SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENTAATI PERATURAN AKADEMIK
SERTA KESANGGUPAN MEMBAYAR UANG KULIAH & SPP

Yang Bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa/i STMIK Dharma Putra :
Jurusan yang dipilih

:

Nama Lengkap

:

Tempat & Tgl Lahir

:

Alamat Lengkap

:

Teknik Informatika

Sistem Informasi

Kelurahan :

RT / RW :

No. Telp Orang Tua

:

No. Hp Pribadi :

Email pribadi

:

Asal Sekolah

:

Kode Pos :

 KESANGGUPAN MENTAATI PERATURAN AKADEMIK
Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa saya sebagai Mahasiswa/i STMIK Dharma Putra sanggup
Mentaati dan menjalankan tata tertib yang berlaku di lingkungan STMIK Dharma Putra.
 KESANGGUPAN MEMBAYAR UANG KULIAH & SPP
Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya sanggup membayar Uang Kuliah dan
SPP selama belajar di STMIK Dharma Putra.
Selanjutnya saya mengetahui dan menyetujui ketentuan-ketentuan yang diberlakukan di STMIK
Dharma Putra sebagai berikut :
1.

Bagi Calon Mahasiswa yang sudah mendaftarkan diri dan sudah melakukan pembayaran dengan
cara di Angsur atau telah di Lunasi (Biaya Pendidikan dan lain-lain), Tetapi ternyata
mengundurkan diri karena disebabkan :
a. Diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maka uang yang sudah dibayarkan akan
dikembalikan dan dipotong administrasi sebesar 50% dengan menunjukkan surat/bukti
diterima dari Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan.
b. Diterima di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lain, maka uang yang sudah dibayarkan tidak
dapat dikembalikan.

2.

Bagi Calon Mahasiswa/i yang telah membayar Biaya Pendidikan dsb, dengan cara di Angsur
atau di Lunasi, tetapi ternyata mengundurkan diri disebabkan pindah tugas kerja/dinas, ikut orang
tua, pindah tempat tinggal atau alasan lain (kecuali yang bersangkutan meninggal dunia) maka
uang yang sudah dibayarkan tidak dapat diambil kembali.

3.

Bagi Calon Mahasiswa/i yang telah membayar Biaya Pendidikan dsb, tetapi ternyata
mengundurkan diri atau tidak mengikuti proses perkuliahan selama 2 (dua) minggu berturut-turut
tanpa pemberitahuan, maka dengan alasan apapun uang tersebut tidak dapat dikembalikan.

4.

Bagi Calon Mahasiswa/i yang belum melunasi SPP sampai dengan batas waktu yang ditentukan,
maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari STMIK Dharma Putra.

5.

Calon Mahasiswa menyadari bahwa STMIK Dharma Putra mempunyai Hak untuk
mengeluarkan Kebijakan yang baru tanpa pemeritahuan terlebih dahulu.

6.

Fasilitas yang ada di STMIK Dharma Putra adalah komitmen dan upaya kita dalam
mewujudkannya, yang mana hal tersebut bukanlah Janji. Calon Mahasiswa sudah melihat dan
menyadari Fasilitas yang ada di Kampus secara langsung melalui tour kampus. Untuk semua
fasilitas yang kami upayakan, belum semuanya dapat tersedia. Hal ini dikarenakan kampus kami
masih terbilang muda dan diharapkan tidak menjadi tuntutan dikemudian hari.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
Apabila dikemudian hari kami tidak dapat memenuhi isi perjanjian ini, maka kami bersedia menerima
sanksi pencabutan status sebagai Mahasiswa/i STMIK Dharma Putra.

Tangerang, ________________________
Mengetahui,
Orang Tua/Wali Mahasiswa,

Mahasiswa,

Materai
Rp. 6.000,-

(_______________________)
Nama Jelas & Tanda Tangan

(_______________________________)
Nama Jelas & Tanda Tangan

