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PERNYATAAN MAHASISWA 

Saya bertanda tangan dibawah ini : 
 

N a m a : …………………………………………………………………..... 

Tempat, Tanggal Lahir : …………………………………………………………………..... 

Nomor Ujian : …………………………………………………………………..... 

Program : Pascasarjana Universitas Riau 

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

Konsentrasi : …………………………………………………………………..... 

Pilihan kelas : …………………………………………………………………..... 

Angkatan/T. A : …………………………………………………………………..... 

Jenjang Studi : …………………………………………………………………..... 

Alamat  Rumah : …………………………………………………………………..... 

: …………………………………………………………………..... 

Nomor Telepon/No. HP   : …………………………………………………………………..... 

Berdasarkan SK Rektor Universitas Riau No.109/J19/AK/2003 tentang Peraturan Tata Tertib Kehidupan 
Kampus, dengan ini menyadari sekaligus membuat pernyataan bahwa: 

1. Universitas Riau sebagai penerimaan layanan pendidikan tinggi di dalamnya terdapat pihak yang 
memberi layanan pendidikan dan pihak penerima layanan pendidikan, dalam hal ini saya ada di 
pihak penerima layanan pendidikan dengan status sebagai peserta didik atau mahasiswa/wi. 

2. Dalam peran saya sebagai penerima layanan pendidikan dan akan berusaha semaksimal mungkin 
agar pada gilirannya dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu. 

3. Dalam peran saya sebagai penerima layanan pendidikan akan mengembangkan potensi  saya 
untuk dapat bekerja keras dan bekerja sama serta bertanggungjawab kepada lembaga yang 
mendidik saya termasuk kepada orang tua/wali yang membiayai studi saya. 

4. Dalam peran saya sebagai penerima layanan pendidikan terdapat hal-hal yang merugikan saya 
atau mengganggu kepentingan saya selama saya mengikuti kegiatan kurikuler dan ko kurikuler, 
maka solusinya saya akan berkonsultasi dengan teman sejawat saya, PA saya, berikut pemimpin, 
hal ini dilakukan secara individu. 

5. Selama peran saya sebagai penerima layanan pendidikan saya tidak akan mengganggu pihak yang 
memberi layanan pendidikan, karena hal itu bukan kapasitas saya dan sudah ada pihak lain secara 
hirarkhi yang akan mengevaluasi/mengoreksi, menindaklanjuti berikut sanksinya. 

6. Selama peran saya sebagai penerima layanan pendidikan akan berusaha menjaga 
keterselenggaraan kegiatan akademis serta ketertiban kampus sesuai dengan pengaturan dan 
aturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan. 

7. Selama peran saya sebagai penerima layanan pendidikan akan selalu menjaga nama baik 
Universitas Riau di depan khalayak ramai di luar kampus dan menunjukkan karakter orang yang 
terdidik dan terkesan tampil dewasa dalam berpikir dan bersikap. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnnya, apabila peran saya sebagai penerima 
layanan pendidikan kedepan saya melanggar pernyataan yang di buat, maka saya bersedia diberi sanksi 
sesuai dengan kesalahaan dan kekeliruan saya. Lebih dari pada itu bila kesalahan saya  cenderung 
bersifat kriminalitas maka saya bersedia diselesaikan dalam ranah hukum yang berlaku. 

Pekanbaru,… ........................... 20.. 

Yang Menyatakan, 

(  _ ) 
Nama lengkap & Tandatangan 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS RIAU 

PROGRAM PASCASARJANA 
Jl. Pattimura No. 9 Gedung A Lt–2 Pekanbaru – 28131 

Telp/Fax. (0761) 856591 


