
 

Lampiran II 
 

Kepada calon mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran I, harap segera 

melakukan registrasi dengan ketentuan sebagai berikut : 
 

1. Melakukan pendaftaran ulang dapat dilakukan mulai tanggal 09 – 20 Juli 2020, 

pengiriman berkas daftar ulang dilakukan melalui pos/ekspedisi yang ditujukan kepada 

Bagian Promosi (Dody Mustafa), Politeknik STTT Bandung, Jalan Jakarta No 31, Bandung 
40272 paling lambat 20 Juli 2020 cap pos.  

2. Berkas kelengkapan Daftar Ulang dikirimkan dengan melengkapi persyaratan sebagai 

berikut : 

a. Surat Penerimaan mahasiswa baru (diunduh di akun pendaftaran masing-masing) 
b. Menyerahkan STTB fotokopi yang dilegalisir sebanyak 2 (dua) lembar bagi yang telah 

lulus SMA/SMK.  
c. Surat-surat keterangan yang menyatakan bahwa Saudara: 

• berkelakuan baik dari yang berwajib / Kepala Sekolah yang bersangkutan 

• berbadan sehat dari Dokter Umum 

• bermata sehat dan tidak buta warna dari Dokter Mata  
• berparu-paru sehat dari Dokter Ahli Radiologi 

• keterangan golongan darah  
• Bebas dan bersih dari Narkoba 

e. 4 (empat) lembar pas foto berlatar merah ukuran 4x6 cm 
f. Bukti pembayaran SPP  

3. Membayar sejumlah biaya sebagai berikut :  
SPP tahun akademik 2020/2021, sebesar Rp. 6.400.000,-/tahun *) 
SPP dapat dibayarkan 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut :  

• Semester I pada saat melakukan daftar ulang sebesar Rp. 3.200.000,- 

• Semester II pada awal bulan Januari 2021, sebelum perkuliahan semester genap 

dimulai sebesar Rp. 3.200.000,- 
*) akan disesuaikan berdasarkan peraturan pemerintah terbaru tentang tarif SPP 

 

4. Pembayaran SPP dilakukan melalui transfer ke Bank BJB Cabang Utama No. Rek. 

1000247953001 an. BPN 022 Politeknik STTT Bandung  
5. Menandatangani dan mengirimkan Surat Pernyataan kesediaan mengikuti perkuliahan 

pada Program Diploma IV dengan segala konsekuensinya diatas materai Rp. 6.000,-

(diunduh di www.stttekstil.ac.id)  
6. Tidak menarik kembali uang SPP yang telah dibayarkan dengan alasan apapun. 

 

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan calon mahasiwa tidak 
mendaftarkan diri atau melakukan konfirmasi untuk menjadi mahasiswa Politeknik STTT 

Bandung, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tidak ada pendaftaran 

susulan. 


