SURAT PERNYATAAN DARI ORANG TUA
Yang bertanda tangan dibawah ini

:

Nama orang tua

: ………………………………………….

Pekerjaan

: ………………………………………….

Alamat dan No. Telp.

: ………………………………………….

Nama Calon Mahasiswa asrama

: ………………………………………….

Asal sekolah

: ………………………………………….

Membuat pernyataan sebagai berikut :
1. Setuju bahwa tindakan akan diambil terhadap anak kami bila ia tidak memenuhi peraturan asrama.
2. Setuju anak kami dikeluarkan dari asrama apabila :

a. Tidak shalat wajib tanpa alasan
b. Mencuri.
c. Berkelahi/ Tawuran.
d. Berjudi.
e. Berzina dengan sesama jenis atau lawan jenis.
f. Melukai seseorang hingga mengakibatkan cacat fisik / mental.
g. Memperlihatkan aurat dengan sengaja didepan umum.
h. Terlibat Narkoba dan Miras.
i. Melanggar peraturan asrama secara berulang-ulang.
3. Setuju untuk menyelesaikan semua bentuk persyaratan ketika anak kami dikeluarkan
4. Bersedia menjemput anak kami segera sesudah ia dinyatakan keluar dari asrama dengan jangka
waktu 3 – 5 hari.
.................. , …………….. 2017
Calon Mahasiswa Asrama STFI Sadra

Orang tua wali

.......................................................................

......................................................

Surat Pernyataan Calon Mahasiswa Asrama STFI Sadra
Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama
:
Jenis kelamin
:
Alamat Asal
:
No tlpn
:
Menyatakan bahwa
:
1. Saya bersedia menerima pendidikan di Asrama STFI Sadra dengan disiplin dan bertanggung
jawab sesuai dengan peraturan yang di berikan.
2. Saya bersedia menerima resiko, atas kesalahan yang saya lakukan/perbuatan yang melanggar
peraturan Asrama.
3. Saya akan bersikap terbuka terhadap pimpinan asrama/wakil apabila mengalami kesulitan.
4. Saya bersedia menerima tindakan dari asrama apabila saya :

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.

Tidak piket
Tidak shalat berjama’ah
Tidak mengikuti kegiatan keasramaan tanpa izin
Berada di luar asrama setelah pukul 21.30 tanpa seizin pembina asrama
Terlambat kembali ke asrama
Tidak beretika dengan baik dan santun
Membuat kegaduhan di lingkungan asrama.
Tidak menempatkan barang inventaris di tempatnya.
Tidak menggunakan bahasa sesuai hari bahasa yang ditetapkan.
Merokok
Berbohong
Menghina
Bullying
Merusak barang inventaris
Keluar asrama lebih dari 3 hari tanpa seizin pembina asrama.
Menggunakan listrik, air dan barang elektronik melebihi batas kewajaran.
Tidak menggunakan pakaian yang sopan
Bertutur kata yang kasar.
Intoleran terhadap mazhab, suku dan ras.
Berpacaran yang menimbulkan fitnah.
Membawa tamu tanpa seizin pembina asrama.
Meremehkan / merendahkan harkat dan martabat pribadi atau institusi baik secara
lisan maupun tulisan.
........................., ........... ,............... 2017

Hormat saya

Mengetahui,

........................................
Calon Mahasiswa asrama STFI Sadra

.................................
Orang tua/ Wali

