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Menimbang surat Edaran Rektor Universitas Lampung Nomor : 23331UN26ffU/2020,
tanggal ?7 M*ret 2*2* tcntang Perpanj*ngan Feneegahan dan Penyebaran lnfeksi
Covid-1$, butir t bahwa periode pencegahen pe*y*baran infeksi covid-I9 diperpanjang
sampai t*nggal?9 Mei 2020. Menindaklanjuti psngumuman Kepala BAK Unih Namcr:
24g7tUN*6.051pp.0S.0312020, tentang Penplenggaraan Wisuda Unila Periode V Bulan
Mei eCIAS Tahun AKsd€*nik 2019/2OAS, b*rsama ini kami informasikan terkait teknis
pendafraran wisude Fakultas Teknik Universita* Lempung Periode V Tahun Aleademik
2019/2020 dengan uraian sebagai berikut :

1. Pengisian Data Online lffisuda, Pengumuman dan Fendafiaran {Magisterl Profesi/
Sarian# Diploma) ditaksana!<an pada 6 s.d. 28 April 2*20, dan dap*t diunduh dari
hlls;jfFak.unila.aS.id. Pengisian online vvi*uda daBat dilakukan apabila rnahasiswa
sudsh print aut transkrip akadsmik untuk wieuda.

2. Pernr*se sn tran*krip ekad*mik untuk wisuda (tran*krip matah*ri) dil*ksanakan
pada S s.d. 23 April 202O secara daring melalui admin iuru**rfprogram *tudi masing-
maeing. Admin iurusanl prqrsrn studi selanjutnya yang akan memproses dokumen
lebih lanjut.

3. Pend*fiaran wieuda Periade Mei 2S?0 m*lalui prosrarn siakadu {yudisiurn}. Untuk
keperluan tenebut bagi mahasiswa yang akan mendaftar agar dapat menghubungi
jurusan/ program studi masing-masi*9.

4. Persyaratan pendaftaran wisuda tsrinci*ebagai berikut :

a" KTM asli (1 lembar)
b. Feto hitam pufih {3x4} cm {6 lembar}. Foto herus berkualitas baik dengan resolusi

tinggi {gambar yang tajam dan tidak buram}, pencahayaan yarg baik dan hasil
c*tek yang bagus, dafi cbjek harus menghadap ke depan tegek turus tidak



t.
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menyimpang. Untuk laki-laki memakai jas warna gelap dengan ken:qja putih
serta dasi, termasuk rambut tertata rapi. Untuk perempuan men!tunakan
pakaian jasl blazer berwarna gelap dengan kemeja putih atau kebaira, tidak
menggunakan jilbab variasi.
Print Biodata Online (1 lembar)
Fotocopy hasil nilai KBi EPT (dilegalisir UPT Bahasa dan rnelampirkan i:sfinya)
Fotocopy ijazah terakhir yang sudah dilegalisir (2 lembar)
Transkrip nilai matahari (2 tembar)
slip SPP dari semester 1 s.d. terakhir {diurutkan dari semester pertama:
Bukti pembayaran wisuda (asli)

lurat keterangan bebas pinjaman dari perpustakaan Unila (1 lembar)
Bukti penyerahan tesis/ skrpsi/tugas akhir dari perpustakaan Unila il ler_t[6y]
Fotocopy judul tesislskripsi/ tugas yang disetujui dan ditandatangani ole..r kornisi
pembimbing dan kajur/ ka prodi {1 lembar)
Fotocopy pengesahan tesis/ skripsi/ tugas akhir (1 lembar)
Berita Acara Ujian Komrephensif (1 tembar)
surat Pernyataan Tata Tertib upacara wisuda di atas materai Rp "000, {1
lembar)

o. Publikasi Karya llmiah
p. Fernyataan Memakai Jilbab di atas materai Rp 6000,- (bagi yang mer.' akaii {1

lembar)
q. Fotocopy sertifikat Propti {1 lembar)
r-. Fotocopy KTP/ KK
s. Materai Rp 6000,- (1 lembar) untuk form validasi
t. Bagi mahasiswa 31 agar melampirkan print out plagiarisme di bawah i:,1% dan

tanda bukti sudah menyerahkan skripsi darijurusan/ program studi.

Semua persyaratan tersebut di atas apabila sudah lengkap, agar dimasux.kan ke
dalam rnap yang terdiri dari :

a. Form Pendaftaran Wisuda A (berkas asli)
b. Form Pendaftaran Wisuda B (fotocopy)
dengan mencantumkan nama, NPM, jurusan/ prodi dan no hp serta alamxt email
yang dapat dihubungi (mohon dipastikan no hp yang tertera dalam biodat,,r online
aktif atau terdaftar dalam aplikasi wa).

Pendaftaran dan penyerahan kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda
dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut :

a. Bagi mahasiswa yang saat ini berada di Bandar Lampung dapat rretlfrrlsfit1sp
langsung ke fakultas {Gd. A (Dekanat) lantai 1 Fakultas feknik Unila) pat;e pukul
09.00 s.d. 12 WIB dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh :rrotokol
pencegahan covid-1 I Unila

b. Bagi mahasiswa yang saat ini berada di luar Bandar Lampung dapa: dikirirn
melalui pengiriman pos kilat (JNE dll) yang ditujukan kepada : Nurhesti :'.antika,

!'Pd', (No. Hp AU272214909), Subbag Akademik Fakuttas Teknii Unila,
Gedung A (Dekanat) FT Unila, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro 1, Sandar
Lampung 35145
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Semua perayaratan itanpa terkeeuali) asar disampaikan. Apabila di dalam
pcnyampaian barkas tsrsebut di ata* tidak lengkap, maka yang berCIangkutan akan
dihubungi pihak akademik FT agar mendaflar pada periode wisuda mendaisng.

7. Berdasad<an $K Rektcr Unila Nomor : 586/UN26IDT/201 1 t*nggal 31 Oktober 2011
tentang penetapan besar biaya wisuda rnaka mahasiswa yang telah memhayar UKT,
tidak membayar biaya wisuda karena sudah tercantum dalam UKT dan bagi
mahasiewa yang tidak kenaUKT harus membayar biaya wisuda untuk prograrn
profesl, sarJana, diploma Rp 400.000,- dan program dsktor, maglster Rp S50.000,-
ke Namor ftekening BNI 6071059451). luran alumni Rp 11,000 melalui rekening
rektor Unila (No. Rek 00710e0240)BNluntuk Dana Kelolaan Penampungan Hibah.

8. Bagi yang mengajukan menjadiwieudawan terbaik harap menyerahkan fotokopiSK
Kepengurusan/ SK Panttia/ bukan surat keteranganl prestasi yang berkaitan dengan
aktiv*tas kemahasiswaani sertifikaU piagam penghargaan sebagai Juara llllllll tingkat
internasionall Nasional/ Darah melalui fakultas sebanyak 1 lembarl berkas (telah
dilogalieir pada subbag kemahasiswaan dan alumni FT Unila)

9. Oikaranakan situa*i dan kondisi yang bslum kondusif maka pelaksanaan wisuda
periode V yang semula akan dilaksanakan pada 13 Juni 2020 ditunda sampai waktu
yang belum dapat ditantukan,

10. $eluruh peserta wisuda walib mengikuti gladi bersih pada waktu dan tempst yang
telah ditentukan.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dikstahui dan dipergunakan sebagaimana
mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Lampung, I April2020
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