
 Pekanbaru,             2017 

                                                                                           Kepada, 
Yth. Bpk.Gubernur Riau 

 Cq. Kepala Biro Adm. Kesra Sekda Prov. Riau 
 di- 

  Pekanbaru 
 

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT HASIL SELEKSI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama     : 
Nim    : 
Jurusan / program studi : 
Fakultas   : 
Universitas   : 
 
 Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan menuntut dalam bentuk apapun dan 

kepihak manapun terhadap penilaian yang di laksanakan oleh Tim seleksi penerimaan bantuan 

biaya pendidikan tahun 2017 yang di laksanakan oleh Biro Adm. Kesra. 

 Demikian peryataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada paksaan dari pihak 

manapun. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.  

 

 

 

         Yang Membuat Pernyataan, 

 
 
 
 
         Nama  : 
         Nim     : 
 
 
 
 



  Pekanbaru,             2017 

                                                                                             Kepada, 
Yth. Bpk.Gubernur Riau 

 Cq. Kepala Biro Adm. Kesra Sekda Prov. Riau 
 di- 
  Pekanbaru 

 

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENERIMA BANTUAN DARI PIHAK LAIN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama     : 
Nim    : 
Jurusan / program studi : 
Fakultas   : 
Universitas   : 
 
 Dengan ini menyatakan bahwa pada saat ini saya sedang tidak menerima atau 

mengajuan bantuan yang sama dari manapun dan di tempat manapun. 

 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika dikemudian hari 

ternyata keterangan yang saya buat tidak benar saya bersedia menerima sanksi atau tindakan 

yang di ambil oleh Perguruan Tinggi atau Biro Adm. Kesra sebagai pemberi bantuan. 

 

 

 

         Yang Membuat Pernyataan, 

 
 
 
 
         Nama  : 
         Nim     : 
 
 
 
 



 Pekanbaru,             2017 

                                                                                          Kepada, 
Yth. Bpk.Gubernur Riau 

 Cq. Kepala Biro Adm. Kesra Sekda Prov. Riau 
 di- 

 Pekanbaru 
 

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DATA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama     : 
Nim    : 
Jurusan / program studi : 
Fakultas   : 
Universitas   : 
 
 Dengan ini menyatakan bahwa seluruh dokumen atau surat yang saya lampirkan pada 

permohonan bantuan biaya pendidikan / beasiswa adalah benar sesuai aslinya. 

 Demikian untuk disampaikan apabila kemudian hari terbukti data yang saya berikan 

tidak sesuai dengan aslinya makanya saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku 

dan permohonan bantuan yang disampaikan tidak dapat di proses lebih lanjut. 

 

 

         Yang Membuat Pernyataan, 

 
 
 
 
         Nama  : 
         Nim     : 
 
        
 
 
 
 


