
SURAT PER	YATAA	 
 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama   : ………………………………………… 

Alamat Rumah/  : ………………………………………… 

Kontak Person    ………………………………………… 

  ………………………………………… 

  Telp. ……………………….. 

   Hp.  ……………………….. 

Asal Pondok  

Pesantren  : PP. ……………………………………. 

     Alamat : ……………………………… 

     Ds. ………………Kec. ………………. 

     Kab/Kota……………………………… 

     Propinsi ………………………………. 

  Telp. ……….…………………………. 

 

Dengan ini menyatakan bersedia/tidak bersedia atau mengundurkan diri *(coret yang tidak perlu), 

sebagai Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 

2010 untuk belajar di IPB Bogor/ITB Bandung/UGM Yogyakarta/UPI Bandung/UNRAM 

Mataram/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ITS Surabaya/UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta/UNAIR Surabaya/IAIN Sunan Ampel/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/IAIN 

Walisongo Semarang *(coret yang tidak perlu) pada Fakultas/Bidang Studi/Program 

…………………………….. (sesuai dengan yang diumumkan) berdasarkan dengan SK Dirjen 

Pendidikan Islam Nomor Dj.I/210 /2010 tanggal  29 April 2010.  

 

Oleh karena itu dengan ini saya menyatakan bahwa saya : 

 

1. Bersedia mengikuti program matrikulasi/orientasi *(coret yang sesuai dengan program yang 

harus diikuti). 

2. Bersedia mengikuti seluruh proses pendidikan di perguruan tinggi. 

3. Bersedia mengikuti seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik yang dibuat oleh 

Kementerian Agama RI maupun lembaga pendidikan perguruan tinggi yang bersangkutan. 

4. Bersedia tidak menikah selama masa studi/pendidikan. 

5. Bersedia mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, 

apabila tidak mengikuti standar minimal proses pendidikan dan pelatihan dengan tanpa alasan 

yang dapat dipertanggung jawabkan. 

6. Menjaga nama baik pondok pesantren dan Kementerian Agama RI selama mengikuti 

pendidikan. 

7. Bersedia mengabdikan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki di lingkungan pondok 

pesantren masing-masing sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun. 

8. Bersedia dikeluarkan dari peserta Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kementerian 

Agama RI apabila tidak lulus dari Ujian Akhir Nasional dan/atau terbukti menggunakan 

narkoba. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dan apabila dikemudian hari mengingkari pernyataan 

tersebut diatas, saya bersedia diberi sanksi sebagaimana mestinya.  

 

      ………………..,…………………… 2010 

 

      Yang Membuat Pernyataan 

 

 
      Ditanda tangani 

      Diatas materai Rp. 6.000,- 

       

      ………………………………… 

 

 

Mengetahui/Menyetujui 

 

Orang Tua/Wali Murid     Pimpinan Pondok Pesantren 

       ……………………………. 

 

 

 

………………………     …………………………… 


