
SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI 
MAHASISWA BARU ITEKES BALI 

TAHUN AJARAN 2020 
 

TENTANG  
KESANGGUPAN PEMBAYARAN BIAYA MASUK MAHASISWA REGULER / KONVERSI / S2   

PADA ITEKES BALI 
TAHUN AJARAN 2020 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pada hari ini.......................................tanggal..............................bulan................................................................ 

Tahun 2020, saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

 Nama Orang Tua/ Wali : 

 Umur    :  

 Pekerjaan   :  

 Alamat    :  

 Telp ( Ortu/wali )  :   

 

 Dalam hal ini kedudukan saya sebagai orang tua/wali yang bertanggung jawab untuk membiayai calon 

mahasiswa baru ITEKES Bali yang namanya tercantum sebagai berikut : 

 

 Nama    :    

 Umur    :    

 Pilihan Program/Jurusan :  

 No.Test/Ujian/Pendaftaran     : 

 Telp ( Calon Mhs )  : 

 

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa saya yang telah membaca / mencermati dan memahami maksud serta tujuan yang tercantum dalam 

daftar rincian pembayaran mahasiswa baru ITEKES Bali th.ajaran 2020 seperti terlampir. 

2. Bahwa saya sanggup untuk membiayai dan membayar segala biaya selama pendidikan anak saya pada 

ITEKES Bali. 

3. Bahwa apabila anak saya dinyatakan lulus testing dan telah mendaftar kembali sebagai mahasiswa 

ITEKES Bali th.ajaran 2020 serta telah membayar sebagian atau seluruhnya biaya yang ditentukan oleh 

ITEKES Bali seperti tercantum dalam daftar rincian tersebut pada butir 1 di atas, dan apabila nantinya 

karena sesuatu dan lain hal anak saya mengundurkan diri sebagai mahasiswa pada ITEKES Bali maka 



segala biaya yang telah saya bayarkan tersebut saya tidak akan menagih kembali dalam bentuk apapun 

kepada ITEKES Bali dan bahwa biaya tersebut saya relakan sepenuhnya untuk diatur penggunaannya 

dalam rangka pengembangan ITEKES Bali. 

4. Apabila nantinya saya menagih kembali uang yang saya sudah bayarkan baik sebagian atau seluruhmya 

atau dalam bentuk apapun dengan alasan apapun ini berarti secara sadar saya telah memungkiri pernyataan 

saya ini kepada ITEKES Bali dan membuat keterangan bohong dan perkataan ini saya sadari merupakan 

pelanggaran pidana dan karenanya saya siap dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. 

5. Pernyataan ini saya tandatangani di atas materai Rp 6.000,- dan dibubuhi pula tandatangan oleh Rektor 

ITEKES Bali sebagai bukti bahwa surat pernyataan ini adalah sepengetahuannya dan mendapatkan 

persetujuannya. 

 

 Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Mengetahui/Menyetujui 

ITEKES Bali 
Rektor 

 
 
 

( IGP Darma Suyasa,S.Kp,MNg,PhD ) 
NIR 98032 

Denpasar,                                         2020 

Orang Tua / Wali 

 

 

 

(.....................................................................) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

       
 

Materai 
Rp 6.000 

 


