
 
SURAT PERNYATAAN  

PENERIMA BEASISWA PENUH 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini saya, 
N a m a : _____________________________________________________ 
 
No. Pendaftaran  : _____________________________________________________ 
 
NIM         :  _____________________________________________________ 
 
Alamat : _____________________________________________________ 
 
Jenjang / Program Studi : ________________ / _____________________________________ 
dengan ini menyatakan bahwa: 
1. Akan memenuhi semua TATA TERTIB dan KODE ETIK yang berlaku di STIE Perbanas Surabaya. 

2. Bebas dari penggunaan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang (NARKOBA) dan bersedia menerima 
sanksi administratif maupun sanksi akademik apabila dikemudian hari terbukti terlibat dalam 
penggunaan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut. 

3. Bersedia mengikuti dan lulus Program Sosialisasi Kehidupan Kampus (HARMONI 2021) yang 
merupakan salah satu program Pembinaan Mahasiswa Baru STIE Perbanas Surabaya, serta 
mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia. 

4. Bersedia melaksanakan program pengembangan diri antara lain : 

a. Memprogram mata kuliah dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris yang disajikan sesuai dengan 
program studinya. 

b. Menjadi panitia dalam sosialisasi kehidupan kampus dan menjadi mentor. 
c. Mengikuti kompetisi yang diadakan oleh institusi maupun pihak luar, khususnya Program 

Kreatitivitas Mahasiswa. 
d. Mengikuti kegiatan internal dan eksternal yang diadakan / ditugaskan oleh STIE Perbanas 

Surabaya. 
e. Apabila penerima Beasiswa Penuh tidak mengikuti kegiatan yang ditugaskan oleh lembaga, maka 

pemberian beasiswa akan ditinjau ulang. 
5. Akan menyelesaikan studi di STIE Perbanas Surabaya dengan masa studi normal sesuai dengan jenjang 

pendidikan yang ditetapkan dan dapat menunjukkan prestasi kuliah dengan Indeks Prestasi Semester 
(IPS) maupun Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 dengan nilai minimal C+. 

6. Apabila dalam suatu satuan semester terdapat Indeks Prestasi Semester (IPS) maupun Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK) dibawah 3,00, atau terdapat nilai dibawah C+ maka saya bersedia menanggung biaya 
pendidikan pada semester berikutnya. 

7. Apabila mengundurkan diri, saya bersedia mengganti biaya pendidikan setara dengan biaya selama masa 
studi yang telah ditempuh. 

8. Tidak akan mengajukan permohonan beasiswa yang disalurkan melalui STIE Perbanas Surabaya selain 
Beasiswa Penuh yang sudah saya peroleh. 

9. Bersedia membayar uang jaminan tidak mengundurkan diri sebagai penerima Beasiswa Penuh 
sebesar Rp. 2.000.000,- dan uang jaminan akan dikompensasikan ke biaya wisuda ketika Lulus. 

10. Tidak akan pindah Program Studi selama menempuh studi di STIE Perbanas Surabaya  
11. Menyerahkan Akte Kelahiran Asli, dan akan dikembalikan pada awal perkuliahan pada semester 1. 
12. Apabila saya tidak lulus Ujian Nasional (SMA/MA/SMK), maka saya bersedia dibatalkan 

sebagai Calon Mahasiswa Baru 
 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan akan saya laksanakan dengan 
sebaik-baiknya. 
      
     Surabaya, ……………........... 
            Mengetahui ,   Yang membuat pernyataan , 
         Orang Tua/Wali 
 
                                            
     __________________                                                            ______________________ 
          nama lengkap                                                                         nama lengkap 
                                                                   Mengetahui, 
            Pimpinan STIE Perbanas Surabaya 
 
 
        Dr. Yudi Sutarso,M.Si. 
                   Ketua 
                                        

 

Materai 
Rp. 6.000,- 

PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN 2021/2022 
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya 60118, Telp. 031-5947151, 5947152, 5912611-12 Fax. 031-5935937 
 


