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Assalamualaikum Wr Wb
Dengan Hormat,
Teriring salam dan doa semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga
kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik dan dapat meningkatkan
kinerja demi kemajuan bersama.
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Senat Terbuka Periode April Tahun 2020
di

Kampus IIB Darmajaya, maka bersama dengan ini kami

bermaksud untuk

menyampaikan hal – hal sebagai berikut :
a. Informasi Pendaftaran
1. Wisuda periode Ganjil TA. 2019/2020 akan dilaksanakan pada hari Selasa dan
Kamis yakni pada tanggal 4, 6, 11, dan 13 Agustus 2020.
2. Pendaftaran wisuda dilakukan secara online melalui link pendaftaran yang akan di
informasikan kemudian.
3. Batas akhir pendaftaran ulang/konfirmasi keikutsertaan pelaksanaan wisuda
tanggal 17 Juli 2020.
4. Peserta wisuda dapat melakukan pengambilan toga dan undangan dengan
menunjukkan bukti pembayaran wisuda pada tanggal 22 – 30 Juli 2020 di
Kampus IIB Darmajaya.
b. Teknis Pelaksanaan Wisuda
1. Seluruh peserta wisuda dan anggota keluarga wisudawan diwajibkan mematuhi
protokol kesehatan covid-19 dengan wajib menggunakan masker dan membawa
hand sanitizer.
2. Wisuda akan dilakukan sebanyak 2 sesi dalam 1 hari pelaksanaan.
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3. Peserta yang mengikuti wisuda dibatasi maksimal 60 peserta setiap sesinya.
4. Peserta wisuda hanya diperkenankan membawa masuk anggota keluarga yang
terdiri dari Ayah, Ibu, dan satu pendamping lingkungan Kampus IIB Darmajaya.
5. Adapun yang dapat menyaksikan berlangsungnya prosesi wisuda di ruang tunggu
maksimal 2 (dua) orang yaitu orang tua atau wali.
6. Peserta wisuda tidak diperkenankan membawa anggota keluarga yang berusia
dibawah 12 tahun.
7. Wisudawan dan pendamping dalam kondisi

sakit tidak dapat menghadiri

pelaksanaan wisuda.
c. Keterangan
1. Bagi alumni yang tidak memilih mengikuti prosesi wisuda pada periode, ini dapat
ikut serta pada wisuda periode yang akan datang.
2. Buku

alumni

akan

dicetak

dan

bagikan

kepada

peserta

wisuda

setelah

dilaksanakannya proses wisuda atau bersamaan dengan pengambilan foto wisuda.
3. Daftar nama yang tercantum di dalam buku alumni merupakan alumni yang
mengikuti prosesi wisuda pada perode tersebut.

Berkenaan

dengan

kebijakan

diatas,

diharapkan

agar

seluruh

Kaprodi

dapat

menginformasikan kepada calon wisudawan/ti.
Demikianlah surat ini kami sampaikan. Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.
Wassalamualaikum Wr Wb
Hormat Saya,
Rektor IIB Darmajaya

Dr (Can).Ir. Firmansyah Y.A., MBA., M.Sc
NIK. 00040797
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