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PENGUMUMAN
NOMOR: B-2390/II.2.8/DL.04.02/7/2022

Berdasarkan hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia
Jalur Reguler Tahun Akademik 2022/2023, diumumkan nama calon mahasiswa cadangan Poltek
Nuklir yang dinyatakan lolos seleksi melalui portal PMB: https://pmb.polteknuklir.ac.id/.
Bagi yang dinyatakan lolos seleksi wajib melakukan daftar ulang mulai tanggal 15 s.d. 31 Juli
2022 dengan menyerahkan/mengirimkan berkas daftar ulang ke Poltek Nuklir hari Senin s.d. Jumat
mulai pukul 09.00 s.d. 14.00 WIB dengan persyaratan sesuai dalam lampiran.
Poltek Nuklir tidak melakukan komunikasi langsung dengan calon mahasiswa baru, harap
mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan Poltek Nuklir.
Jika sampai dengan batas waktu tersebut tidak melakukan daftar ulang, maka yang bersangkutan
dinyatakan mengundurkan diri.
Keputusan hasil seleksi ini tidak dapat diganggu gugat.

Yogyakarta, 14 Juli 2022

a.n. Direktur,
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan,
Alumni, dan Kerja Sama,

Adi Abimanyu, M.Eng.

Dokumen ini ditandatangani secara
elektronik menggunakan sertifikat dari
BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada
dokumen elektronik yang dapat diunduh
dengan melakukan scan QR Code
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Lampiran
Pengumuman NOMOR: B-2390/II.2.8/DL.04.02/7/2022
Persyaratan Pendaftaran Ulang Calon Mahasiswa Baru Poltek Nuklir
Jalur Reguler (Cadangan) Tahun Akademik 2022/2023

Ketentuan Pendaftaran Ulang:
1. Pendaftaran Ulang tanggal 15 s.d. 31 Juli 2022:
a. Menyerahkan/mengirimkan surat pernyataan kesediaan taat aturan bermeterai (terlampir);
b. Menyerahkan/mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dari RS
pemerintah dan menyatakan sehat, tidak buta warna total maupun parsial serta layak bekerja
di bidang teknik (asli);
c. Menyerahkan/mengirimkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi;
d. Menyerahkan/mengirimkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (asli);
e. Menyerahkan/mengirimkan surat keterangan bebas narkoba dari RS pemerintah (asli);
f.

Menyerahkan/mengirimkan dua buah pasfoto warna dasar biru ukuran 3 x 4 cm, berkemeja
lengan panjang warna putih berdasi warna hitam, bagi yang berkerudung menyesuaikan;

g. Menyerahkan/mengirimkan berkas pendaftaran yang telah di-upload saat pendaftaran
(fotokopi rapor semester 1 s.d. 6 yang dilegalisasi oleh Kepala Sekolah, surat rekomendasi
dari Kepala Sekolah, dan fotokopi sertifikat bukti prestasi).

2. Keterangan tambahan:
a.

Calon mahasiswa yang tidak melaksanakan pendaftaran ulang sampai dengan batas waktu
yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.

b.

Berkas persyaratan diterima oleh Poltek Nuklir maksimal tanggal 31 Juli 2022 (bukan cap
pos);

c.

Keterangan lebih lanjut dapat melalui portal PMB online https://pmb.polteknuklir.ac.id/,
E-mail: pmb-polteknuklir@brin.go.id.
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SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN TAAT ATURAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

:

NIM (menyusul)

:

Alamat

:

No. Telp/HP

:

Nama Orang Tua

:

Alamat Orang Tua

:

No. Telp/HP

:

bahwa selaku mahasiswa Poltek Nuklir saya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bersedia mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Poltek Nuklir baik yang bersifat administratif
maupun akademis dengan sebaik-baiknya;
2. Bersedia untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan di kampus,
peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, norma kesusilaan, dan
kesopanan;
3. Menjaga sikap yang mengedepankan kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab termasuk untuk
berpenampilan rapi (sesuai aturan berpakaian di Poltek Nuklir), menjauhi perilaku menyimpang
serta menjauhi perbuatan kriminal (antara lain menghindari pemakaian dan peredaran NAPZA);
4. Bersedia untuk dijatuhi sanksi, baik sanksi berupa teguran atau peringatan lisan/tertulis maupun
dikeluarkan dari Poltek Nuklir apabila terbukti mengingkari pernyataan tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Mengetahui,
Orang Tua/Wali Mahasiswa,

Yang menyatakan,
Mahasiswa,
Meterai Rp10.000,00

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

