KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
Jl. Raya Jember kilometer 13 Labanasem, Kabat, Banyuwangi, 68461
Telepon / Faks : (0333) 636780
E-mail : poliwangi@poliwangi.ac.id ; Website : http//www.poliwangi.ac.id

PAKTA INTEGRITAS
MENGIKUTI PROGRAM BEASISWA BIDIKMISI TAHUN 2017
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: ...........................................................................
Tempat, tanggal lahir
: ..........................................................................
Alamat
: ..........................................................................
Program Studi
: ..........................................................................
No Handphone
: ..........................................................................
Peserta program Beasiswa Bidikmisi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi konsentrasi program studi teknik Diploma III (tiga) dan IV (empat) di
Politeknik Negeri Banyuwangi, menyatakan bahwa:
1. Melaksanakan kewajiban perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Politeknik Negeri Banyuwangi
hingga selesai. Apabila dikemudian hari (30 hari setelah mengikuti perkuliahan perdana) tidak dapat mengikuti perkuliahan
dan mengundurkan diri atas keinginan sendiri dan/atau tidak menyelesaikan program pendidikan sesuai jenjang pendidikan
yang dipilih, bersedia mengembalikan dana Beasiswa Bidikmisi ke kas negara sebesar 2(dua) kali dari biaya yang
diterimakan selama masa studinya.
2. Bersedia untuk tidak menerima beasiswa serupa dari pihak lain dan apabila menerima, bersedia dihentikan dan
mengembalikan dana Beasiswa Bidikmisi ke kas negara sebesar 2 (dua) kali dari biaya yang diterimakan selama masa
studinya dan untuk digantikan kepada mahasiswa lainnya yang memenuhi syaratnya.
3. Bersedia untuk menulis pada jurnal/media massa nasional/international (mengkaitkan/menyebutkan Program Beasiswa
Bidikmisi) sebagai pelaksanaan Intellectual Social Responsibility (ISR) sesuai dengan bidang studi yang diambil dan apabila
tidak membuat pada jurnal/media massa nasional/international, bersedia untuk tidak menerima Beasiswa pada
semester/tahun berikutnya.
4. Dalam kondisi anggaran Program Beasiswa Bidikmisi mengalami perubahan yang dikarenakan antara lain kenaikan harga
bahan bakar minyak, bencana alam, krisis ekonomi global dan sebagainya, menyetujui beasiswa yang diterima mengalami
keterlambatan pembayarannya.
5. Melaksanakan kegiatan dan mematuhi aturan Akademik & Kemahasiswaan yang ada di Politeknik Negeri Banyuwangi dan
tidak terlibat kegiatan kriminalitas serta narkoba yang dapat merugikan diri sendiri maupun Politeknik Negeri Banyuwangi.
6. Berperilaku baik, loyalitas dan menjaga nama baik almamater Politeknik Negeri Banyuwangi.
7. Meningkatkan prestasi akademik dengan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) Minimal 3.25 yang dibuktikan dengan KHS (Kartu
Hasil Studi) dan non akademik baik di dalam maupun diluar lingkungan Politeknik Negeri Banyuwangi yang mendapat ijin
dari Pimpinan Politeknik Negeri Banyuwangi
8. Tidak cuti dengan alasan apapun, apabila melanggar maka beasiswa dikembalikan utuh dari awal penerimaan dan akan
digantikan oleh mahasiswa lainnya.
9. Sanggup menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Banyuwangi paling lambat selama 36 bulan (DIII) dan 48 Bulan
(DIV)
Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan
dengan sebagaimana mestinya.
Banyuwangi,

Juli 2017

Orang Tua Mahasiswa,

Mahasiswa Yang Bersangkutan,

Materai Rp.6.000,-

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

(................................................)
Pemberi Recomendasi,
Plt. Direktur,

Dr. Ir. H. Titon Dutono, M.Eng
NIP. 196011301987011001

