
 
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. 10000 

 



 SURAT PERNYATAAN 
(Biaya Pendidikan) 

 
 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 
 
Nama     :   .......................................................... 
(Orang Tua/Wali) 
Pekerjaan   :   .......................................................... 
 
Alamat    :   .......................................................... 

Sebagai Orang tua/wali dari: 

Nama     :   .......................................................... 
(Mahasiswa) 
Nomor Pendaftaran  :   .......................................................... 
(SNMPTN/SBMPTN/Mandiri) 

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

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa kami akan membayar 
UKT sebesar Rp. __________________ yang telah ditetapkan dan tidak akan 
menarik kembali semua biaya pendidikan yang telah kami bayarkan kepada 
Universitas Trunojoyo Madura dengan alasan apapun.  

Kami melakukan pembayaran biaya pendidikan ini dengan penuh kesadaran 
dan pertimbangan yang matang. 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya. 

 

 

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

Yang membuat pernyataan,  
       Orang Tua/ Wali 
 
 

          

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

  

 

Tanda 
tangan dan 

Materai 

Rp. 10000 


