
 

 
FORMULIR PENDAFTARAN 
Dormitory Universitas Multimedia Nusantara 
Tahun Akademik 2023 / 2024 

 
Mahasiswa Baru 

Mahasiswa Aktif NIM :    

 

data pribadi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanggal Register: / /20  

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA 

 
Pernyataan Tentang Booking Fee 

1. Kami, penghuni dan orangtua / wali setuju untuk membayar booking fee sebesar Rp. 1.000.000,- paling lambat 2 (dua) 
minggu setelah mendaftar sebagai tanda jadi mendaftar / booking fee. 

2. Kami, penghuni dan orangtua / wali setuju bahwa booking fee tidak dapat dikembalikan jika calon penghuni tidak jadi 
menyewa kamar di dormitory UMN. 

3. Pembayaran Booking Fee dilakukan dengan cara transfer ke bank CIMB Niaga cab. Wahid Hasyim atas nama Yayasan 

Multimedia Nusantara dengan no. rekening: 78891 + NIM 

Pernyataan Tentang Uang Jaminan 

1. Kami, penghuni dan orangtua / wali setuju bahwa uang booking fee sekaligus dipergunakan sebagai uang jaminan 

selama 1 tahun akademik (Agustus 2023 – Juli 2024). 

2. Kami menyetujui bahwa pengembalian uang jaminan diberikan kepada penghuni pada akhir masa sewa dengan 

Nama :   

Jenis Kelamin :   Pria /     Wanita Agama :                                                        

Program Studi/Jurusan :                                                                                                                                               

Asal Sekolah :     

Alamat Rumah :  

Kota :    

Telp./HP : 

Email : 

No. KTP : 

Tempat/Tgl. Lahir :    

ketentuan sebagai berikut : 

a. Menyelesaikan masa sewa sampai akhir tahun akademik (Juli 2024). 

b. Biaya kehilangan dan/atau kerusakan barang inventaris dormitory akan dipotongkan langsung dari uang jaminan. 

c. Deposit dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung yang bersangkutan telah keluar dari dormitory dan 

dilakukan dengan cara transfer. 

 

Pernyataan Tentang Uang Sewa 

1. Penghuni wajib tinggal di dormitory selama 1 (satu) tahun akademik. Apabila penghuni mengakhiri masa sewa 

sebelum masa kontrak sampai dengan akhir tahun akademik (Juli 2024) maka penghuni tetap harus membayar 

biaya sewa sampai akhir tahun akademik. 

2. Kami, penghuni dan orantua/wali setuju untuk membayarkan uang sewa kamar sebagai berikut: 

  data orang tua / wali  

 
Nama : 

HP. : 

Telp. Rumah : 

Telp. Kantor : 

Alamat Rumah : 

 
 

Kota : 

EMail : 
 
 
 

  informasi lain  

 
Gedung : A B C 

Lantai : 1 2 3 4 

Jenis kamar : Sendiri Berdua 

Untuk Kamar Double 

Teman Sekamar : Dipilihkan 

Pilih Sendiri Nama Teman: NIM/No.Reg :     

Catatan: 

Apabila teman yang saya pilih ternyata tidak dapat menjadi teman sekamar saya. Saya menyetujui keputusan akhir dari pengelola 

Dormitory UMN, siapapun yang menjadi teman sekamar saya. Dan saya menyetujui bahwa saya tidak dapat mengganti 

teman sekamar saya 

 

 

3. Biaya pemakaian listrik selain komputer/ laptop/ printer ditanggung oleh penghuni dan dibayarkan paling lambat setiap 

tgl 10 bulan berjalan. Adapun tagihan sebesar Rp. 50.000,-per bulan untuk Kulkas/ Dispenser dan Rp. 25.000,- per bulan 

untuk Televisi. Biaya tersebut dapat ditransfer melalui Bank BCA cabang Gajah Mada no. rek: 0123016294 

 

4. Kami memahami bahwa harga di atas berlaku untuk masa sewa tahun akademik 2023/2024. Setiap tahunnya pihak 

UMN akan melakukan penyesuaian harga. 

5. Pilihan kamar dan cara bayar yang kami setujui adalah : 
a. Pilihan kamar : 

- Gedung : A B C 

- Lantai : 1 2 3 4 

- Tipe kamar : Single Double Single dengan kamar mandi luar (ged. A) 

b. Cara pembayaran : Per bulan Per 12 bulan 
 
 
 

 
Paraf Pendaftar: ............................ Paraf Orang Tua/Wali: ............................ 

 
 
 
 
 

Hal.: 1 dari 3 

 
 
 

 
Paraf Pendaftar: ............................ Paraf Orang Tua/Wali: ............................ 

 
 
 
 
 

Hal.: 2 dari 3 
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Gedung 

 
Lantai 

 
Tipe Kamar 

Pembayaran 

per bln./org. 

