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Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 
 
 Nama Mahasiswa :  ................................
   
 Tempat / tanggal lahir :  ................................
 
 Alamat orang tua / wali :  ................................
 
    ................................
 
Sebagai mahasiswa Universitas Setia Budi, saya berjanji :
 
1. Akan tunduk pada semua Peraturan yang dikeluarkan dan berlaku di 

a. Ke Kampus memakai sepatu. 
b. Ke Kampus berpakaian rapi dan sopan (tidak boleh memakai celana robek, tidak boleh memakai kaos

tidak berkerah, tidak berambut panjang/gondrong bagi laki
c. Ke kampus tidak diperkenankan menggunakan 
d. Pada saat mengikuti kegiatan perkuliahan teori dan praktek tidak akan mengaktifkan 
 

2. Akan memenuhi semua kewajiban saya di 
ditentukan oleh Pimpinan Universitas Setia Budi

 
3. Saya tidak akan : 

a. Melakukan cuti belajar pada semester 1 dan 2 dengan alasan apapun juga.
b. Melakukan hal-hal yang mengganggu ketenangan be
c. Melakukan intimidasi terhadap sesama warga sivitas akademika.
d. Membawa senjata api, senjata tajam dan sejenisnya.
e. Merokok selama mengikuti kegiatan perkuliahan teori maupun praktek.
f. Menggunakan dan / atau menyebarkan 
g. Melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan / atau perundang
h. Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik 
i. Melakukan pelanggaran norma susila, norma sosial dan kesopanan (antara lain : perkelahian, penganiayaan, 

pemerasan, pencurian, perusakan, perjudian, bermabuk
kampus, khususnya terhadap sesama anggota sivitas akademika Universitas Setia Budi.

j. Merusak lingkungan dengan melakukan corat
k. melanggar ketentuan apapun yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas Setia Budi Surakarta.
 

4. Apabila saya ingkar dan / atau melanggar janji saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi kena skorsing atau 
dikeluarkan dari Universitas Setia Budi atau apapun yang dijatuhkan oleh Pimpinan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku di lingkungan Universitas Setia Budi.

 
Saya, sebagai mahasiswa yang menjadi bagian dari sivitas akademika Universitas Setia Budi, menandatangani surat 
pernyataan janji ini dalam keadaan sehat dan sadar badan maupun rohani saya, tanpa tekanan atau paksaan dari 
siapapun juga, serta dengan penuh kerelaan, dalam rangka ikut menjaga dan melaksanakan ketertiban dan ke
Universitas Setia Budi. 
 

 
Dengan ini kami, orang tua/wali  
mahasiswa tersebut menyatakan 
mengetahui, menyetujui dan  
menjamin pelaksanaan pernyataanini. 
 
     
     

 
 
(  ......................................................
Nama lengkap Orang tua / wali  
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, saya berjanji : 

Akan tunduk pada semua Peraturan yang dikeluarkan dan berlaku di Universitas Setia Budi : 

Ke Kampus berpakaian rapi dan sopan (tidak boleh memakai celana robek, tidak boleh memakai kaos
, tidak berambut panjang/gondrong bagi laki-laki). 

Ke kampus tidak diperkenankan menggunakan piercing. 
Pada saat mengikuti kegiatan perkuliahan teori dan praktek tidak akan mengaktifkan handphone

Akan memenuhi semua kewajiban saya di bidang administrasi, keuangan dan akademik, sesuai dengan yang telah 
Universitas Setia Budi. 

Melakukan cuti belajar pada semester 1 dan 2 dengan alasan apapun juga. 
hal yang mengganggu ketenangan belajar/bekerja di kampus. 

elakukan intimidasi terhadap sesama warga sivitas akademika. 
embawa senjata api, senjata tajam dan sejenisnya. 
erokok selama mengikuti kegiatan perkuliahan teori maupun praktek. 
enggunakan dan / atau menyebarkan NAPZA. 
elakukan perbuatan yang melanggar hukum dan / atau perundang-undangan. 
elakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Universitas Setia Budi. 
elakukan pelanggaran norma susila, norma sosial dan kesopanan (antara lain : perkelahian, penganiayaan, 

pemerasan, pencurian, perusakan, perjudian, bermabuk-mabukan dan lain-lain) baik di dalam maupun di luar 
kampus, khususnya terhadap sesama anggota sivitas akademika Universitas Setia Budi. 
Merusak lingkungan dengan melakukan corat-coret dan / atau memetik / menginjak / merusak tanaman.
melanggar ketentuan apapun yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas Setia Budi Surakarta.

