
 

SURAT PERNYATAAN 
(Data dan Dokumen) 

 

 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 

Nama                               : ..................................................... 

 

Nomor Pendaftaran          : 
(SNMPTN/SBMPTN/Mandiri) 

 

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

Program Studi                  : ..................................................... 

 

Fakultas                           : 
 

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

Dengan ini menyatakan bahwa: 
 

1.  Isian data dan dokumen yang saya sampaikan pada saat Daftar Ulang sebagai 
mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura adalah benar, akurat dan jujur. 

2. Saya bersedia menerima sanksi apapun dari Universitas Trunojoyo Madura, 
apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti bahwa data yang saya 
sampaikan tidak benar. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari 
pihak manapun. 

 

 
 
 

..................,.................. 

Yang membuat pernyataan, 
 

 
Tanda 

tangan dan 
Materai 

Rp. 
10.000 

 

 

(..................................)



SURAT PERNYATAAN 
(Berkelakuan Baik) 

 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 

 

Nama                               : ..................................................... 

 

Nomor Pendaftaran          : 
(SNMPTN/SBMPTN/Mandiri) 

 

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

Program Studi                  : ......................../............................ 

 

Alamat Rumah                  : 
 

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

No. Telpon / HP               : 
 

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

Dengan ini menyatakan bahwa selama terdaftar menjadi mahasiswa Universitas 
Trunojoyo Madura, saya bersedia untuk: 

 
1.  tidak akan membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, 

membuat, dan menkonsumsi narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA); 
 

2.  tidak akan mengikuti segala kegiatan kemahasiswaan yang dilarang dan/atau 
tidak mendapatkan ijin Pimpinan Universitas Trunojoyo Madura; 

 

3.  tidak akan berbuat kriminal baik di dalam maupun di luar kampus Universitas 
Trunojoyo Madura; 

 

4.  bersedia diberikan sanksi apapun dan/atau diberhentikan sebagai mahasiswa 
Universitas Trunojoyo Madura, apabila terbukti saya tidak 
menjalankan/mengingkari pernyataan ini. 

 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari 
pihak manapun. 

 

 
 

..................,.................. 

Yang membuat pernyataan, 
 

 
Tanda 

tangan dan 
Materai 

Rp. 
10.000 

 

 

(..................................)



 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA Jl. 

Raya Telang, PO Box 2 Kamal, Bangkalan - Madura 

Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506 

Laman : www.trunojoyo.ac.id 

 
SURAT KONTRAK 

PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 

Nama                                 : .......................................................... 
Nomor Pendaftaran            : .......................................................... 
Program Studi                    : .......................................................... 
Alamat Rumah                    : .......................................................... 
No. Telpon / HP                 : .......................................................... 

 

Bahwa saya sebagai mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) penerima bantuan 
biaya Kartu Indonesia Pintar Kuliah dengan ini menyatakan: 

 

1. Akan   bersungguh-sungguh   menjalani   studi   di   UTM   dan   mentaati   semua 
ketentuan sebagai berikut : 
a.  Indeks  Prestasi  Komulatif  (IPK)  minimal  2,75  sesuai  SK.  Rektor       Nomor 

099.C/H46/2011 tentang Penentuan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) Mahasiswa 
Penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidik Misi; 

b.  Lulus tepat waktu (6 semester untuk D3 dan 8 semester untuk S1); 
c.  Berperilaku baik sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Tentang Tata Perilaku 

Kehidupan Kampus; 
d.  Menghadiri seluruh kegiatan yang diadakan oleh Pengelola dan Pembina Kartu 

Indonesia Pintar Kuliah; 
e.  Sanggup tidak menikah selama mendapatkan bantuan biaya pendidikan Kartu 

Indonesia Pintar Kuliah; 
f.  Membuat  proposal  PKM  (Program  Kreativitas  Mahasiswa)  sekurang-kurangnya 

satu judul dalam setahun; 
g.  Aktif dalam kegiatan kemahasiswan di Fakultas dan/atau Universitas. 

2. Bahwa   semua   data   persyaratan   yang   saya   sampaikan   dalam   rangka   untuk 
mendapatkan bantuan biaya pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah adalah benar; 

3. Apabila  tidak  dapat  memenuhi  ketentuan  tersebut  diatas  dan/atau  terbukti 
melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UTM dan/atau 
memberikan  keterangan palsu dalam pengisian data, maka saya bersedia untuk 
menerima  sanksi  pencabutan  bantuan  biaya  pendidikan  Kartu  Indonesia  Pintar 
Kuliah. 

 

Demikian surat kontrak bantuan biaya pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini saya 
buat secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

 

..................,.................. 

Yang membuat pernyataan, 
 

 
Tanda 

tangan dan 
Materai 

Rp.10000 
 

 
(..................................) 


