anak saya tersebut di atas diterima sebagai
Mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, maka saya:
1. Ikut bertanggung jawab atas perilaku anak saya tersebut selama menjadi mahasiswa
Politeknik Negeri Lampung, dan saya tegaskan bahwa anak saya tidak bertato, tidak
terlibat Narkoba.
2. Bersedia melunasi biaya pendidikan SPP / Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap semester
tepat waktu sebesar Rp. ..............................
(.............................................................................................................................................)
3. Tidak akan menarik kembali semua biaya yang sudah disetorkan ke Politeknik
Negeri Lampung, apabila anak saya mengundurkan diri sebagai mahasiswa Politeknik
Negeri Lampung.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya, apabila dikemudian
hari saya tidak mematuhi atau lalai maka saya menerima dengan ikhlas bila anak saya
dikeluarkan atau dikenakan sanksi lain oleh Politeknik Negeri Lampung.
……………………., …. …….2017
Yang membuat pernyataan
*) Orang Tua / Wali,
Meterai 6000

…………………………………
* Coret yang tidak perlu
* Dikumpulkan pada saat Registrasi/daftar ulang