(Rp) 

Pembayaran 

dimuka per 

thn./org. 

diskon 8% (Rp) 

A - Putra 1,2,3 Single (KM dalam) 2.150.000,- 23.736.000,- 

A - Putra 1,2,3 Single Besar (KM dalam) 2.600.000,- 28.704.000,- 
     

A - Putra 1,2,3 Double (KM dalam) 1.650.000,- 18.216.000,- 

A - Putra 4 Single (KM dalam) 1.950.000,- 21.528.000,- 

A - Putra 4 Single (KM Luar) 1.750.000,- 19.320.000,- 

A - Putra 4 Single Besar (KM dalam) 2.330.000,- 25.723.200,- 

A - Putra 4 Double (KM dalam) 1.400.000,- 15.456.000,- 

     

B,C - Putri 1,2,3 Single (KM dalam) 2.150.000,- 23.736.000,- 

B,C - Putri 1,2,3 Double (KM dalam) 1.650.000,- 18.216.000,- 

B,C - Putri 4 Single (KM dalam) 1.950.000,- 21.528.000,- 

B,C - Putri 4 Double (KM dalam) 1.400.000,- 15.456.000,- 

 

Ayah Ibu Wali 
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UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA 

 
6. Kami setuju untuk melakukan pembayaran sewa pertama paling lambat tanggal 1 Juli 2023. Jika sampai batas waktu yang 

ditentukan belum ada pembayaran maka pengelola akan memberikan kamar tersebut kepada penghuni baru yang lain. 

7. Pembayaran uang sewa untuk bulan berjalan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Pembayaran dilakukan dengan 

cara transfer ke bank Cimb Niaga cabang Wahid Hasyim atas nama Yayasan Multimedia Nusantara dengan no rekening 

78891 + NIM 

8. Kami memahami dan menyetujui bahwa kami tidak dapat menarik kembali dan/atau meminta kembali dan/atau 

mengalihkan uang sewa yang telah dibayarkan dengan alasan apapun kecuali jika : 

a. Penghuni batal masuk ke UMN karena diterima disalah satu dari 8 PTN berikut ini : Universitas Indonesia (UI), 

Universitas Padjajaran (Unpad), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Univ. 

Diponegoro (Undip), Univ. Gajah Mada (UGM), Univ. Airlangga (Unair), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). 

b. Penghuni batal masuk ke UMN karena tidak lulus Ujian Nasional dan juga Ujian Susulannya.  

c. Uang sewa dan uang jaminan akan dikembalikan dengan dipotong biaya administrasi Rp. 500.000,-  

d. Penghuni tidak mendapat kamar dikarenakan kamar sudah penuh (pengembalian penuh). 

e. Apabila Penghuni mengundurkan diri bukan karena alasan (point a,b & d) diatas. Booking Fee tidak dikembalikan. 

f. Pengembalian untuk uang sewa & jaminan (point c & d) dapat dikembalikan dengan adanya Surat  Permohonan yang 

dilampirkan bukti pembayaran  yang sah (struk ATM/bukti transfer bank, dll) 

 

Informasi Kesehatan 
1. Apakah penghuni mempunyai masalah kesehatan atau sedang dalam masa penyembuha:n (contoh, asma, alergi penyakit 

jantung dll.) ? 

Tidak 

Ya, jelaskan    

 
(lampirkan juga laporan medical checkup terbaru, atau surat keterangan dokter) 

 
Kami setuju untuk mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh Dormitory UMN atas pertolongan yang harus diambil 

dalam waktu cepat terhadap penyakit serius maupun kecelakaan yang mungkin terjadi. 

 

Pernyataan Penghuni dan Orang Tua/Wali 
Dengan ini kami, penghuni dan orang tua / wali menyatakan bahwa : 

1. Telah membaca, mengetahui dan memahami apa yang tertulis dalam formulir pendaftaran ini. 

2. Data yang kami tuliskan/cantumkan beserta lampiran yang kami berikan adalah benar. 

3. Sanggup mematuhi ketentuan dalam formulir pendaftaran, tata tertib yang terdapat dalam buku panduan 

dormitory serta aturan lain yang berlaku di lingkungan dormitory UMN. 

4. Buku panduan akan diberikan kepada setiap penghuni dormitory. 

 
Demikian pernyataan ini kami, penghuni dan orang tua / wali tanda tangani dalam keadaan sehat jasmani 

dan rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

 

Nama* :  

NIM* :  

No. Kamar*   :    

*Diisi oleh Petugas 

 
 
 
 
 
 

 

FORMULIR PENDAFTARAN 
Dormitory Universitas Multimedia Nusantara 
Tahun Akademik 2023/2024 

 

 

 

..................... , ........\ ..........\ .......... 

(Tempat) (Tanggal) 

 

 

Penghuni, 

 
 

 
( ) 

Orang Tua/Wali, 

Materai Rp.10.000,- 

( ) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hal.: 3 dari 3 
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