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TENTANG

PENYELESAIAN ADMINISTRASI KELULUSAN MAHASISWA
PADA WISUDA KETIGA JULI 2022

Dengan memperhatikan berbagai ketentuan berikut:

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2Q19 di Wilayah Jawa dan Bali;
Peraturan Walikota Bandung nomor 80 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 1 Kota Bandung;
Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 20 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan pada
Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar dalam masa Pandemi Covid-19;
Surat Edaran Sekretaris Institut ITB Nomor 1042/m.B03/HK.00/2022  yang diterbitkan tanggal 4
Juli 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Lingkungan Institut
Teknoiogi Bandung;
Pentingnya menjaga keselamatan sivitas akademika dan tenaga kependidikan ITB dalam
penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

a.

b.

c.

d.

e.

maka disampaikan beberapa ketentuan terkait penyelesaian administrasi kelulusan mahasiswa pada
Wisuda Ketiga Juli 2022:

1. Wisuda Ketiga Juii 2022 akan diiaksanakan dengan format khusus berupa Hybrid Graduation
pada had Sabtu, 23 Juli 2022 pukul 08.00-11.30 WIB, dihadiri oleh seluruh Wisudawan secara
luring di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), dengan catatan:

Para Wisudawan dipastikan sudah menerima vaksin COVID-19 dosis ketiga {booster) dan wajib
mengunggah sertifikat vaksin dosis ketiga pada Sistem Informasi Akademik UB
(https://akademik.itb.ac.id/J. Sistem akan memverifikasi sertifikat yang teiah diunggah;
Wisudawan yang belum menerima vaksin dosis ketiga {booster) dipersilakan mengikuti acara
wisuda secara daring;
Orangtua/keluarga wisudawan mengikuti acara secara daring melalui aplikasi Zoom. Tautan
Zoom untuk orangtua/keiuarga wisudawan akan disampaikan pada undangan acara wisuda;
Peiaksanaan acara wisuda dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan dan aturan dari
pemerintah.

a.

b.

c.

d.

2. Pembayaran biaya wisuda serta pengunduhan ijazah dan transkrip digital dilakukan
melalui tahapan berikut:

Para Wisudawan, kecuali wisudawan Program Profesi, melakukan pemilihan ukuran toga mulai
tanggal 6 Juli 2022 melalui iaman Sistem Informasi Akademik UB pada aplikasi Wisuda;
Seluruh wisudawan, termasuk wisudawan Program Profesi, melakukan pembayaran biaya
wisuda paling iambat tanggal 10 Juli 2022 dengan tata cara yang dapat diunduh pada
Iaman tersebut sebagai syarat mengikuti acara wisuda;
Ijazah dan transkrip digital dapat diunduh oleh Wisudawan mulai tanggal 23 Juli 2022 pukul
13.00 WIB melalui Iaman Sistem Informasi Akademik UB ('httDs://akademik.itb.ac.id/'l pada
aplikasi Wisuda.

a.

b.

c.



3. Pembagian Medali dan Toga akan dilakukan melalui jasa pengiriman, dengan tahapan sebagai
berikut:

Wisudawan yang telah melakukan pembayaran biaya wisuda, waiib melakukan konfirmasi
alamat Pengiriman Toga paling lamtet tanggal 10 Juli 2022 melalui laman Sistem
Informasi Akademik UB fhttDs://akademik.itb.ac.id'>. Pengiriman kelengkapan wisuda akan
diupayakan untuk dapat diterima wisudawan paling lambat tanggal 17 Juli 2022, namun tidak
menutup kemungkinan tiba setelah tanggal tersebut apabila terdapat kendala pengiriman di
lapangan;
Pengecekan status pengiriman toga dapat dilihat pada situs PT. Pos Indonesia
(https://WWW■ posindonesia-CO.id/id/trackino) dengan format nomor resi: ITB+NIM (Contoh:
ITBlOl16056), mulai tanggal 8 Juli 2022;
Wisudawan yang tidak melakukan konfirmasi alamat Pengiriman Toga, tidak akan
diproses pengiriman kelengkapan wisudanya.

a.

b.

c.

4. Wisuda Luring dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Undangan Acara Wisuda Luring akan disampaikan dalam bentuk digital melalui Sistem
Informasi Akademik (https://akademik.itb.ac.id/);

b. Undangan wisuda luring dicetak oleh masing-masing wisudawan mulai tanggal 21 Juli 2022
untuk digunakan sebagai akses masuk ke Gedung Sabuga;

c. Wisudawan membawa ponsel yang telah terpasang aplikasi PeduliLindungi untuk memindai
QRCode PeduliLindungi saat akan memasuki tempat pelaksanaan acara;

d. Seluruh wisudawan hadir dalam keadaan sehat, dan diwajibkan untuk selalu menerapkan
protokol kesehatan selama acara wisuda berlangsung;

e. Wisudawan tidak diperkenankan membawa kendaraan sendiri ke area Sabuga, dan hanya
diperkenankan untuk drop-off Keluarga diijinkan mengantar hingga area parkir Sabuga
{drop-off), namun tidak diperkenankan memasuki dan berada di area sekitar Gedung Sabuga;

f. Wisudawan dan orangtua wisudawan diperkenankan berfoto di area kampus UB pada tanggal
22 Juli 2022, dan 24 Juli 2022 s.d. 23 Agustus 2022 dengan mengajukan permohonan
kepada Dekan Fakultas/Sekolah masing-masing yang mencantumkan jumlah anggota keluarga
yang akan masuk ke area kampus UB.

5. Pembagian Ijazah akan dilaksanakan di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) setelah proses!
Wisuda selesai dilaksanakan. Wisudawan yang tidak dapat mengikuti acara wisuda secara luring,
dapat mengambil ijazah dan buku wisuda dengan terlebih dahulu melakukan pemilihan jadwal
pengambilan ijazah melalui Sistem Informasi Akademik mulai tanggal 21 Juli 2022.

6. Apabila terdapat kendala dalam proses pembayaran, keterlambatan dalam proses pengiriman
toga, maupun kendala lainnya, wisudawan dapat menyampaikan kendala-kendala tersebut melalui
Helpdesk UB (https://helpdesk.six.itb.ac.id/j.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian.
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