SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TIDAK HAMIL SELAMA MENGIKUTI PENDIDIKAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

:

Nomor Ujian

:

Tempat/Tanggal Lahir

:

Agama

:

Alamat Lengkap

:
Telp. :

Kode Pos :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia tidak
hamil selama mengikuti pendidikan di ATRO Nusantara Jakarta.
Apabila ternyata saya melanggar pernyataan tersebut di atas maka saya
bersedia dikeluarkan dari ATRO Nusantara Jakarta.
Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, …………………, 2020
Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 3000

( ………………………………..)
Nama Lengkap

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TIDAK TERLIBAT TINDAK KRIMINAL, TINDAK ASUSILA,
PENGGUNAAN NARKOBA DAN ZAT ADITIF LAINNYA

SELAMA MENGIKUTI PENDIDIKAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

:

Nomor Ujian

:

Tempat/Tanggal Lahir

:

Agama

:

Alamat Lengkap

:
Telp. :

Kode Pos :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia tidak
terlibat tindak kriminal, tindak asusila, penggunaan narkoba dan zat aditif
lainnya selama mengikuti pendidikan di ATRO Nusantara Jakarta.
Apabila ternyata saya melanggar pernyataan tersebut di atas maka saya
bersedia dikeluarkan dari ATRO Nusantara Jakarta.
Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, …………………, 2020
Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 3000

( ………………………………..)
Nama Lengkap

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENGIKUTI SELURUH KEGIATAN KAMPUS
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

:

Nomor Ujian

:

Tempat/Tanggal Lahir

:

Agama

:

Alamat Lengkap

:
Telp :

Kode Pos :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya
bersedia untuk mengikuti seluruh kegiatan kampus yang
diselenggarakan oleh pihak ATRO Nusantara Jakarta.
Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran atas
pernyataan tersebut, saya siap menerima sanksi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di ATRO Nusantara Jakarta.
Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan dengan
sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak
manapun.

Mengetahui
Orang Tua Wali

Jakarta, ………..2020
Yang membuat pernyataan
Materai Rp. 6000

(_____________________)

(_________________

)

