
  

SURAT PERNYATAAN MAHASISWA/WI 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama Mahasiswa/wi : ___________________________________ NIK :_____________________________ 

Pilihan Program Studi : 1 :_________________________________ 2 :_______________________________ 

Nama Orang Tua/Wali : ___________________________________ NIK :_____________________________ 

Dengan ini menegaskan bahwa : 

1. Dana pendidikan 

a. Kami memahami, mengerti dan bersedia untuk membayarkan dana pendidikan yang ditetapkan oleh 

Kampus STISIPOL Raja Haji sesuai dengan tata cara yang berlaku selama masa perkuliahan; 

b. Semua pembayaran yang telah disetorkan ke Kampus STISIPOL Raja Haji dinyatakan sebagai 

keputusan akhir/final dari pihak penyetor dan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan dan kondisi 

apapun. 

2. Peraturan yang berlaku di STISIPOL Raja Haji 

a. Kami bersedia mentaati peraturan tata tertib kampus dan peraturan lain yang telah berlaku maupun 

yang akan diberlakukan dilingkungan Kampus STISIPOL Raja Haji; 

b. Kami telah menerima informasi, memahami dan bersedia memenuhi tata cara dan peraturan 

pembayaran administrasi keuangan yang telah ditetapkan. 

3. Kebenaran dokumen 

a. Seluruh dokumen yang saya serahkan kepada Kampus STISIPOL Raja Haji adalah benar dan sah. Bila 

terbukti bahwa dokumen tersebut tidak sah atau tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi 

yang diberikan oleh Kampus STISIPOL Raja Haji bahkan dikeluarkan dari program studi perguruan 

tinggi; 

b. Saya harus mengundurkan diri dari Kampus STISIPOL Raja Haji jika tidak dapat menunjukkan asli dan 

menyerahkan fotocopy ijazah SMA/SMK/MA atau ijazah Paket C atau Surat penyetaraan Ijazah. 

4. Perbuatan melawan hukum 

a. Saya tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; 

b. Saya tidak akan menggunakan, membawa atau mengedarkan NARKOBA, minuman keras dan obat-

obatan terlarang lainnya. 

Saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Kampus STISIPOL Raja Haji apabila saya tidak dapat mematuhi 

ketentuan-ketentuan tersebut diatas. Saya beserta orang tua/wali memahami dan mengerti ketentuan diatas dan 

bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut secara ikhlas dan tanpa paksaan. Apabila saya melakukan 

pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut saya bersedia untuk dikeluarkan dari Kampus STISIPOL Raja Haji tanpa 

menuntut apapun termasuk pengembalian atau pengalihan dana yang sudah saya bayarkan. Ini adalah 

kesepakatan saya dan orang tua/wali dengan Kampus STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang. 

    ________________,___________________________ 
Mengetahui & Menyetujui, 

 
 
 

 

 

…………………………………………………………. 
Nama Orang Tua/Wali 
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………………………………………………………………. 
Nama Mahasiswa/wi 

 


