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PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMATUHI SEGALA 
PERATURAN DAN KETENTUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Program Studi Magister Manajemen 
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Kampus Yogyakarta 
Program MBA/IMBA Angkatan 83 dan SEMBA 42 Semester Genap T.A. 2022/2023, 
dengan ini menyatakan:

1. Bahwa segala keterangan yang pernah saya berikan, dalam berkas pendaftaran saya
beberapa waktu yang lalu adalah benar. Saya bersedia mengundurkan diri sebagai
mahasiswa secara sukarela dan diproses sesuai hukum yang berlaku apabila di kemudian
hari ternyata ada keterangan yang tidak benar atau dokumen palsu di dalam berkas
tersebut;

2. Bahwa saya bersedia dan sanggup mematuhi segala ketentuan serta peraturan yang
berlaku, yang digariskan oleh Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika
dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada khususnya dan oleh Universitas Gadjah Mada
pada umumnya;

3. Bahwa saya sanggup melaksanakan komitmen terhadap Learning Process di Program
Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
seperti yang terlampir dalam pernyataan ini;

4. Bahwa saya akan menjunjung tinggi integritas akademik serta memelihara etika pribadi
selama menjadi mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika
dan Bisnis Universitas Gadjah Mada;

5. Bahwa saya siap menerima dan menjalani segala sanksi yang ditetapkan oleh Program
Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
atas setiap ketidakpatuhan saya terhadap peraturan dan ketentuan yang ada.

Demikian pernyataan ini saya tandatangani dalam keadaan sehat dan sadar, dalam rangka 
keterikatan saya sebagai mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Fakultas 
Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

. 2023
Yang Menyatakan,

..................................................
(Nama Lengkap)



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ;
Tempat/Tgl. Lahir ;
Jalur Penerimaan  : Biaya Sendiri / Kerjasama*); Semester Genap T.A. 
2022/2023; Program Studi : Magister Manajemen;
Fakultas : Ekonomika dan Bisnis;
Alamat sesuai KTP/KK ;

. ;

dengan ini menyatakan bahwa:
1. saya akan mentaati semua peraturan Universitas Gadjah Mada, Fakultas, dan/atau

Program Studi;

2. saya akan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada apabila:
a. dalam evaluasi 2 (dua) semester pertama sejak diterima sebagai mahasiswa

S2 tidak dapat memenuhi syarat akademik yang telah ditentukan;
b. dalam waktu masa studi yang diberikan tidak dapat menyelesaikan studi

yang telah ditentukan oleh Universitas Gadjah Mada; dan/atau
c. dalam waktu 2 (dua) semester berturut-turut tidak aktif terhitung sejak

pertama kali diterima sebagai mahasiswa Program Pascasarjana;

3. saya akan mengembalikan ijazah yang sudah diterima apabila ternyata diketahui
dalam penyelesaian studi melakukan hal-hal yang menyalahi peraturan dan/atau
plagiat;

4. saya akan selalu menjunjung tinggi nama baik Universitas Gadjah Mada serta
menjaga keamanan dan ketertiban selama berada di dalam wilayah Kampus
Universitas Gadjah Mada;

5. 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 keadaaan
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;

6. apabila mengendarai kendaraan bermotor di lingkungan 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;



7. Saya bersedia diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada apabila 
terbukti:
a. melakukan tindak pidana;
b. melakukan perbuatan asusila;
c. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan, mengandung 
perjudian, memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, muatan 
pemerasan dan/atau pengancaman;

d. melakukan dan/atau terlibat dalam kegiatan perjokian;
e. terlibat dalam peredaran, penggunaan, dan/atau perdagangan narkotika, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
f. sengaja merusak dan/atau menghilangkan fasilitas Universitas Gadjah Mada;
g. melakukan pelanggaran akademik yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Universitas Gadjah Mada, Program Studi, 
Fakultas, dan/atau Sekolah;

h. terdaftar sebagai mahasiswa pada lebih dari 1 (satu) program studi di Universitas 
Gadjah Mada dalam masa studi yang bersamaan; dan/atau

i. 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 menerima 
sanksi/diproses sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

. 2023
Yang Menyatakan,
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.........................................................
(Nama Lengkap)



Dual Degree Program (DDP)

Student Exchange Program (SEP)

International Academic Exposure (IAE)*

Materai 
Rp.10.000,-

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama: ......................................................................................

Angkatan: ......................................................................................

Program: ......................................................................................

No. Telp./HP: ......................................................................................

menyatakan bahwa apabila saya diterima menjadi mahasiswa program International 
MBA pada Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
Universitas Gadjah Mada, maka dengan ini saya bersedia dan sanggup untuk memenuhi 
syarat kelulusan program internasional yaitu mengikuti salah satu program yang akan 
diselenggarakan oleh Program Studi MM FEB UGM. Program internasional yang akan 
saya pilih adalah:

Berikan tanda X (silang) pada kolom tersedia

* IAE adalah program kunjungan ke salah satu universitas partner di luar negeri.
Program ini ditawarkan satu tahun dua kali dan universitas tujuan IAE akan 
ditentukan oleh Program. Kegiatan Summer Program yang diselenggarakan 
oleh universitas di luar negeri dikategorikan sebagai IAE.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya.

. 2023
Yang Menyatakan,

 .........................................................
(Nama Lengkap)

Khusus Mahasiswa 
Program International MBA
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KOMITMEN CALON MAHASISWA TERHADAP 
LEARNING PROCESS DI MM FEB UGM

Setiap calon mahasiswa Program Studi MM FEB UGM akan diminta untuk memiliki 
kemauan dan komitmen untuk mematuhi aturan selama menempuh pendidikan di MM 
FEB UGM. Komitmen yang dimaksud antara lain adalah:

 Komitmen terhadap pemenuhan biaya kuliah (biaya sendiri atau sponsor)
 Merencanakan menyelesaikan masa studi tepat waktu (+ 2 th)
 Tidak melakukan cheating
 Tidak terlambat dalam menghadiri perkuliahan
 Tidak berbicara dan chatting di kelas
 Tidak menggunakan laptop pada saat kuliah berlangsung (kecuali ada instruksi dari 

dosen)
 Tidak keluar/masuk kelas pada saat kuliah berlangsung
 Menggunakan textbook asli
 Mengikuti dress-code yang ditentukan oleh Program Studi MM FEB UGM
 Diwajibkan menempuh minimal 75% faktor presensi dari jumlah sesi terjadwal 

sebagai syarat mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan
 Ketidakhadiran kuliah akan mengurangi nilai mahasiswa
 Melakukan daftar ulang setiap awal semester baru
 Bersedia mengundurkan diri atau di-DO (drop out) apabila sudah habis masa 

studinya dan mahasiswa belum lulus
 Mentaati aturan yang ditetapkan dalam Buku Panduan Mahasiswa

. 2023
Yang Menyatakan,

.........................................................
(Nama Lengkap)


