SURAT PERNYATAAN DIRI
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

:

Nomor Pendaftaran

:

Nomor Induk Kependudukan

:

Tempat dan tanggal lahir

:

Agama

:

No. Telepon/Handphone

:

Email

:

Alamat

:

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :
1.

Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2.

tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

3.

Sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna (partial maupun total), tidak cacat fisik dan mental,
serta tidak memiliki penyakit bawaan dan/atau menular yang dapat mengganggu proses belajar;

4.

Tinggi badan minimal 165 (Seratus enam puluh lima) cm dengan berat badan seimbang;

5.

Tidak bertato/bekas tato dan tidak bertindik/bekas tindik, kecuali yang disebabkan ketentuan
agama/adat;

6.

Apabila berkacamata, maksimal ukuran 1 baik plus (+) atau minus (-) serta tidak silindris;

7.

Belum menikah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah dan bersedia tidak
menikah selama mengikuti pendidikan di Poltek SSN;

8.

Belum pernah punya anak biologis;

9.

Tidak pernah putus studi/drop out (DO) dari Poltek SSN dan/atau Perguruan Tinggi Kedinasan
Kementerian/Lembaga lainnya;

10. Tidak sedang menjalani Ikatan Dinas dengan Instansi lain;
11. Setelah lulus pendidikan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan bersedia bekerja selama 1x24 jam dengan sistem shift;
12. Akan menaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Badan Siber dan
Sandi Negara;

13. Dalam membuat Daftar Riwayat Hidup maupun Surat Pernyataan sudah sesuai dengan
keadaan sebenar-benarnya; dan
14. Setelah lulus pendidikan, bersedia menjalani Ikatan Dinas selama 10 tahun di Badan Siber dan
Sandi Negara dan tidak akan mengajukan pindah antar unit kerja di lingkungan Badan Siber
dan Sandi Negara maupun pindah instansi dengan alasan apapun terhitung mulai tanggal Calon
Pegawai Negeri Sipil, kecuali terdapat kebutuhan organisasi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka
pengadilan, bersedia untuk mundur sebagai Calon Taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara/
Taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara, serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil
oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Mengetahui
Orang Tua/ Wali,

................., ..................................
Yang membuat pernyataan

MATERAI 10.000

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

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

