SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN BIAYA KULIAH DAN
TUNDUK PADA TATA TERTIB KAMPUS
(Reguler)

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Esa Unggul:
Nama

: ......................................................

NIM

Fakultas

: ......................................................

Jurusan : ........................................................

Alamat Rumah : ......................................................

Email : ........................................................

Kota

Tlp/HP : ........................................................

: ......................................................

: ........................................................

Menyatakan, bahwa:
I. PEMBAYARAN BIAYA KULIAH
1. Bersedia membayar biaya kuliah semester 1 secara tunai maupun angsuran. Bila diangsur, maka pembayaran
dilakukan pada saat daftar ulang, sedangkan pembayaran angsuran ke 2 dan seterusnya dilakukan setiap bulan
sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Surat Keterangan Diterima.
2. Apabila pelunasan pembayaran biaya kuliah semester 1 melebihi waktu yang ditentukan atau ditetapkan
sesuai tanggal di SPDU, maka potongan grade mengikuti gelombang berikutnya.
3. Apabila mahasiswa mengundurkan diri dengan alasan diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui
SBMPTN & SNMPTN, akan menerima pengembalian sebesar total biaya yang telah dibayarkan dipotong biaya
administrasi 2 juta rupiah.
4. Bersedia mengajukan pengunduran diri dengan alasan diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) paling lambat
14 (empat belas) hari setelah pengumuman kelulusan, dengan menyerahkan:
a. Pengumuman kelulusan dan fotocopy kartu peserta ujian SBMPTN dan SNMPTN
b. Bukti pembayaran asli dari Universitas Esa Unggul
c. Bukti pembayaran biaya kuliah di PTN yang baru, sebagai bukti telah daftar ulang di PTN
d. Form pengembalian biaya kuliah yang telah diisi.
5. Bersedia mengambil uang pengembalian paling cepat maksimal sebulan setiap hari kamis.
6. Bersedia dan tidak akan menuntut pengembalian semua biaya yang telah dibayarkan apabila saya
mengundurkan diri dengan alasan diluar ketentuan nomor 3, 4 dan 5 diatas.
7. Apabila saya tidak dapat melunasi pembayaran yang telah saya nyatakan dalam surat perjanjian ini, sebelum
perkuliahan semester 1 dimulai, maka saya dianggap mengundurkan diri dari Universitas Esa Unggul.
8. Bersedia dan tidak akan menuntut pengembalian atau mengalihkan semua biaya yang telah dibayarkan
apabila saya belum melunasi biaya kuliah sebelum perkuliahan semester pertama dimulai.
9. Bersedia memenuhi kewajiban untuk:
a. Membayar biaya kuliah semester ke-2,3,4 dst sampai lulus, berupa biaya paket sesuai ketentuan yang telah
ditetapkan, biaya skripsi dan biaya wisuda yang akan ditentukan kemudian.
b. Mengikuti Perkuliahan Semester Pendek (optional) dengan biaya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per
SKS.
10. Apabila nama saya (khusus pindahan/D3) tidak terdaftar dalam website forlap.ristekdikti.go.id, maka pihak
Universitas Esa Unggul tidak dapat memberikan ijazah dan seluruh biaya kuliah maupun uang SPP yang telah
dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
11. Bersedia membayar biaya kuliah semester kedua dan seterusnya pada saat daftar ulang semester yang
bersangkutan.
12. Bersedia melengkapi biodata dan mengupload berkas di website siakad.esaunggul.ac.id, sbb: Foto 4x6
background merah memakai jas almamater, ijazah terakhir, Kartu Keluarga dan KTP yang telah discan (format
JPEG/PDF, size maksimal 500 kb) sebagai syarat kelengkapan dokumen masuk Universitas Esa Unggul.
II. NARKOBA
1. Bebas dari Narkoba dan sejenisnya.
2. Apabila terbukti sebagai pemakai/pengedar didalam atau diluar kampus, bersedia diserahkan kepada pihak
berwajib dan dikeluarkan dari Universitas Esa Unggul.
III. TATA TERTIB
1. Bersedia menaati semua ketentuan Administrasi Akademik / Keuangan, Disiplin dan Tata Tertib, Etika / Norma
Akademik Mahasiswa Universitas Esa Unggul.
2. Apabila melanggar, saya bersedia menerima sanksi yang tercantum dalam peraturan Universitas Esa Unggul.

Mengetahui,
Universitas Esa Unggul

Jakarta, ..............................
Materai
6000

............................................
Nama Petugas PPMB

.............................................
Nama Lengkap Mahasiswa

