
  

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama : ……………………………………………. 

No. Pendaftaran : ……………………………………………. 

Program Studi : Magister Akuntansi 

Jalur : ……………………………………………. 

 

dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Saya akan menaati semua peraturan Universitas Gadjah Mada dan Fakultas, dan/ atau 

Program Studi dan bersedia menerima sanksi apabila melanggar peraturan yang ada; 

2. Saya akan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Program Pascasarjana UGM atas 

kemauan sendiri, jika dalam 2 semester berturut-turut terhitung sejak pertama kali diterima 

sebagai mahasiswa Program Pascasarjana saya tidak memenuhi syarat-syarat akademik 

yang telah ditentukan, yaitu mengumpulkan 16 SKS terbaik dengan Indeks Prestasi tidak 

kurang dari 3,00; 

3. Saya akan mengundurkan diri, apabila ternyata setelah 4 tahun terdaftar sebagai 

mahasiswa Program Pascasarjana belum dapat menyelesaikan studi; 

4. Saya bersedia dengan rela mengembalikan ijazah yang sudah diterima apabila ternyata 

diketahui bahwa dalam menyelesaikan studi melakukan hal-hal yang menyalahi peraturan, 

khususnya dalam penyusunan thesis/desertasi melakukan plagiat; 

5. Saya akan selalu menjunjung tinggi nama Universitas Gadjah Mada serta menjaga 

keamanan dan ketertiban Kampus Universitas Gadjah Mada; 

6. Seluruh dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan yang saya sampaikan, berikan, 

kirimkan, dan/ atau isikan untuk memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa Universitas 

Gadjah Mada adalah benar, sah, dan/ atau sesuai dengan keadaan dan/ atau kenyataan, dan 

saya akan mengundurkan diri apabila ternyata dokumen, data, informasi, dan/ atau 

keterangan tersebut tidak benar, tidak sah, dan/ atau tidak sesuai dengan keadaan dan/ atau 

kenyataan; 

7. Apabila mengendarai kendaraan bermotor dalam wilayah Universitas Gadjah Mada, saya 

akan mematuhi ketentuan berlalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

akan memarkir atau menempatkan kendaraan bermotor tersebut pada lokasi/ atau tempat 

yang ditentukan oleh Universitas Gadjah Mada 

8. Saya bersedia diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada apabila terbukti:  

a. melakukan tindak pidana; 

b. melakukan perbuatan asusila; 

c. melakukan dan/ atau terlibat dalam kegiatan perjokian; 

d. terlibat dalam peredaran, penggunaan, dan/ atau perdagangan narkotika, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); 

e. merusak dan menghilangkan fasilitas Universitas Gadjah Mada; 

f. melakukan pelanggaran akademik yang ditetapkan Kementrian Ristek Dikti 

Republik Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Program Studi, Fakultas, dan/ atau 

Sekolah; 



  

g. terdaftar sebagai mahasiswa pada 2 (dua) atau lebih Program Studi di Universitas 

Gadjah Mada dalam masa studi yang bersamaan; dan/ atau 

h. diterima sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada melalui dan/ atau prosedur 

yang tidak benar, tidak sah, dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan 

Universitas Gadjah Mada. 

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak 

manapun, apabila saya melanggar pernyataan tersebut di atas saya bersedia diproses sesuai 

prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. 

 

 

…………………….., ………………… 20…. 

  Yang Menyatakan 

 

 

 

  ……………………………………

      

 

 
Meterai 

Rp. 6.000,- 


