
PENERIMAAN MAHASISWA BARU  

UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS
Jl. Wonorejo Utara No. 16 Wonorejo Rungkut Surabaya           

WhatsApp : 08113212117 - 08113472022

SURAT PERNYATAAN

Yang  bertandatangan  di bawah ini saya, 

: ………………………………………….………………….…... Nomor Pendaftaran 

N a m a : ………………………………………….………………….…... 

Program Studi  :  S-1 Teknik Informatika S1 Akuntansi   

S1 Manajemen

S1 Ekonomi Syariah 
S-1 Sistem Informasi 

D3 Perbankan dan Keuangan  
D3 Akuntansi  

S-1 Desain Komunikasi  Visual 

: …………………… / ………………………....Tempat / tanggal lahir 

Alamat : …………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….
No. Telepon / HP Pendaftar : ................................./ ....................................................................

MENYATAKAN & MENGETAHUI KETENTUAN/ATURAN 
DI UHW PERBANAS BAHWA :

1.

2.

3.

Kewajiban keuangan  yang  telah dibayarkan kepada Universitas Hayam Wuruk Perbanas tidak dapat diminta 
kembali, kecuali mengundurkan diri dengan alasan sbb:

7.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Mengetahui : 
Orang Tua/Wali, 

Surabaya, …………………………… 

Yang Membuat,

Apabila tidak lulus SMA/SEDERAJAT, maka saya bersedia dibatalkan sebagai Calon Mahasiswa Baru dan 
kewajiban keuangan  yang sudah dibayarkan  akan dikembalikan sebesar 100%, dengan menunjukkan bukti 
Surat keterangan tidak lulus dari pihak sekolah dan menunjukkan bukti pembayaran angsuran melalui Bank.

Diterima di PTN baik melalui jalur SNBP, SNBT maupun MANDIRI maka kewajiban keuangan yang telah 
dibayarkan akan dikembalikan sebesar 75%, dengan menunjukkan bukti Surat keterangan diterima di PTN  dan 
menunjukkan bukti pembayaran angsuran melalui Bank. 

Batas pengajuan pengunduran diri paling lambat tanggal 31 Agustus 2023.  Jika pengunduran diri yang 
diajukan melewati batas waktu tersebut, maka uang kuliah yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

No. Telepon / HP Orang Tua : ................................./ ....................................................................

Bertanggung jawab penuh atas kebenaran berkas dan data yang diberikan ke PMB.

b.

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) akan diberikan jika sudah melengkapi seluruh data pemberkasan dan sudah 
melakukan pembayaran angsuran yang pertama.

..............................................................................………………. 

Akan  memenuhi semua TATA TERTIB dan KODE  ETIK  yang  berlaku  di  Universitas Hayam Wuruk Perbanas.
Bebas  dari  penggunaan dan  penyalahgunaan obat-obatan terlarang (NARKOBA) dan bersedia menerima sanksi 
administratip maupun sanksi akademik apabila dikemudian hari terbukti terlibat dalam penggunaan dan 
penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut.

Bersedia mengikuti dan lulus Program Sosialisasi Kehidupan Kampus (HARMONI 2023) yang merupakan salah 

satu program Pembinaan Mahasiswa Baru  Universitas  Hayam Wuruk Perbanas, serta mentaati peraturan yang 

telah ditetapkan oleh PMB.

Apabila terdapat ketidak sesuaian data nilai Raport/ UNAS yang dimasukkan kedalam sistem SPMB Online dengan 
dokumen asli, maka saya bersedia dibatalkan sebagai calon mahasiswa Universitas  Hayam Wuruk Perbanas tanpa 
menarik kembali uang yang telah dibayarkan.

a.

4.

5.

6.

c.

d. Mahasiswa yang mengundurkan diri wajib mengembalikan semua atribut yang sudah diterima.

Materai10.000.




