
 

 INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KWIK KIAN GIE 

Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Sunter, Jakarta Utara 14350 
Telp.+622165307062, Fx. +622165306967, email: info@kwikkiangie.ac.id 

SURAT PERNYATAAN BEBAS NARKOBA 

Nomor Dokumen Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Disahkan Oleh 

IBIKKG/SPMI/FORM Februari 2020 Edisi 2: Februari 2020 AREA/UPT/LPM 

 

NIM   : _______________________________________________________  

    

Nomor telepon/HP : _______________________________________________________  
 

     Materai 6000 

 

 

 

(…………………………………………..)                               (…………………………………………..) 

 Nama Mahasiswa                            Orang tua/wali 

 

 

 
 

 

an

Yang bertanda tangan di bawah ini :  

 

Nama    :________________________________________________________ 

 

No Uji   : _______________________________________________________  

E-mail    :________________________________________________________  

 

Alamat   : _______________________________________________________  

     

       _______________________________________________________  

 

       _______________________________________________________  

 

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung sebagai 

pemasok/pengedar dana atau pemakai/kecanduan obat-obatan terlarang (narkoba, heroin, extacy atau yang 

sejenisnya dan sebagainya). 

 

Apabila di kemudian hari saya terlibat dalam hal tersebut di atas, saya bersedia mengundurkan diri atau dikeluarkan 

dari Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie 

  

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan sehat jasmani rohani tanpa adanya tekanan atau 

paksaan dari pihak manapun. 

 

Jakarta,……………/…………/………     

                          dd/mm/yyyy 

 

Yang menyatakan    Mengetahui, 

 

 

 

mailto:info@kwikkiangie.ac.id


 

 

INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KWIK KIAN GIE 

Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Sunter, Jakarta Utara 14350 
Telp.+622165307062, Fx. +622165306967, email: info@kwikkiangie.ac.id 

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA DAN 

KEABSAHAN DOKUMEN 

Nomor Dokumen Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Disahkan Oleh 

IBIKKG/SPMI/FORM Februari 2020 Edisi 2: Februari 2020 AREA/UPT/LPM 

 

Program Studi  : MJM / AKT / SI / TI / IKOM / IAB   

    

Nomor telepon/HP : _______________________________________________________  
 

E-mail    :________________________________________________________  

Dokumen diserahkan :  

 

No Jenis Dokumen Ada Tidak 

Ada 

1 Fotocopy Ijasah SMU Negeri/Swasta yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah 1 Lembar   

2 Fotocopy Akte Kelahiran 1 Lembar   

3 Fotocopy KTP 2 Lembar (Mahasiswa, Orang Tua Ayah dan Ibu)   

4 Fotocopy Kartu Keluarga   

5 Fotocopy NISN   

6 Pasfoto Berwarna Ukuran 3X4 latar belakang merah dalam Bentuk CD   

7 Fotocopy surat keputusan ganti nama (bila ada masing-masing 1 lembar) (Mahasiswa, 

Ayah dan Ibu) 

  

8 Surat Keterangan Lulus Sekolah Negeri/Swasta   

9 Bukti Lunas Pembayaran dari Bagian Keuangan   

 

Dengan ini menyatakan bahwa:  

1. Data isian pada formulir Data Pribadi ( DP ) adalah sesuai dengan data pada dokumen yang saya miliki.  

2. Data dan seluruh dokumen yang saya gunakan untuk memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa di IBIKKG 

adalah benar.  

3. Ijazah yang saya lampirkan diperoleh dengan cara yang benar dan di terbitkan oleh institusi yang mendapat 

izin dari instansi yang berwenang.  

4. Bila dikemudian hari diketahui bahwa dokumen/ijazah/Raport yang saya gunakan palsu/berasal dari institusi 

yang tidak mendapatkan izin dari instansi yang berwenang maka saya bersedia untuk diberhentikan menjadi 

mahasiswa IBIKKG, dan apabila sudah lulus saya bersedia gelar sarjana dan ijazah atas nama saya dicabut 

dan dinyatakan tidak sah dan dikembalikan kepada IBIKKG.  

5. Saya tidak akan menuntut untuk pengembalian biaya yang telah saya keluarkan atas pemberlakuan butir no. 

4 oleh IBIKKG kepada saya.  

6. Saya tidak akan menuntut atas pemberlakuan butir no. 4 oleh IBIKKG kepada saya.  

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga, dan saya 

bersedia dituntut di Pengadilan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar.  

 

Jakarta, _____/______/____________     

                 dd/mm/yyyy 

 

Yang menyatakan                                    Yang menerima 

 
             Materai 6000    
 

 

(…………………………………………..)                               (…………………………………………..) 

Mahasiswa yang bersangkutan                                                                           Nama Jelas 

 
 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini :  

 

Nama    :________________________________________________________ 

  

NIM    : _______________________________________________________  

mailto:info@kwikkiangie.ac.id


KWIK KIAN GIE InformasidanAdministrasiAkademik
scHool oF BUSINESS 

JANJI MAHAslswA
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

I. MENGETAHUI BAHWA INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KWIK KIAN GIE:
1. BerasaskanPancasi la.

2. Mangacu pada Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat.

3. Bertujuan menghasilkan kader-kader muda pembangunan yang di samping teori juga menguasai
pengetahuan yang se-konkrit dan se-eksak mungkin mengenai bidang bisnis yang mampu bersikap
mandiri dan dewasa, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, dibekali etika dan falsafah kebangsaan
sehingga tumbuh menjadi warga negara Indonesia yang berkepribadian utuh dan seimbang baik
jasmani maupun rohani.

I I .  MENGAKUIBAHWA:

Secara sukarela dan sadar tanpa paksaan saya telah memilih Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie sebagai
lembaga di mana saya belajar, berkarya dan mengabdi pada masyarakat.

III. SEHUBUNGAN DENGAN INI SAYA BERJANJI DAN KARENANYA MEI\GIKAT DIRI :
1. Untuk selalu mematuhi dan mentaati segala peraturan, tata tertib, ketentuan dan pengaturan yang

berlaku di lnstitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, baikyang menyangkut bidang akademis maupun
non akademis dan administrasi.

2. Bersedia kehilangan hak atas status mahasiswa lnstitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie jika sesuai
dengan ketentuan yang berlaku prestasi saya jelas-jelas tidak memungkinkan untuk penyelesaian studi
saya dalam batas waktu kesempatan belajar.

3. Untuk selalu mengikuti dan mentaati segala peraturan yang menyangkut keserasian kehidupan bersama
dalam suasana kekeluargaan dan kepribadian nasional.

4. Untuk selalu berusaha bersama-sama dengan seluruh sivitas akademik Institut Bisnis dan Informatika
Kwik Kian Gie melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

5. Sebagai mahasiswa maupun sebagai alumni akan selalu berusaha ryenjaga martabat, nama baik dan
citra almamater.

Dalam hubungan ini saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
bila di kemudian hari ternyata saya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan
janj isaya ini .

Nama Mahasiswa :

N I M

J a k a r t a ,  . . . ;  . .  .
Tanda Tangan Mahasiswa

Keterangan:
Asli : BAAK
Copy : Mahasiswa

F-11-01-O4.OO-01.08 Edisi:o1 (15oktober2o12)