Apabila saya ingkar dan / atau melanggar janji saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi kena skorsing atau 
rsitas Setia Budi atau apapun yang dijatuhkan oleh Pimpinan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku di lingkungan Universitas Setia Budi. 

Saya, sebagai mahasiswa yang menjadi bagian dari sivitas akademika Universitas Setia Budi, menandatangani surat 
an janji ini dalam keadaan sehat dan sadar badan maupun rohani saya, tanpa tekanan atau paksaan dari 

siapapun juga, serta dengan penuh kerelaan, dalam rangka ikut menjaga dan melaksanakan ketertiban dan ke

Surakarta,  ................................

    yang berjanji, 

                Meterai 
              Rp. 6.000,- 

(Tanda tangan keduanya 
mengenai meterai) 

......................  ) (  ................................
 Nama terang calon mahasiswa baru
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Ke Kampus berpakaian rapi dan sopan (tidak boleh memakai celana robek, tidak boleh memakai kaos yang 

handphone. 

bidang administrasi, keuangan dan akademik, sesuai dengan yang telah 

elakukan pelanggaran norma susila, norma sosial dan kesopanan (antara lain : perkelahian, penganiayaan, 
lain) baik di dalam maupun di luar 

/ menginjak / merusak tanaman. 
melanggar ketentuan apapun yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas Setia Budi Surakarta. 

Apabila saya ingkar dan / atau melanggar janji saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi kena skorsing atau 
rsitas Setia Budi atau apapun yang dijatuhkan oleh Pimpinan sesuai dengan peraturan yang 

Saya, sebagai mahasiswa yang menjadi bagian dari sivitas akademika Universitas Setia Budi, menandatangani surat 
an janji ini dalam keadaan sehat dan sadar badan maupun rohani saya, tanpa tekanan atau paksaan dari 

siapapun juga, serta dengan penuh kerelaan, dalam rangka ikut menjaga dan melaksanakan ketertiban dan kewibawaan 

......................................................   

...........................................................  ) 
Nama terang calon mahasiswa baru 
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Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 
 
 Nama Mahasiswa :  ................................
   
 Tempat / tanggal lahir :  ................................
 
 Alamat orang tua / wali :  ................................
 
    ................................
 
Sebagai mahasiswa Universitas Setia Budi, saya berjanji :
 
1. Akan tunduk pada semua Peraturan yang dikeluarkan dan berlaku di Universitas Setia Budi :

a. Ke Kampus memakai sepatu. 
b. Ke Kampus berpakaian rapi dan sopan (tidak boleh 

tidak berkerah). 
c. Pada saat mengikuti kegiatan perkuliahan teori dan praktek tidak akan mengaktifkan 
 

2. Akan memenuhi semua kewajiban saya di bidang administrasi, keuangan dan akademik, sesuai den
ditentukan oleh Pimpinan Universitas Setia Budi.

 
3. Saya tidak akan : 

a. Melakukan cuti belajar pada semester 1 dan 2 dengan alasan apapun juga.
b. Melakukan hal-hal yang mengganggu ketenangan belajar/bekerja di kampus.
c. Melakukan intimidasi terhadap sesama warga sivitas akademika.
d. Membawa senjata api, senjata tajam dan sejenisnya.
e. Merokok selama mengikuti kegiatan perkuliahan teori maupun praktek.
f. Menggunakan dan / atau menyebarkan NAPZA.
g. Melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan / atau perundang
h. Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Universitas Setia Budi.
i. Melakukan pelanggaran norma susila, norma sosial dan kesopanan (antara lain : perkelahian, penganiayaan, 

pemerasan, pencurian, perusakan, perjudian, bermabuk
kampus, khususnya terhadap sesama anggota sivitas akademika Universitas Setia Budi.

j. Merusak lingkungan dengan melakukan corat
k. melanggar ketentuan apapun yang d
 

4. Apabila saya ingkar dan / atau melanggar janji saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi kena skorsing atau 
dikeluarkan dari Universitas Setia Budi atau apapun yang dijatuhkan oleh Pimpinan 
berlaku di lingkungan Universitas Setia Budi.

