KEMENTERIAN RISET, TEKNOLO GI DAN

P

ENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telepon. : (0561) 736180, Faksimile : (0561) 74\t43,Kotakpos 12g6
Laman : www.polnep.ac.id

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
Yangbertanda tangan dibawah ini

Nama
NIP
Jabatan

:

No.telp/HP
Email

:

:
.

:

le-!8$ ini

menyatakan bersedia mendaftarkan diri sebagai calon Kabag/Iksubbag *)
Politeknik Negeri Pontianak dan akan mentaati seluruh ketentuan yang berkaitan dengan pios"i
seleksi pejabat structural eselon III dan eseleon IV Politeknik Negeri Pontianak
Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab

20t6
Saya yang bersangkutan

Calon kabag/kasubbag *)

Meterai Rp6.000

NIP

Catatsn

t-yiargtfitsk'ifriTu

KEMENTERIAN RISET,TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 79l24,Kalimantan Barat
Telepon . : (0561) 736180, Faksimile : (0561) 740l43,KotakPos 1286
Laman : www.polnep.ac.id

PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka pencalonan saya sebagai peserta calon
Kabag/Itusubbag *) dan latau apabila nantinya terpilih menjadi KabagAtusubbag *) Politeknik
Negeri Pontianak, dengan ini menyatakan bahwa saya :
1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela,
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan, atau benhrk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
3. Bersikap transparan, j,rjur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas,
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan
saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten,
Mengeralrkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil
kerja terbaik guna kemajuan Politeknik Negeri Pontianak
7. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saa
bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
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Saya yang bersangkutan
Calon kabag/kasubbag *)

Meterai Rp6.000

NIP
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*) coret yang tidak perlu

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKMK NEGERI PONTIANAK
Jalan Jenderal Almad yani - pontianak 79124, Kalimantan Barat
Telepon: (0561)736180. Faksimile : (056t)740143. Kotak pos 1286
Laman: uuw.polnep.ac.id

SURAT REKOMENDASI

Saya yang bertandatangan

di bawah ini

:

Nama

NIP

Pangkat/Golongan

:

Jabatan
dengan

ini memberikan Rekomendasi kepada

:

Nama

NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

untuk mengikuti seleksi sebagai Calon *KabagAksubbag

di tingkungan politeknik

Pontianak.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat unhrk {ipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak,

NIP

*PILIH SALAH SATU

Negeri

