
FAKTA INTEGRITAS 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

Nama   : 

Nim   : 

Prodi/ Jurusan  : 

Fakultas   : 

Tempat Tgl.Lahir : 

Alamat   : 

 

 

Dalam rangka melaksanakan program Bantuan Beasiswa Ilmu Dasar Keislaman pada prodi 

Keagamaan Tahun Anggaran 2018, dengan ini menyatakan bahwa saya : akan menggunakan 

dana Bantuan Beasiswa sebagaimana petunjuk Teknis Bantuan Beasiswa Ilmu Dasar Keislaman 

pada prodi Keagamaan Tahun Anggaran 2018; 

1. Akan menyampaikan bukti tanda terima ( foto copy buku tabungan dan kwitansi) bantuan 

yang telah diterima kepada pihak IAIN Langsa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

 

2. Akan  menjaga  nama  baik  Almamater  I n s t i t u t  A g a m a  I s l a m  N e g e r i ( IAIN) 
Langsa  dan  tidak  akan menyalahgunakan  untuk kepentingan pribadi atau golongan; 

 
3. Penerima bantuan Beasiswa Ilmu Dasar Keislaman pada prodi Keagamaan Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Langsa tahun  2018 tidak akan terlibat sebagai pengguna atau pengedar 

Narkotika, Psikotropika atau Zat Adiktif lainnya dan sewaktu-waktu jika diperlukan bersedia 

untuk diperikasa karena dugaan sebagai pengguna dan atau pengedar; 

 

4. Akan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Langsa, menunjukan dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap almamater serta 

tidak melakukan tindakan anarkis baik internal maupun eksternal kampus; 

 

5. Bersedia mengikuti program studi yang sedang saya ikuti/jalani dan tidak akan pindah 

jurusan atau prodi sampai selesai; 

 

6. Bersedia menyelesaikan perkuliahan program Sarjana Kelas Reguler dalam waktu tidak 

lebih dari 8 semester; 

 

7. Bersedia dikenakan sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa atau terbukti melanggar pernyataan/perjanjian 

tersebut. 

 

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, saya 

bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

Mengetahui : 

 

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan   Langsa………. ………. 2018  

Dan Kerjasama      Hormat Saya 

 

 

 

ZAINUDDIN      ……………………………. 

            

    

Materai 

6000 


