PENGUMUMAN
WISUDA PROGRAM SARJANA KE-30 DAN MAGISTER KE-10
IAIN MADURA TAHUN AKADEMIK 2020/2021
1. Wisuda dilaksanakan secara daring/virtual menggunakan aplikasi zoom :
• Hari, tanggal : Rabu, 07 April 2021.
• Pukul
: 07.30 WIB.
2. Waktu Pendaftaran Wisuda :
Mulai tanggal 09-25 Februari 2021
3. Biaya Wisuda disetor melalui BRI Syariah, dengan ketentuan :
• Mahasiswa Program Sarjana
./ Rp. 0,- bagi mahasiswa angkatan 2014, 2015, dan 2016 (PembayarUKT}

4.

5.

6.

7.
8.

./ Rp. 500.000,- bagi mahasiswa angkatan sebelum 2014
• Mahasiswa Program Magister Rp. 750.000,Syarat pendaftar wisuda :
• Telah lulus ujian skripsijtesis dan telah menyelesaikan semua persyaratan yang ada di form
bukti penyelesaian administrasi.
• Calon wisudawan menyiapkan video prosesi wisuda dengan kriteria:
a. berdurasi maksimal 3 detik;
b. menunjukkan posisi badan berdiri tegak berkostum wisuda lengkap;
c. posisi tali di topi wisuda sudah berada di sebelah kanan ;
d. kemudian menghormat dengan sedikit membungkukkan badan sambil menangkupkan
kedua tangan di depan dada. Contoh dapat dilihat di tautan http://s.id/videowisuda
e. format video .mp4 dengan nama file : Nim_Nama_Prodi.mp4
• Calon wisudawan menyiapkan file foto dengan syarat sebagai berikut :
a. Berukuran 3x4.
b. Warna Latar (background) Merah untuk Magister Pascasarjanadan Biru untuk Sarjana
Strata 1.
c. Mengunakan dasi dan hem putih untuk Pria dan kerudung putih untuk Perempuan
d. Menggunakan Jas almamater IAIN Madura.
Sebelum melakukan pembayaran ke BRI Syariah, calon wisudawan/i harus mengecek data di
laman http://akademik.iainmadura.ac.id untuk mengetahui berhak tidaknya mengikuti wisuda,
dengan ketentuan :
• Mahasiswa Program Sarjana : masuk menggunakan username NIM dengan password sama
dengan
password SIMPADU, dengan
mengecek
data
forlap
di
laman
http://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa
• Mahasiswa Program Magister : masuk menggunakan username NIM dengan password
menggunakan
tanggal
lahir,
dengan
mengecek
data
forlap di
laman
http://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa
Pendaftaran dilakukan secara online di laman http://akademik.iainmadura.ac.id/. (setelah
melakukan pembayaran) dengan melampirkan file berkas sbb :
• Halaman pengesahan skripsi/tesis (format pdf atau jpg/jpeg), ukuran file maksimal 500Kb.
• Kartu bukti penyelesaian administrasi akhir (format pdf atau jpg/jpeg), ukuran file maksimal
500Kb.
• file foto dan video dengan ketentuan di atas.
• Mencetak kartu wisuda (sebagai arsip pribadi).
Pengambilan Samir dan Gordon tanggal 15-31 Maret 2021.
Wisudawan harus mematuhi Protokol Kesehatan.

Pamekasan, 09 Februari 2021

