SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/ WALI CALON PESERTA DIDIK
SMK TELKOM JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2022/2023
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Jalur Tes PMDK
PERIODE 4
TAHAP 1

Nama Orang Tua/ Wali

: ________________________________________________

No Telp

: 1 ______________________________________ (HP Ayah)
2 _______________________________________ (HP Ibu)

Email

: 1 _____________________________________ (email Ayah)
2 ______________________________________ (email Ibu)

Alamat rumah

: _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Sebagai orang tua dari
Nama Calon Peserta Didik

: ____________________________________

No. Ujian

: ____________________________________

Dengan ini menyatakan bahwa jika putra/i saya diterima menjadi siswa di SMK Telkom Jakarta Tahun Pelajaran
2022/2023 bersedia untuk:
1. Mentaati seluruh peraturan yang berlaku di SMK Telkom Jakarta.
2.

Sanggup membayar seluruh biaya awal pendidikan sebesar Rp 17.050.000,- , untuk yang melakukan
pembayaran secara angsuran sesuai dengan ketentuan waktu berikut:
a.
Angsuran Tahap 1 sebesar Rp 1.800.000 sebelum tanggal 03 April 2022
b.
Angsuran Tahap 2 sebesar Rp 4.000.000 sebelum tanggal 20 April 2022
c.
Angsuran Tahap 3 sebesar Rp 4.000.000 sebelum tanggal 10 Mei 2022
d.
Angsuran Tahap 4 sebesar Rp 4.000.000 sebelum tanggal 10 Juni 2022
e.
Angsuran Tahap 5 sebesar Rp 3.250.000 sebelum tanggal 10 Juli 2022

3.

Apabila dikemudian hari tidak dapat melunasi pembayaran biaya awal pendidikan sesuai dengan batas waktu
yang telah ditentukan, maka putra/i saya bersedia dianggap mengundurkan diri dan tidak akan menuntut
pengembalian biaya yang telah disetorkan.

4.

Tidak akan menuntut pengembalian biaya awal pendidikan yang telah disetorkan jika dikemudian hari
mengundurkan diri karena alasan apapun, kecuali alasan pada poin 5.

5.

Apabila mengundurkan diri karena alasan tidak lulus Ujian Nasional (UN) Biaya Awal Pendidikan yang
telah disetorkan akan dikembalikan sesuai ketentuan berikut :
a. Membuktikan surat keterangan tidak lulus Ujian Nasional (UN) dari sekolah asal.
b. Biaya awal pendidikan yang telah disetorkan dikurangi biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- .

Demikian surat pernyataan ini dibuat, apabila tidak dipenuhinya kesanggupan tersebut diatas, maka putra/i kami
bersedia dianggap mengundurkan diri.

Jakarta, …….. Maret/April 2022
Yang menyatakan

Materai 10.000

……………………
Orang Tua / Wali Siswa

