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A. Umum

Surat penjelasan ini disampaikan untuk melengkapi informasi dari Surat Edaran

Sekretaris lnstitut No. 508/11 .B05lLLl2020 tanggal 17 Maret202Q.

B. Surat Edaran terkait Wisuda Apnl2020

Beberapa Surat Edaran yang terkait dengan upacara wisuda April 2020:

1. Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan No.

089/11 .B01lPPl2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Persiapan Wisuda April 2020. Di

dalam Surat Edaran ini disampaikan jadwal kegiatan persiapan Wisuda April2020.

2. Surat Edaran Rektor No. 146llT1.NLll2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang
Pencegahan COVID-19. Salah satu butir yang disampaikan di dalam surat edaran ini

adalah penghentian segala bentuk kegiatan di lingkungan ITB yang melibatkan
banyak peserta dari dalam dan luar kampus/daerah termasuk penyelenggaraan

Wisuda April 2020.

3. Surat Edaran Sekretaris lnstitut No 508/11.8051LL12020 tanggal 17 Maret 2020
tentang Pembatalan Upacara Wisuda April 2020.

C. Alur Proses Kelulusan Mahasiswa

Status kelulusan mahasiswa akan ditetapkan secara resmi dan legal pada saat Rapat

Yudisium ITB melalui penandatanganan Surat Keputusan Rektor tentang daftar nama-

nama mahasiswa yang dinyatakan lulus dari lTB. Sedangkan wisuda merupakan
prosesi/upacara pelantikan mahasiswa sebagai lulusan lTB.

Alur proses kelulusan mahasiswa ITB adalah sebagai berikut:

1. Proses verifikasi mahasiswa terhadap pemenuhan persyaratan kurikulum dan
persyaratan kelulusan dari program studi.

2. Mahasiswa yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan diijinkan untuk
mendaftarkan diri sebagai calon lulusan lTB.

3. Seluruh mahasiswa yang mendaftarkan diri dan sebelumnya telah dinyatakan
memenuhi persyaratan kelulusan, akan diajukan oleh program studi ke dalam Rapat
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Pengajuan Yudisium tingkat Fakultas/Sekolah. Rapat Pengajuan Yudisium tingkat
Fakultas/Sekolah adalah rapat yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan Bidang
Akademik, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, dan para Ketua Program Studi,
untuk menentukan calon lulusan dari Fakultas/Sekolah yang akan diajukan ke
dalam Rapat Yudisium lTB. Untuk calon lulusan Program Magister dan Doktor,
setelah melalui Rapat Pengajuan Yudisium tingkat Fakultas/Sekolah dan sebelum
Rapat Yudisium lTB, calon lulusan juga harus diajukan ke dalam Rapat Yudisium
Sekolah Pascasarjana. Untuk periode lulusan April 2020, batas waktu pelaksanaan
Rapat Yudisium tingkat Fakultas/Sekolah dan Sekolah Pascasarjana adalah:

o 19 Maret 2020 untuk Rapat Yudisium tingkat Fakultas/Sekolah

o 20 Maret 2020 untuk Rapat Yudisium tingkat Sekolah Pascasarjana

Hasil Rapat Pengajuan Yudisium tingkat Fakultas/Sekolah dan Sekolah
Pascasarjana akan dibawa ke dalam Rapat Yudisium lTB. Rapat Yudisium ITB
yang dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas/Sekolah, dan Dekan
Sekolah Pascasarjana, akan membahas daftar usulan calon lulusan yang diajukan
oleh masing-masing FakultasiSekolah dan Sekolah Pascasarjana. Bagi usulan
yang disetujui, Rapat Yudisium akan menetapkan $eeara resmi status kelulusan
mahasiswa. Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus pada Rapat Yudisium ITB

berhak mendapatkan tlazah dan buku wisuda. Dalam periode lulusan April 2020,
Rapat Yudisium ITB akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret2020.

Mahasiswa yang sudah ditetapkan secara resmi sebagai lulusan melalui hasil
Rapat Yudisium lTB, akan mengikuti upacara/prosesi wisuda. Pada awalnya,
upacara/prosesi wisuda bagi lulusan April 2020 akan diselenggarakan pada

tanggal 3 dan 4 April 2020. Namun sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Edaran
Sekretaris lnstitut No 508/11.8051LL12020, karena adanya penetapan COVID-19
sebagai Pandemi oleh WHO dan sebagai upaya untuk antisipasi penyebaran
COVID-19 serta pertimbangan demi keselamatan bersama, maka prosesi wisuda
April 2020 diputuskan untuk ditiadakan. Penghapusan prosesi/upacara wisuda
tidak akan membatalkan status kelulusan dari mahasiswa yang telah ditetapkan
secara resmi pada saat Rapat Yudisium lTB.

D. Tindak Lanjut

Mencermati kondisi penyebaran COVID-19 pada skala global, nasional, dan lokal
yang masih terus menunjukkan peningkatan dengan jumlah korban yang juga
semakin meningkat, belum dapat dipastikan bahwa penyebaran tersebut akan
berakhir pada bulan Juli 2020. Dengan mempertimbangkan ketidakpastian
tersebut, serta tingginya risiko yang akan dihadapi bersama, penyelenggaraan
upacara/prosesi wisuda untuk periode kelulusan Juli 2020 belum dapat ditetapkan
statusnya.

Penetapan status penyelenggaraan upacara/wisuda untuk periode berikutnya akan
didasarkan pada kondisi-kondisi aktual berkaitan dengan tingkat penyebaran COVID-19
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dan tingkat risiko yang akan dihadapi bersama. ITB akan selalu berkoordinasi dengan
pihak Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk memastikan upaya pencegahan
penyebaran COVID-19 dapat dilakukan secara maksimal dan penurunan risiko ke

tingkat yang minimal. Bagi lulusan yudisium April 2020, ITB akan mencari
kesempatan untuk penyelenggaraan wisuda dengan format khu$us, pada kondisi
dan waktu yang dipandang kondusif bagi penyelenggaraan tersebut.

ITB sangat memahami dan menyadari arti penting prosesi wisuda bagi segenap
lulusan ITB beserta para orang tua dan keluarga terkait, dan juga bagi segenap
sivitas akademika lTB. Prosesi wisuda adalah wujud kebersamaan dalam
memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara. Dalam kondisi rakyat dan

bangsa Indonesia yang sedang berjuang mencegah penyebaran GOVID-19, ITB
juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung
perjuangan tersebut.

Bandung, 19 Maret 2020
irektur Pendidikan,m.
f-fcnn. lr. Arief Hariyanto
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