KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN
SURAT PERNYATAAN TARUNA/I
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
Program pendidikan
Tempat /tanggal lahir
No. Telp/hp

:
:
:
:

Dengan ini menyatakan bahwa sejak diterimanya saya menjadi taruna/i Akademi Teknik dan
Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan menyanggupi bahwa :
1. Saya akan patuh dan taat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab semua peraturan
dan ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dilingkungan ATKP Medan.
2. Saya akan bersungguh-sungguh menuntut ilmu sesuai dengan program studi yang saya
pilih di ATKP Medan.
3. Saya sanggup tidak akan menikah selama dalam pendidikan.
4. Apabila saya menderita sakit dan tidak dapat ditanggulangi penyembuhannya oleh
poliklinik/asuransi kesehatan ATKP Medan, maka pembiayaan pengobatan dan perawatan
akan ditanggung oleh orang tua atau wali termasuk bilamana mengalami kecelakaan dan
sampai meninggal dunia. Dan apabila saya menderita sakit sehingga tidak dapat mengikuti
pendidikan sampai batas waktu yang ditentukan, maka saya bersedia dikeluarkan dari
pendidikan tanpa bantuan apapun.
5. Jika terbukti saya melakukan plagiat naskah akademik saya bersedia dikeluarkan dari
pendidikan.
6. Jika saya melakukan tindak kekerasan dan/atau perkelahian didalam, maka saya kampus
bersedia dikeluarkan dari pendidikan.
7. Saya siap bersedia menanggung semua resiko apapun yang terjadi jika saya keluar tanpa
izin dengan cara apapun dari area kampus ATKP Medan.
8. Saya tidak akan menuntut pengembalian biaya apabila saya sengaja mengundurkan diri
dan tidak dapat mengikuti pendidikan sesuai persyaratan akademik. Dan saya tidak
menuntut pengembalian seluruh biaya pendidikan yang telah saya bayarkan.
9. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari
pihak mana pun serta saya bertanggung jawab penuh atas pernyataan tersebut.
Medan,
DISETUJUI OLEH ORANG TUA/WALI

September 2018
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