 
Saya, sebagai mahasiswa yang menjadi bagian dari sivitas akademika Universitas Setia Budi, menandatangani surat 
pernyataan janji ini dalam keadaan sehat dan sadar badan maupun roha
siapapun juga, serta dengan penuh kerelaan, dalam rangka ikut menjaga dan melaksanakan ketertiban dan kewibawaan 
Universitas Setia Budi. 
 

 
Dengan ini kami, orang tua/wali  
mahasiswa tersebut menyatakan 
mengetahui, menyetujui dan  
menjamin pelaksanaan pernyataan ini. 
 

 
 
(  ......................................................
Nama lengkap Orang tua / wali  
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.....................................................................                
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Sebagai mahasiswa Universitas Setia Budi, saya berjanji : 

Akan tunduk pada semua Peraturan yang dikeluarkan dan berlaku di Universitas Setia Budi : 

Ke Kampus berpakaian rapi dan sopan (tidak boleh memakai celana robek, tidak boleh memakai kaos yang 

Pada saat mengikuti kegiatan perkuliahan teori dan praktek tidak akan mengaktifkan handphone

Akan memenuhi semua kewajiban saya di bidang administrasi, keuangan dan akademik, sesuai den
ditentukan oleh Pimpinan Universitas Setia Budi. 

Melakukan cuti belajar pada semester 1 dan 2 dengan alasan apapun juga. 
hal yang mengganggu ketenangan belajar/bekerja di kampus. 

sesama warga sivitas akademika. 
Membawa senjata api, senjata tajam dan sejenisnya. 
Merokok selama mengikuti kegiatan perkuliahan teori maupun praktek. 
Menggunakan dan / atau menyebarkan NAPZA. 
Melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan / atau perundang-undangan. 
Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Universitas Setia Budi. 
Melakukan pelanggaran norma susila, norma sosial dan kesopanan (antara lain : perkelahian, penganiayaan, 
pemerasan, pencurian, perusakan, perjudian, bermabuk-mabukan dan lain-lain) baik di dalam maupun di luar 
kampus, khususnya terhadap sesama anggota sivitas akademika Universitas Setia Budi. 
Merusak lingkungan dengan melakukan corat-coret dan / atau memetik / menginjak / merusak tanaman.
melanggar ketentuan apapun yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas Setia Budi Surakarta.

Apabila saya ingkar dan / atau melanggar janji saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi kena skorsing atau 
dikeluarkan dari Universitas Setia Budi atau apapun yang dijatuhkan oleh Pimpinan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku di lingkungan Universitas Setia Budi. 

Saya, sebagai mahasiswa yang menjadi bagian dari sivitas akademika Universitas Setia Budi, menandatangani surat 
pernyataan janji ini dalam keadaan sehat dan sadar badan maupun rohani saya, tanpa tekanan atau paksaan dari 
siapapun juga, serta dengan penuh kerelaan, dalam rangka ikut menjaga dan melaksanakan ketertiban dan kewibawaan 

Surakarta,  ................................

    yang berjanji, 

  
  

  
 

......................  ) (  ................................
Nama terang calon mahasiswa baru
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memakai celana robek, tidak boleh memakai kaos yang 

handphone. 

Akan memenuhi semua kewajiban saya di bidang administrasi, keuangan dan akademik, sesuai dengan yang telah 

Melakukan pelanggaran norma susila, norma sosial dan kesopanan (antara lain : perkelahian, penganiayaan, 
lain) baik di dalam maupun di luar 

coret dan / atau memetik / menginjak / merusak tanaman. 
itetapkan oleh Pimpinan Universitas Setia Budi Surakarta. 

Apabila saya ingkar dan / atau melanggar janji saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi kena skorsing atau 
sesuai dengan peraturan yang 

Saya, sebagai mahasiswa yang menjadi bagian dari sivitas akademika Universitas Setia Budi, menandatangani surat 
ni saya, tanpa tekanan atau paksaan dari 

siapapun juga, serta dengan penuh kerelaan, dalam rangka ikut menjaga dan melaksanakan ketertiban dan kewibawaan 

......................................................   

...........................................................  ) 
Nama terang calon mahasiswa baru 


