
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) MAHASISWA 

PESERTA PROGRAM MAGANG JALUR KERJASAMA 

TAHUN 2022 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama    : 

NIM/Stambuk  : 

Program Studi  : 

NIK   : 

No.HP / WhatsApp : 

Email   : 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1. Sanggup dan bertanggung jawab untuk mengikuti Program Magang Jalur Kerjasama yang 

diselenggarakan oleh Program Studi dengan mematuhi segala ketentuan dan aturan berikut: 

a. Mengikuti program magang penuh waktu selama 1 (satu) semester dan 

melaksanakan program tersebut dengan sungguh-sungguh sampai selesai batas 

waktu yang ditetapkan (mengikuti kalender akademik) 

b. Tidak mengambil mata kuliah apapun selama mengikuti program magang 

c. Memenuhi ketentuan protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh mitra magang 

dan telah melakukan vaksinisasi dosis ketiga  

d. Mematuhi keputusan mitra magang dimana saya menjadi peserta programnya 

terkait dengan segala bentuk penugasan dan proses pembelajaran dalam program 

magang ini 

e. Mematuhi ketentuan program magang termasuk dan tidak terbatas pada pedoman 

program magang yang diterbitkan oleh program studi 

f. Menaati segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia 



g. Menerima dan menjalankan keputusan dikeluarkan dari status kepesertaan program 

magang yang ditetapkan oleh program studi atas dasar masalah plagiarisme 

termasuk plagiasi diri, tindakan kriminal, tindakan kekerasan dan diskriminasi 

dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan 

intoleransi, dan/atau penyalahgunaan obat-obat terlarang, dan oleh karenanya saya 

tidak berhak mendapatkan pengakuan sks untuk pembelajaran program magang 

h. Menerima dan menjalankan keputusan dikeluarkan dari status kepesertaan program 

magang yang ditetapkan oleh program studi atas dasar laporan dari mitra magang 

yang mengakibatkan kerugian secara materiil ataupun perilaku kerja yang buruk 

dari peserta program magang 

i. Menerima dan menjalankan segala bentuk sanksi sesuai dengan peraturan yang 

berlaku termasuk dan tidak terbatas pada larangan mendaftar program ini untuk 

periode berikutnya dan atau program Merdeka Belajar lainnya 

j. Tidak berhak untuk meminta kembali biaya sks yang telah dibayarkan kepada pihak 

universitas jika akibat poin (g) dan (h) 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun 

dan apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia dituntut di 

muka pengadilan serta menerima segala tindakan yang diambil oleh Program Studi. 

 

Makassar, …………………………………. 

Mengetahui dan menyetujui, 

Orang tua / wali,       Peserta Program Magang, 

 

 

 

……………………………………….    ……………………………… 

 

MATERAI 

10000 


