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SURAT PERNYATAAN KOMITMEN 

CALON MAHASISWA PENERIMA BEASISWA 
APERTI 2022 

 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
 
 Nama : …………………………………………. 

 Nomor Registrasi : …………………………………………. 

Dengan ini menyatakan bahwa saya berkomitmen dengan sungguh-sungguh memilih IT PLN dan akan aktif 
berpartisipasi dalam kegiatan akademik maupun non akademik yang dilakukan secara resmi oleh kampus 
INSTITUT TEKNOLOGI PLN.  
Saya akan menunjukan komintmen dan keunggulan akademik yang saya miliki dengan memenuhi kewajiban 
berikut : 
 

1. Tidak akan mengundurkan diri dari IT PLN dengan alasan apapun, dan apabila mengundurkan diri 
maka saya bersedia membayar penuh biaya UP,BP3 dan UKT sebesar Rp. 39.000.000,- 

2. Mencapai Indeks Prestasi Semester (IPS) minimal 3,4 pada semester berjalan dan tidak melanggar 
kode etik / peraturan yang berlaku. 

3. Jika IPS kurang dari 3,4 maka bersedia membayar uang kuliah normal dan status menjadi 
Mahasiswa Regular. 

4. Menyelesaikan masa studi maksimal 8 semester untuk S1 dan 6 semester untuk D3 
5. Mengikuti Kegiatan yang bersifat promosi dari IT-PLN 
6. Mematuhi Tata Tertib, Peraturan Kemahasiswaan dan Peraturan Akademik IT PLN 
7. Bersedia menerima sanksi dicabut hak saya sebagai Mahasiswa IT-PLN apabila saya : 

a. Tertangkap tangan membawa/memiliki, mengedarkan, menggunakan Narkotik dan bahan 
bahaya ( Narkoba ) ke/di lingkungan kampus IT-PLN. 

b. Tertangkap tangan melakukan perjudian dalam bentuk apapun di dalam lingkungan kampus 
IT-PLN. 

c. Melaksanakan dan mengikuti kegiatan bersifat kaderisasi/orientasi studi/Latihan – Latihan 
yang dilakukan oleh sekelompok Mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang tidak 
mendapat izin resmi dari Pimpinan Program Studi dan/atau Pimpinan IT-PLN. 

8. Bersedia menerima sanksi Drop Out (DO), apabila : 
a. Bolos 3 (tiga) semester berturut-turut 
b. Melewati batas studi yang sudah ditetapkan oleh pihak kampus IT-PLN 

9. Bersedia membayar ganti rugi biaya kuliah apabila di pertengahan studi saya mengundurkan diri 
dari Kampus IT-PLN. 
 

Demikian pernyataan komitmen ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sehat pikiran 
serta dengan penuh kesadaran selaku Calon Mahasiswa Penerima Beasiswa APERTI yang bertanggung jawab. 
 
         Jakarta,                                2022 
           Mengetahui Ortu/Wali            Yang membuat pernyataan 
 
                          Materai 10.000 
         
 
     (…………………………………………….)                                                            (………………………………………………..)         


