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SURAT PERSETUJUAN ORANG TUA 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini  : 

Nama  : ………………………………………………………………………… 

Alamat : ………………………………………………………………………… 

Pekerjaan  : ………………………………………………………………………… 

No.Tlp/HP/WA : ………………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………… 

Sebagai orang tua / wali dari  : 

Nama Taruna : ………………………………………………………………………… 

Tempat Tanggal Lahir : ………………………………………………………………………… 

Program Diklat : ………………………………………………………………………… 

Jurusan : ………………………………………………………………………… 

Tahun Masuk : ………………………………………………………………………… 

 
Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut  : 
 
I. Pendidikan dan Pelatihan 

1. Menyetujui sepenuhnya kurikulum diklat dan pola pengasuhan taruna yang berlaku di 

Politeknik Pelayaran Barombong berdasarkan kurikulum dan pola pengasuhan taruna 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. 

2. Menyetujui sepenuhnya bahwa kurikulum diklat dan pola pengasuhan taruna merupakan 

kesatuan penilaian yang mempengaruhi dan digunakan sebagai pertimbangan kelulusan 

taruna. 

3. Menyetujui anak kami tinggal di asrama Politeknik Pelayaran Barombong selama masa 

pendidikan. 

4. Menjamin anak kami akan mengikuti seluruh program diklat dan pengasuhan taruna sesuai 

jadwal kegiatan yang diselenggarakan oleh Politeknik Pelayaran Barombong. 

5. Menyetujui untuk bekerjasama dengan pihak Politeknik Pelayaran Barombong dalam 

rangka mendidik dan mengembangkan karakter anak sesuai dengan tujuan Politeknik 

Pelayaran Barombong. 

6. Menyetujui sepenuhnya untuk tidak mengintervensi pihak Politeknik Pelayaran Barombong 

dalam Pelaksanaan diklat dan pengasuhan taruna yang sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku di Politeknik Pelayaran Barombong. 

 

II. Tata Tertib 

1. Bersedia untuk mematuhi seluruh peraturan Pendidikan, peraturan tata tertib taruna, 

pedoman pola pengasuhan taruna, serta kegiatan Perintah Harian Sifat Tetab (PHST) yang 

berlaku di Politeknik Pelayaran Barombong. 

2. Menjamin Anak kami akan mematuhui seluruh peraturan pendidikan, peraturan tata tertib 

taruna, pedoman pola pengasuhan taruna, serta kegiatan Perintah Harian Sifat Tetab 

(PHST) yang berlaku di Politeknik Pelayaran Barombong. 

3. Menyetujui untuk bekerjasama dengan pihak Politeknik Pelayaran Barombong dalam 

rangka mematuhui peraturan dan ketentuan yang berlaku di Politeknik Pelayaran 

Barombong terhadap anak kami. 
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4. Bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh pihak Politekni Pelayaran Barombong 

kepada anak kami apabila melakukan pelanggaran atas peraturan dan ketentuan yang 

berlaku di Politeknik Pelayaran Barombong. Dimana sanksi tersebut berupa : 

a. Peringatan lisan maupun tertulis 

b. Penyitaan ataupun pemusnahan barang yang tidak diperkenankan dimiliki oleh anak 

kami selama berada di lingkungan Politeknik Pelayaran Barombong 

c. Pembinaan disiplin berupa kegiatan kesemaptaan, konseling, karya bakti, pemberian 

Ujian Keahlian Pelaut, Penangguhan masa Prala atau penangguhan wisuda 

d. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan pendidikan seperti : Ujian Akhir Semester, 

Ujian Keahlian Pelaut, Penangguhan masa Prala atau penangguhan wisuda 

e. Penangguhan kenaikan tingkat dan mengulang si semester yang sama 

f. Skorsing, dikembalikan kepada orang tua dalam waktu tertentu 

g. Dikeluarkan, dikembalikan kepada orang tua selamanya ataupun diserahkan kepada 

pihak berwajib 

 

III. PEMBIAYAAN 

1. Bersedia dan menyanggupi pembayaran biaya diklat sejumlah 1 (satu) semester sekaligus 

yang dibebankan kepada anak kami sesuai dengan ketentuan dan tata cara pembayaran 

biaya diklat Politeknik Pelayaran Barombong 

2. Menyetujui apabila masih terdapat tunggakan biaya, maka pihak Politeknik pelayaran 

Barombong berhak untuk : 

a. Tidak mengikut sertakan anak kami dalam ujian akhir semester, Ujian keahlian pelaut 

ataupun kegiatan diklat lainnya sampai tunggakan tersebut dilunasi. 

b. Tidak memberikan atau menangguhkan hak kepemilikan atas perlengkapan diklat 

ataupun dokumen/sertifikat yang terkait dengan pembiayaan yang tertunggak sampai 

tunggakan tersebut dilunasi 

c. Menyarankan orang tua mengajukan cuti akademik atau pengunduran diri. 

3. Bersedia memberi kuasa kepada pihak Politeknik Pelayaran Barombong untuk menahan 

perlengkapan diklat ataupun dokumen/sertifikat anak kami sebagai jaminan selama beluym 

ada pelunasan, jika saat anak kami cuti akademik, mengundurkan diri, diskorsing atau 

dikeluarkan dari Politeknik Pelayaran Barombong masi memiliki tunggakan Biaya. 

 

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab. Segala sesuatu yang belum 

diatur atau perubahannya akan diatur dalam surat menyurat ataupun pemberitahuan secara lisan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku di Politeknik Pelayaran Barombong. 

 

Makassar………….…………..2021 

            Menyetujui, 

  Orang Tua/Wali Taruna 

 

 

                                             

                                                                                                     
 
  (tanda tangan & nama jelas ) 
 
 

 
 
 

 

Catatan : Melampirkan foto copy KTP 

 

Mengetahui, 

a.n DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN 

BAROMBONG 

Ka.Bag. Adm.Akademik Dan Ketarunaan 

 

 

 

SAMSUDDIN, M.T., M.Mar.E 

NIP. 19720117 200212 1 001 

Materai 

Rp. 10.000 


