
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nama     :  

Tempat/tgl lahir   :  

No. KTP (NIK)   :  

Pendidikan terakhir   :  

Pekerjaan     :  

 

Selaku orang tua/wali yang membiayai pendidikan atas mahasiswa : 

 

Nama     : 

NIM     : 

Fakultas    : 

Jurusan/Prodi    : 

Semester kuliah   : 

 

Dengan ini menyatakan bahwa, berkas/dokumen pengajuan Keringanan Uang Kuliah Tunggal 

(UKT) yang kami lampirkan adalah benar adanya sesuai dengan fakta dan kondisi yang kami alami 

saat ini. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut tidak benar dan/atau palsu 

maka Saya bersedia dikenakan sanksi atas tindakan pemalsuan dokumen dimaksud sesuai 

ketentuan dan  peraturan yang berlaku.  

Demikian Surat Pernyataan ini saya tandatangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari siapapun 

juga.  

 

.................,....................... 2021 

Yang Menyatakan  

Orang tua/wali 

 

 

.................................... 

 

 

FORMAT 

Materai 

10.000 



SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN KONDISI EKONOMI 

AKIBAT TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 
 

 
 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

1. Nama :       

2. NIK :        

3. Alamat lengkap sesuai domisili :        

4. Jumlah Tanggungan selain anak ini* :     (  ) Orang 

* (Jumlah tanggungan anak selain anak ini yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi) 

 

adalah orangtua/wali yang membiayai pendidikan atas mahasiswa: 

 

1. Nama :       

2. NIM :        

3. Tahun Angkatan :        

4. Fakultas :        

5. Jurusan/Program Studi :        

6. Jalur Masuk UPR :        

7. Kelompok UKT saat ini :  I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII 

8. Nilai UKT saat ini :      

9. No. WA atau HP :        

10. Alamat email** :        

** (akun Gmail yang digunakan untuk mengajukan keringanan pembayaran UKT) 

 

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami mengalami perubahan kondisi ekonomi akibat terdampak 

pandemi Covid-19 sehingga kami tidak mampu membayar UKT Semester ini sesuai besaran yang ada. Sebagai bahan 

pertimbangan kami lampirkan pendukung berupa bukti-bukti yang sesuai persyaratan. 

 
Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-sebenarnya, apabila dikemudian hari kami terbukti melakukan 

kesalahan dengan melampirkan dan membuat pernyataan palsu, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan 

ketentuan, aturan dan hukum yang berlaku.  Atas perhatian dari bapak/ibu kami ucapkan terimakasih. 

 
 

  

 

 

 

 

 Hormat kami, 
 
 
 
 
(Nama Orang tua/wali yang 
membiayai pendidikan) 

Materai 

10000 

FORMAT 
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