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SURAT PERNYATAAN 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
N A M A : 
 
Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil yang dipanggil berdasarkan Pengumuman Ketua Sekolah 
Tinggi Teknologi Tekstil  No.  492 /SJ-IND 6.1/4/12/2014 tanggal  12 Desember  2014 dengan ini 
menyatakan sebagai berikut:  
 
1. Saya berjanji akan bersungguh-sungguh belajar. 
2. Menjunjung tinggi nama baik Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil sebagai almamaternya. 
3. Akan tunduk dan mematuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi 

mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil dan saya bersedia menerima sanksi yang akan 
dikenakan terhadap diri saya jika saya melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu 
ketentraman/ketertiban kampus dan atau merugikan nama baik Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil.  

4. Saya menyadari bahwa program yang saya ikuti di Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil adalah jalur 
pendidikan tinggi Program Sarjana Sain Terapan (Diploma –IV) sesuai dengan surat keputusan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 036/U/1993, tanggal 9 Februari 1993. 

5. Bersedia dikeluarkan sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil apabila tidak mencapai 
indeks prestasi minimum yang ditetapkan, otomatis mengundurkan diri dari status mahasiswa STTT 
apabila tidak melakukan Heregistrasi 2 (dua) semester berturut-turut. 

6. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti buta warna, maka bersedia dikeluarkan dari Sekolah 
Tinggi Teknologi Tekstil. 

7. Bersedia dikeluarkan sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil apabila dikemudian hari 
saya terlibat :”MIRAS”,”NARKOBA” (pemakai, pengedar, penjual dsb.) dan tindakan-tindakan 
kriminal lainnya. 

8. Tidak akan meminta kembali uang SPP yang telah dibayarkan ke Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil 
dengan alasan apapun. 

9. Bersedia membayar Dana Pendidikan/SPP untuk masa studi 4 (empat)tahun/8 (delapan) semester, 
apabila melebihi masa studi bersedia membayar uang registrasi dan sisa SKS sesuai peraturan. 

10. Akan melaporkan alamat baru kalau pindah alamat 
11. Selama di Kampus STTT,  berpakaian sopan, rapih dan bersepatu (tidak memakai sandal/selop).  
 
Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari siapapun. 
 
           Mengetahui :        Bandung,                   
        Orang Tua / Wali       
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