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PAKTA INTEGRITAS MAHASISWA 
UIN RADEN INTAN LAMPUNG TA 2019 

 

Saya  Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden  Intan  Lampung menyatakan 
Pakta Integritas sebagai berikut: 

1. Bahwa saya senantiasa akan melaksanakan ajaran Islam yang moderat dan 
berakhlakul karimah; 

2. Bahwa saya senantiasa akan mentaati dan mematuhi Peraturan Perundang-
undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menolak segala bentuk 
Radikalisme, Komunisme , Terorisme, dan tindakan-tindakan intoleran; 

3. Bahwa saya sanggup mematuhi dan mentaati segala p e r a t u r a n  yang 
berlaku di UIN Raden Intan Lampung; 

4. Bahwa  saya  senantiasa  akan menjunjung  tinggi  nama  baik almamater, dan 
akan melaksanakan tugas kewajiban saya sebagai mahasiswa dalam 
menumbuhkan budaya akademik  yang  religius, kreatif dan inovatif; 

5. Bahwa saya senantiasa akan menjauhi Narkoba dan sejenisnya; serta menolak 
segala bentuk tindakan anarkis dan tercela di dalam dan luar Kampus; 

6. Bahwa saya senantiasa tidak akan melakukan perbuatan yang mengarah pada 
kekerasan fisik, pelanggaran susila, pelecehan agama, pelecehan 
rasial/kesukuan, pelecehan gender; 

7. Bahwa saya senantiasa akan menghormati Pimpinan, Dosen, Tenaga 
Kependidikan, dan sesame Mahasiswa untuk terciptanya ukhuwah Islamiyah 
(persaudaraan sesama muslim), ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama 
manusia), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kenegaraan), demi 
terwujudnya suasana kampus yang harmonis dan kondusif; 

Apabila saya mengingkari Pakta Integritas    ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 

Bandar Lampung, Agustus 2019 
Yang Menyatakan, 

 

Meterai6000 

(.......................................) 
    Nama Jelas & tandatangan 

*) Formuli dapat di donload di web UIN Raden Intan 
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PAKTA INTEGRITAS ANTI NARKOBA 
MAHASISWA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TA  2019 

 
Menyikapi maraknya penyalah gunaan dan peredaran Narkoba di Masyarakat 
Lampung yang semakin memprihatinkan, dan guna mendukung program 
pemberantasan dan pencegahan peredaran Narkoba, dengan ini saya; 
                   Nama/NPM   :  
                   Fakultas   : 

         Prodi  : 
Menyatakan sebagai berikut: 
1. Bahwa saya selaku Mahasiswa/i UIN Raden Intan Lampung, baik pada saat berada di 

dalam maupun diluar Kampus tidak akan menyalah gunakan Narkoba dengan dalih 
apapun; 

2. Berperan aktif dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan 
Penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Kampus UIN Raden Intan Lampung; 

3. Memberikan informasi kepada pejabat yang berwenang, apabila terdapat indikasi 
penyalahgunaan Narkoba di kalangan Mahasiswa/i, Pegawai, dan Dosen UIN Raden 
Intan Lampung ; 

4. Bersedia diberhentikan sebagai Mahasiswa/I apabila terlibat dalam penyalahguna 
dan atau pengedaran Narkoba, baik di dalam maupun luar Kampus,  serta bersedia  
dituntut  secara hokum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Demikian, Pakta Integritas Anti Narkoba ini saya buat dengan penuh kesadaran, tanpa 
ada paksaan dari pihak manapun. 

Bandar Lampung,   Agustus 2019 
        Pembuat Pernyataan, 
 

……………………… 
Mengetahui,                                
Orang Tua/Wali 
...................................        

*) Formulir dapat di donload di web UIN Raden Intan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


