
SURAT PERNYATAAN 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
 
Nama Lengkap : …………………………………………………. 

Nomor Induk Mhs. : …………………………………………………. 

Fakultas / Jurusan : ……………………… / ..……………………. 

Asal Sekolah  : …………………………………………………. 

Alamat Asal  : …………………………………………………. 

       …………………………………………………. 

Dengan ini menyatakan bahwa apabila saya diterima sebagai Mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, saya bersedia : 

1. Mentaati semua peraturan atau ketentuan yang berlaku di Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tertulis maupun tidak tertulis. 

2. Mengikuti semua kegiatan yang diprogramkan oleh Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang, baik yang bersifat intelektual, spiritual 

maupun ketrampilan. 

3. Bertempat tinggal di Ma’had Sunan Ampel Al-Aly selama satu tahun (khusus 

Jurusan Pendidikan Dokter menyesuaikan) dengan mentaati semua peraturan 

dan mengikuti kegiatan yang diprogramkan oleh Ma’had dan tidak membawa 

sepeda motor selama di Ma’had. 

4. Menjunjung tinggi nama baik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang baik dalam ucapan, sikap maupun perilaku sehari-hari baik didalam 

maupun diluar kampus. 

5. Mendaftar ulang sesuai dengan pilihan Jurusan yang diterima pada 

pengumuman dan tidak akan pindah ke Jurusan lain. 

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa paksaan dari 

siapapun. Apabila saya mengingkari Pernyataan ini, saya bersedia dikeluarkan / 

mendapatkan sangsi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

       ................. , ……………………… 
 

Mengetahui, 
Orang tua/Wali mahasiswa 

  Yang Membuat Pernyataan 

    
 Meterai 

Terbaru 
  

 6.000,-   
    

  .………………………………...   ………………………………… 
Nama & Tanda tangan   Nama & Tanda tangan 

 
Catatan : 

Surat Pernyataan ini harap diserahkan pada waktu validasi (daftar ulang sebagai 
mahasiswa) 

  



SURAT PERNYATAAN 
 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

Nama Lengkap : …………………………………………………. 

Nomor Daftar / Tes : …………………………………………………. 

Asal Sekolah   : …………………………………………………. 

No. Telp. / HP  : …………………………………………………. 

Alamat Asal  : …………………………………………………. 

     …………………………………………………. 

Dengan ini saya menyatakan bersedia untuk melengkapi kekurangan persyaratan validasi 

heregistrasi sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

sampai batas akhir Bulan Desember 2018, syarat kelengkapan tersebut diatas adalah 

sebagai berikut : 

1. Foto Copy IJAZAH SLTA/ Aliyah yang dimiliki. 

2. Dan lain-lain yang belum dilengkapi 

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila sampai batas waktu yang 

telah ditentukan tidak bisa memenuhi kelengkapan tersebut diatas, maka saya bersedia 

dinyatakan gugur sebagai calon mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

 

 

      ................. , ……………………… 

 

   Yang Membuat Pernyataan 

    

    

 Meterai 

Terbaru 

  

 6.000,-   

   ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

  Nama & Tanda tangan 

 

 

Catatan : 

Kekurangan kelengkapan validasi calon mahasiswa baru dikumpulkan di Bagian Akademik 

Lantai 3 Kantor Pusat UIN Maliki Malang 
 



SURAT PERNYATAAN 

 UNGGAH (UPLOAD) DATA 
 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
 

Nama Lengkap  : …………………………………………………. 

Nomor Daftar / Tes  : …………………………………………………. 

Asal Sekolah   : …………………………………………………. 

Alamat Asal   : …………………………………………………. 

Nama Orang Tua  : …………………………………………………. 

No. Telpon/HP yang aktif : …………………………………………………. 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua data yang telah saya isikan 

dan unggah pada laman www.uin-malang.ac.id/daftarulang adalah 

BENAR. Jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian maka 

saya bersedia untuk diberikan sanksi sesuai Undang-undang yang 

berlaku dan dinyatakan gugur sebagai calon mahasiswa baru 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. 

 

      ................. , ……………………… 

 
   Yang Membuat Pernyataan 
    

    

 Meterai   

 Terbaru 

6.000,- 

  

   ………………………………… 

   Nama & Tanda tangan 

 

 
 



BIDIKMISI 
 

 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN 
 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 
Nama Lengkap  : …………………………………………………. 

Nomor Daftar / Tes  : …………………………………………………. 

Asal Sekolah   : …………………………………………………. 

Alamat Asal   : …………………………………………………. 

Nama Orang Tua  : …………………………………………………. 

No. Telpon/HP yang aktif : …………………………………………………. 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua data yang telah saya isikan 

pada blangko biodata dan portofolio adalah B E N A R. Jika 

dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian maka saya bersedia 

untuk diberikan sanksi sesuai Undang-undang yang berlaku dan 

dinyatakan gugur sebagai calon mahasiswa baru Penerima Beasiswa 

BIDIKMISI. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. 

 

      ................. , ……………………… 

 
   Yang Membuat Pernyataan 
    

    

 Meterai 

Terbaru 

  

 6.000,-   

   ………………………………… 

   Nama & Tanda tangan 

 

 

 

 

 




