KOP UNIVERSITAS

Nama kota, tanggal bulan dan tahun

Nomor

:

Lampiran

:

Perihal

: Permohonan Tarif Nol Rupiah
Untuk Penyusunan Skripsi

Kepada. Yth. Kepala Stasiun Klimatologi Deli Serdang
di tempat

Dengan hormat,
Dalam rangka pencarian data untuk penyusunan Skripsi, maka kami mohon bantuan
pengadaan data – data bagi mahasiswa Program Studi (diisi program studi mahasiswa), Universitas
(diisi universitas mahasiswa), atas nama:

Nama

: (nama mahasiswa)

NIM / NPM

: (nomor induk mahasiswa / nomor pokok mahasiswa)

Jurusan / Fakultas

: (jurusan dan fakultas mahasiswa)

Pembimbing

: (nama dan gelar dosen pembimbing)

Perkiraan waktu selesai penelitian

: (berapa bulan / tahun)

Judul Tugas Akhir

: (diisi judul penelitian)

Permintaan Data

: (jenis data yang diminta)

Lokasi / wilayah

: (permintaan data daerah mana)

Periode

: (mulai bulan / tahun … sampai bulan / tahun …)

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan Bapak / Ibu, kami ucapkan terima
kasih.

Ketua Program Studi,
Tanda tangan dan stempel Univ

Nama lengkap
NIP

KOP UNIVERSITAS

Nama kota, tanggal bulan dan tahun

Nomor

:

Lampiran

:

Perihal

: Permohonan Tarif Nol Rupiah
Untuk Penyusunan Skripsi

Kepada. Yth. Kepala Stasiun Klimatologi Deli Serdang
di tempat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: (nama lengkap Ketua Program Studi)

Nama instansi / badan usaha

: (nama universitas / badan usaha)

Jabatan

: (diisi jabatan, misalnya Ketua Program Studi)

Alamat instansi

: (diisi alamat instansi)

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan Tarif Nol Rupiah atas PNBP untuk:

Kegiatan

: (diisi kegiatan, misalnya Penyusunan Skripsi)

Deskripsi Kegiatan

: (diisi tujuan penggunaan data, misalnya data curah hujan
akan digunakan untuk menghitung debit andalan)

Jenis Informasi / Data

: (jenis data yang diminta)

Lokasi / wilayah

: (permintaan data daerah mana)

Periode

: (mulai bulan / tahun … sampai bulan / tahun …)

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan Bapak / Ibu, kami ucapkan terima
kasih.

Ketua Program Studi,
Tanda tangan dan stempel Univ

Nama lengkap
NIP

