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SURAT PERNYATAAN 

KOMITMEN PENERIMA BEASISWA 

Saya yang bertandatangan di bawah ini: 

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

NIU :  .........................................................................................  

No. UPCM :  .........................................................................................  

Skema Beasiswa :  .........................................................................................  

Bidang Keterampilan* :  .........................................................................................  

Program Studi :  .........................................................................................  

Tempat/Tanggal Lahir :  .........................................................................................  

Alamat :  .........................................................................................  

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

*diisi untuk Skema Beasiswa Atlet & Juara Seni 

bertindak sebagai Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Tahun Akademik 2023/2024 
penerima beasiswa, dengan ini menyatakan bahwa saya berkomitmen dengan sungguh-
sungguh untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan non-akademik sesuai 
dengan skema beasiswa yang saya terima sesuai aturan berikut: 

Skema Beasiswa Komitmen 

Beasiswa  
Hafizah Hafiz 

1. Mencapai indeks prestasi kumulatif setiap semester serendah-
rendahnya sebesar 3,0 (tiga koma nol). 

2. Aktif mengikuti majelis tahfiz Al-Qur’an melalui Komunitas 
HAWASI sebagai anggota/pengurus selama menjadi mahasiswa 
UII. 

3. Senantiasa menjaga dan meningkatkan hafalan Al-Qur’an selama 
menjadi mahasiswa UII. 

4. Mengikuti minimum 2 (dua) kali Kompetisi MTQ/kompetisi sejenis 
di tingkat nasional atau mengikuti minimum 1 (satu) kali 
Kompetisi MTQ/kompetisi sejenis di tingkat internasional dalam 
rentang waktu 6 semester pertama. 

5. Mematuhi segala ketentuan dalam Kontrak Beasiswa Hafizah 
Hafiz selama menjadi mahasiswa UII. 

6. Mengikuti semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh 
Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan UII selama menjadi 
mahasiswa UII. 
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Skema Beasiswa Komitmen 

Beasiswa  
Santri 

1. Mencapai indeks prestasi kumulatif setiap semester serendah-
rendahnya sebesar 3,0 (tiga koma nol). 

2. Aktif pada kegiatan di lingkungan Pondok Pesantren UII selama 
menjadi mahasiswa UII. 

3. Mengikuti minimum 2 (dua) kali kompetisi sesuai bidang keilmuan 
di tingkat nasional/internasional atau melakukan minimum 1 
(satu) kali publikasi karya ilmiah dalam seminar/konferensi/jurnal 
di tingkat internasional dalam rentang waktu 6 semester pertama. 

4. Mematuhi segala ketentuan dalam Kontrak Beasiswa Santri 
selama menjadi mahasiswa UII. 

5. Mengikuti semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh 
Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan UII selama menjadi 
mahasiswa UII. 

Beasiswa  
Duafa 

1. Mencapai indeks prestasi kumulatif setiap semester serendah-
rendahnya sebesar 3,0 (tiga koma nol). 

2. Berpartisipasi minimum 2 (dua) kali dalam Program Kreativitas 
Mahasiswa (PKM) Kemdikbud dalam rentang waktu 6 semester 
pertama. 

3. Mengikuti minimum 1 (dua) kali kompetisi sesuai bidang keilmuan 
di tingkat nasional/internasional atau melakukan minimum 1 
(satu) kali publikasi karya ilmiah dalam seminar/konferensi/jurnal 
di tingkat internasional dalam rentang waktu 6 semester pertama. 

4. Mematuhi segala ketentuan dalam Kontrak Beasiswa Duafa 
selama menjadi mahasiswa UII. 

5. Mengikuti semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh 
Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan UII selama menjadi 
mahasiswa UII. 

Beasiswa  
Atlet & Juara Seni 

1. Mencapai indeks prestasi kumulatif setiap semester serendah-
rendahnya sebesar 3,0 (tiga koma nol). 

2. Aktif pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang relevan dengan 
bidang keterampilan minimum selama 4 semester (semester 1 
sampai dengan semester 4). 

3. Mengikuti minimum 2 (dua) kali kompetisi sesuai bidang 
keterampilan di tingkat nasional dan/atau internasional dalam 
rentang waktu 6 semester pertama. 

4. Mematuhi segala ketentuan dalam Kontrak Beasiswa Atlet & Juara 
Seni selama menjadi mahasiswa UII. 
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Skema Beasiswa Komitmen 

5. Mengikuti semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh 
Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan UII selama menjadi 
mahasiswa UII. 

Beasiswa  
KIP 

1. Mencapai indeks prestasi kumulatif setiap semester serendah-
rendahnya sebesar 3,0 (tiga koma nol). 

2. Berpartisipasi minimum 2 (dua) kali dalam Program Kreativitas 
Mahasiswa (PKM) Kemdikbud dalam rentang waktu 6 semester 
pertama. 

3. Mengikuti minimum 1 (dua) kali kompetisi sesuai bidang keilmuan 
di tingkat nasional/internasional atau melakukan minimum 1 
(satu) kali publikasi karya ilmiah dalam seminar/konferensi/jurnal 
di tingkat internasional dalam rentang waktu 6 semester pertama.  

4. Mematuhi segala ketentuan dalam Kontrak Beasiswa KIP selama 
menjadi mahasiswa UII. 

5. Mengikuti semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh 
Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan UII selama menjadi 
mahasiswa UII. 

Apabila di kemudian hari diketahui atau terbukti tidak melaksanakan komitmen tersebut, 
maka saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku serta pencopotan 
skema beasiswa yang saya terima. 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, penuh kesadaran dan 
tanggung jawab, serta tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun. 

 

Tanggal: ………………………………………………… 

 Yang menyatakan, 
 
 
 

Materai 10.000 

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

Catatan: Surat Pernyataan ini wajib diisi secara tertulis (tulis tangan), kemudian dipindai (scan) 
dalam format PDF dan diunggah di Sistem Admisi (admisi.uii.ac.id). 


