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Assalaamu'olaikum wa rahmatuHoohi wa barakaatuh.

Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor Nomor 1048/Rek/10/SP/lll/2020 tentang
Mitigasi Penyebaran Covid~19, maka Direktorat Layanan Akademik (DLA) Universitas
Islam Indonesia menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses kelulusan dan
pelaksanaan wisuda:
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Pelaksanaan wisuda periode IV Tahun Akademik 2019/2020 yang semula akan
dilaksanakan pada tanggal 18 April 2020, ditunda hingga waktu yang akan
diumumkan kemudian;
Pendaftaran wisuda Periode IV Tahun Akademik 2019/2020 akan ditutup mulai
tanggal 16 Maret 2020;
Yudisium akhir studi di masing-masing program studi tetap dilaksanakan sesuai
dengan jadwal sebelumnya;
Lulusan mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran wisuda akan
diikutsertakan pada pelaksanaan wisuda selanjutnya;
Bagi lulusan mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran wisuda namun tidak
menginginkan mengikuti prosesi wisuda, pengemballan biaya pendaftaran
wisuda dapat dilayani mulai tanggal 16April 2020 pukul 08.00-16.00 WIB dengan
membawa bukti pembayaran dan deposit toga (jika tidak ada pembatalan, maka
syarat yang sudah dipenuhi bisa dipergunakan untuk syarat wisuda berikutnya);
Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus yudisium sampai tanggal 18 Maret 2020,
dan sudah diposting lulus serta tercantum dalam pelaporan kelulusan Periode IV
TA. 2019/2020, maka akan diterbitkan ijazah, transkrip, dan SKPI;
Pengambilan ijazah, transkrip, dan SKPI dapat dllakukan di Direktorat Layanan
Akademik mulai tanggal 20 April 2020 pada hari dan jam kerja;
Bagi lulusan mahasiswa yang menginginkan pengambilan Ijazah pada tanggal 18
April 2020, pengambilan ijazah, transkrip, dan SKPI akan dilayani pukul
08.00-12.00 WIB.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan
terlma kaslh.

Wassalaamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.

gy^^karta, 16 Maret 2020
nan Akademik
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Syarat pengambilan ijazah;
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Kuitansi SPP angsuran I, II yang lulus semester ganjil atau angsuran lll,IV yang
lulus Semester genap.

Kuitansi uang penyelenggaraan WIsuda, Ijazah, dan luran Alumni.
Jlka tidak menglkuti wisuda tidak perlu membayar pendaftaran wisuda. Hanya
membayar ijazah saja sebesar Rp. 50.000,- (untuk reguler) jlka dari program IP
sebesar Rp. 100.000,- dan luran Alumni.

Untuk pengambilan Ijazah harus diambll oleh yang bersangkutan. Jika dlwakilkan
harus membawa surat kuasa dan FC KTP kedua belah plhak.

Surat buktl penyerahan Skripsl/Tugas Akhir bermateral 6000..

Surat keterangan bebas Perpustakaan (Pusat dan Fakultas).

Kuitansi sumbangan buku Perpustakaan Fakultas.

Buktl pengembalian toga (Jika sudah mendaftar wisuda dan memlnjam toga).
MenandatanganI tanda terima Ijazah yang disedlakan DIrektorat Layanan
Akademik.


