
PENGUMUMAN WISUDA KE-83 ON-LINE 

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG 

TAHUN 2020 
 

 

Bersama ini kami informasikan kepada Calon Wisudawan dalam rangka menyikapi kondisi pandemi covid-19 sekaligus 

terbukanya New Normal, maka bersama ini kami informasikan kepada Calon Wisudawan ke-83 sebagai berikut : 

1. Pengambilan perlengkapan Wisuda mengacu pada protokol covid-19 , pada tanggal 14 Juli 2020, yang berisi 

perlengkapan Wisuda (Toga dan Samir), Berkas Kelulusan (Ijasah, Transkrip, SKPI) dan Amplop yang berisi 

pengembalian dana Wisuda ke-83 (untuk D3 dan S1). Adapun model pengambilan dengan metode Drive Thru. 

Dengan jadwal sebagai berikut : 

Kampus Mugas (Tempat Parkir), tanggal 14 Juli 2020 

Waktu Program Studi Jumlah 

08:00-09:30 Sistem Informasi 28 

09:30-11:45 Teknik Informatika 44 

13:00-13:30 Manajemen Informatika 7 

13:30-14:00 Ilmu Hukum 9 

14:00-14:30 Sastra Inggris 11 

Jumlah 99 

 

Kampus Kendeng (Satlasar), tanggal 14 Juli 2020 

Waktu Program Studi Jumlah 

08:00-11:30 Akuntansi 99 

08:00-11:30 Keuangan dan Perbankan 1 

11:30-12:00 Profesi Akuntansi 13 

13:00-13:30 Teknik Industri 6 

13:30-14:00 Perhotelan 5 

14:00-15:30 Magister Sains 36 

Jumlah  160 

 

Kampus Kendeng (Perpustakaan), tanggal 14 Juli 2020 

Waktu Program Studi Jumlah 

08:00-12:00 Manajemen 108 

13:00-14:00 Magister Manajemen 54 

Jumlah 162 

Catatan : 

 Demi keamanan dan kenyamanan kita bersama calon wisudawan dalam pengambilan dimohon : tepat waktu, 

waktu masuk cek suhu, memakai masker dan membawa bukti bayar dan penyerahan berkas kelengkapan 

wisuda (jika tidak membawa berkas kelangkapan dengan berat hati tidak akan dilayani). 

 Mencatat/konfirmasi alamat email dan wa atau handphone aktif pada petugas, untuk dapat dihubungi dalam 

rangka pembagian meeting id dan password zoom. 

 Menandatangani 3 tanda terima kelengkapan terima yaitu : Perlengkapan Wisuda, Berkas Ijasah, Transkrip, 

SKPI dan Bukti Tanda Terima Dana Wisuda. 

 Pengambilan perlengkapan tidak dapat diwakilkan, jika diwakilkan harus dengan surat mandat bermeterai dan 

menunjukan KTP pengambil yang masih berlaku. 

2. Gladi bersih secara daring/online akan dilakukan pada tanggal 20 Juli 2020 mulai jam 13.00 WIB - selesai. 

3. Wisuda ke-83 periode I Tahun 2020, akan diselenggarakan secara on-line pada tanggal 21 Juli 2020 dimulai dari jam 

09.00 WIB – Selesai. 

------------- ooOoo ------------- 

 



Prosedur pengambilan perlengkapan wisuda dan Ijasah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ambil perlengkapan Wisuda yang berisi : 

1. Jubah, topi toga, kerah wisuda, samir 

dan plakat. 

2. Ijasah, Transkrip, SKPI dan map wisuda 

bagi yang belum mengambil. 

3. Pengembalian Dana Wisuda ke-83 

- Tanda tangan pada Bukti terima 

perlengkapan Wisuda, Ijasah dan 

Pengembalian Dana 

- Validasi alamat email dan Nomor WA/HP 

- Cek Suhu 

- Tunjukan berkas Wisuda saudara 

Saudara di kepada Petugas 

keamanan 

- Tidak Boleh diwakilkan, jika 

diwakilkan harus dengan surat 

mandat bermeterai dan 

menunjukan KTP pengambil yang 

masih berlaku 

- Dimohon selekasanya kembali kerumah. 

- Foto memakai Toga sendirian dan dengan Ayah Bunda sebagai untuk 

kelengkapan prosesi wisuda, kemudian kirim ke email paling lambat 

tanggal 15 Juli 2020 : panitiawisuda83@edu.unisbank.ac.id   

- Perhatikan : 

 Email untuk undangan gladibersih dan wisuda 

 Galdi bersih tanggal 20 Juli 2020 jam 13:00 – Selesai, mohon 

mengikuti supaya wisuda on-line berjalan dengan tertip dan lancar 

demi kebaikan kita bersama 

 Wisuda On-Line, 21 Juli jam 08:30 persiapan mulai wisuda jam 

09:00, dimohon kerjasamanya dan ketertiban demi kelancaran 

prosesi dan kebaikan kita bersama 

 Jangan share meeting ID dan Password kepada selain wisudawan 

 Berdoa supaya terjaga kesehatan terhindar dari segala penyakit, 

diberi rejeki melimpah, dilancarkan wisuda ke-83 dengan hasil yang 

terbaik. Aamiin 

Kirim 

mailto:panitiawisuda83@edu.unisbank.ac.id

