PENGUMUMAN
No. 228/Akd/STIEMJ//VIII/2020
Tentang
PELAKSANAAN SIDANG YUDISIUM DAN WISUDA
STIE MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020
Ketua STIE Muhammadiyah Jakarta mengumumkan ketentuan Sidang Yudisium sebagai
berikut:
1. Bagi mahasiswa yang sudah mengikuti sidang tugas akhir (Skripsi S1 / LTA D3), wajib
melakukan pendaftaran sidang yudisium dan wisuda
2. Pelaksanaan Sidang Yudisium dibagi 3 tahap:
-

Tahap ke-1: Rabu, 19 Agustus 2020, Pukul 09.00 - selesai

-

Tahap ke-2: Rabu, 26 Agustus 2020, Pukul 09.00 - selesai

-

Tahap ke-3: Senin, 31 Agustus 2020, Pukul 13.00 - selesai

3. Syarat-syarat Pendaftaran sidang Yudisium dan Wisuda
a. Menyerahkan hardcopy skripsi yang sudah direvisi dan dilengkapi serta lembar
pengesahan skripsi sudah ditandatangan oleh dosen penguji dan dosen pembimbing
rangkap 3 *
b. Pas photo studio ukuran 4 x 6 (4 lembar) dan 3 x 4 (2 lembar) dengan background
merah.
c. Surat keterangan dari bagian akademik yaitu melengkapi sertifikat seminar (minimal
4), TOEFL dan kelengkapan akademik lainnya
d. Surat keterangan dari bagian keuangan yaitu menyelesaikan kewajiban yang
berkaitan dengan keuangan yaitu uang kuliah dan uang wisuda**
e. Surat keterangan bebas pustaka yaitu meyelesaikan masalah perpustakaan sesuai
ketentuan dan menyerahkan softcopy skripsi berserta ringkasan skripsi untuk
repositori
f. Surat keterangan bebas plagiarisme yaitu melakukan test plagiarisme atas skripsi
yang dikeluarkan oleh pihak akademik***
4. Mahasiswa wajib menggunakan jaket almamater STIE Muhammadiyah Jakarta saat
Sidang Yudisium berlangsung
5. Pelaksanaan Wisuda tanggal 10 Oktober, untuk pelaksanaan wisuda offline atau online
akan diumumkan kemudian melihat perkembangan Covid-19 dan himbauan Pemerintah.
Jakarta, 15 Agustus 2020
Ketua

h

Dr. Lela Nurlaela Wati, SE, MM
NDK.02080307127801

Keterangan :
* Perbanyak hardcopy skripsi sebanyak 3 eksemplar lewat koperasi “AMANAH SEJAHTERA”
STIEM JAKARTA dengan biaya Rp 250.000,-.
** Biaya Wisuda yang dibayarkan biaya wisuda offline, jika tidak memungkinkan dan tidak ada
izin karena adanya wabah pandemi Covid19, wisuda akan diselenggarakan online dan biaya
wisuda akan dikembalikan sebesar 25 % dari biaya wisuda offline
*** Mahasiswa diizinkan mengecek sendiri plagiarisme dan membawa hasil cek tsb ke
akademik baik skripsi maupun ringkasannya
Rundown Acara Sidang Yudisium:
1. Pembukaan oleh MC
2. Pembacaan ayat suci Al-Quran
3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
4. Menyanyikan lagu Sang Surya
5. Menyanyikan lagu Mars STIEMJ
6. Sambutan Ketua STIE MJ
7. Prakata dari Waket 1
8. Pembacaan surat keputusan yudisium dan pemanggilan mahasiswa satu persatu oleh Kaprodi S1
Akuntansi, Kaprodi S1 Manajemen, dan Kaprodi D3 Akuntansi
9. Penutup dan sesi Photo

