
LAMPIRAN 3. FORM 2.0/UPNJATIM/PPMB/2022 
 

SURAT PERNYATAAN 
KESANGGUPAN MENTAATI PERATURAN DAN TATA TERTIB 

 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 
 
Nama Lengkap  :..................................................................... 

NIK     :...................................................................... 

Tempat & Tanggal Lahir :...................................................................... 

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

Alamat   :....................................................................... 

Nama orang Tua  :....................................................................... 

Alamat   :....................................................................... 

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

Fakultas   :....................................................................... 

 
Setelah saya diterima sebagai mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur, dengan ini 
menyatakan bahwa: 
1.   Saya akan selalu menjunjung tinggi nama UPN “Veteran” Jawa Timur  serta menjaga 

keamanan   dan ketertiban Kampus UPN “Veteran” Jawa Timur; 
 
2.   Saya akan mentaati semua peraturan  dan tata tertib  yang ditetapkan oleh Universitas,  

Fakultas dan Program Studi serta bersedia menerima sanksi apabila melanggar 
peraturan yang berlaku; 
 

3. Saya bersedia  dan sanggup berpakaian rapih  dan sopan selama mengikuti kegiatan 
akademik dan non akademik di UPN “Veteran” Jawa Timur serta bersedia menerima 
sanksi apabila melanggar ketentuan tersebut; 
 

3. Saya bersedia dan sanggup tidak  berambut gondrong (khusus laki-laki),  tidak 
memakai kaos oblong  dan atau tidak memakai sandal selama mengikuti kegiatan 
akademik dan non akademik di UPN “Veteran” Jawa Timur serta bersedia menerima 
sanksi apabila melanggar ketentuan tersebut;  

 
4. Saya akan mematuhi ketentuan berlalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan akan memarkir pada lokasi/ tempat yang ditentukan oleh 
UPN “Veteran” Jawa Timur, apabila mengendarai mobil/motor/sepeda didalam 
wilayah UPN “Veteran” Jawa Timur; 
 

5. Saya bersedia mengundurkan diri apabila dokumen, data, informasi, dan keterangan 
yang saya sampaikan, berikan, kirimkan, atau isikan untuk memenuhi persyaratan 
sebagai mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur  tidak benar, tidak sah, atau tidak 
sesuai dengan kenyataan; 

 
6. Saya bersedia mengundurkan diri sebagai mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur 

apabila sampai pada waktu yang ditentukan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru 
saya tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Lulus atau Ijazah dari SMA  asal saya 
atau menyerahkan  fotocopy ijazah yang sudah dilegalisir ; 
 

7. Saya  bersedia  diberhentikan  sebagai  mahasiswa  UPN “Veteran” Jawa Timur   
apabila  tidak  melakukan  her-registrasi/pendaftaran ulang secara administratif atau 
tidak melakukan aktivitas akademik selama 2 (dua) semester pertama sejak saya 
terdaftar pertama kali sebagai mahasiswa; 

 
 

 



8. Saya bersedia diberhentikan sebagai mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur  apabila 
terbukti: 
a.   Melakukan tindak pidana; 
b.   Melakukan perbuatan asusila; 
c. Terlibat dalam peredaran, penggunaan, dan/atau perdagangan narkotika,  

psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); 
d.   Melakukan atau terlibat dalam kegiatan perjokian; 
e.   Melakukan atau terlibat  politik praktis di Kampus  UPN “Veteran” Jawa Timur; 
f.    Merusak atau menghilangkan fasilitas UPN “Veteran” Jawa Timur; 
g.  Pindah program studi setelah diterima sebagai Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa  

Timur, sekurang-kurangnya 2 Semester atau 1 tahun. 
 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari 
pihak manapun, apabila saya melanggar pernyataan tersebut di atas saya bersedia 
diproses sesuai ketentuan yang berlaku. 
 

                                                                                                                                   
..................,.......….. 2022 

 
Mengetahui dan menyetujui,                                                   Yang menyatakan,  
Orangtua/wali 
  
                                                                                     Meterai Rp. 10.000                  
                                                                                                             
                                           
(.......................................)                                           (....................................)                                                                                       

Nama Lengkap                                                                        Nama Lengkap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


