PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN 2019/2020

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya 60118, Telp. 031-5947151, 5947152, 5912611-12 Fax. 031-5935937

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini saya,
Nomor Pendaftaran

: ………………………………………….………………….…...

Nama

: ………………………………………….………………….…...

NIM

: ………………………………………….………………….…...

Program Studi

:

S1 Akuntansi

S1 Manajemen

D3 Perbankan & Keuangan

S1 Ekonomi Syariah

D3 Akuntansi

Tempat / tanggal lahir

: …………………… / ………………………....

Alamat

: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

No. Telepon / Hp

: ................................./ ....................................................................

MENYATAKAN
1. Akan memenuhi semua TATA TERTIB dan KODE ETIK yang berlaku di STIE Perbanas
Surabaya.
2. Bebas dari penggunaan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang (NARKOBA) dan bersedia
menerima sanksi administratip maupun sanksi akademik apabila dikemudian hari terbukti
terlibat dalam penggunaan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut.
3. Bersedia mengikuti dan lulus Program Sosialisasi Kehidupan Kampus (HARMONI 2019)
yang merupakan salah satu program Pembinaan Mahasiswa Baru STIE Perbanas
Surabaya, serta mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia.
4. Kewajiban keuangan yang telah dibayarkan kepada STIE Perbanas Surabaya tidak dapat
diminta kembali, kecuali mahasiswa baru tersebut mengundurkan diri dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan:
4.a. Mengundurkan diri karena diterima PTN melalui jalur SNPTN dan SBMPTN mendapatkan
pengembalian sebesar 50%. dan mengembalikan semua atribut mahasiswa yang telah
diterima.
4.b. Mengundurkan diri selain alasan pada point. (4a), maka mendapatkan pengembalian
sebesar 30%. dan mengembalikan semua atribut mahasiswa yang telah diterima.
5. Apabila terdapat ketidaksesuaian data nilai Raport/ UNAS yang dimasukkan ke dalam
SPMB Online dengan dokumen asli, maka saya bersedia dibatalkan sebagai calon
mahasiswa STIE Perbanas tanpa menarik kembali uang yang telah dibayarkan.
6. Apabila saya tidak lulus Ujian Nasional (SMA/MA/SMK), maka saya bersedia dibatalkan
sebagai Calon Mahasiswa Baru dan kewajiban keuangan (kecuali biaya pendaftaran) yang
sudah dibayarkan akan dikembalikan, dengan menunjukkan bukti Surat Keterangan tidak
lulus Ujian Nasional dari Sekolah, dan bukti pembayaran Daftar Ulang dari Bank.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan akan saya laksanakan dengan
sebaik-baiknya.
Mengetahui :
Orang Tua / Wali

Surabaya,………………………………
Yang Membuat
Materai Rp. 6.000,-

