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TENTANG
PELAKSANAAN \^nSUDA ONLINE IAIN KUDUS

PERIODE JUNI 2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menindakjuti hasil audiensi pimpinan lAlN Kudus dengan Bupati Kudus selaku
Ketua Satgas Covid-19 pada hari Senin tanggal 21 Juni 2O21, dan berdasarkan hasil rapat
pimpinan lAlN Kudus pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021.

Dengan ini disampaikan bahwa wisuda periode Juni 2021 dilaksanakan secara
online/daring, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. \Atrsuda periode Juni 2021 , dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021;
2. Prosesi wisuda dalam bentuk sidang senat terbuka hanya diikuti '16 (enam belas)

anggota senat dan pemindahan koncer secara simbolik diwakili perwakilan dari
masing-masing program studi sebanyak 26 (dua puluh enam) wisudawan, dengan
menerapkan prokes 3 M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan
air mengalir, menjaga jarak;

3. Wisudawan terbaik prodi yang mengikuti wisuda secara offline/luring wajib
membawa bukti rapid test antigen dengan hasil negatif yang masih berlaku
(2 x24 jam)',

4. \Msuda online/daring dilaksanakan dengan memakai teleanference (aplikasi
Zoom) dan live streaming youtube;

5. Setiap wisudawan dipinjami toga untuk dipakai saat pelaksanaan wisuda;
6. Biodata wisudawan (foto, nama, tempat tanggal lahir, fakultas, prodi dll) akan

ditampilkan satu per satu di layar (yang dapat disaksikan secara onli,he) sesuai
dengan daftar urut pemanggilan wisudawan;

7. Wsudawan diberi fasilitas upload foto wisuda ke aplikasi wisuda lAlN Kudus dan
dapat diunduh kembali otomatis sudah tercantum orto (tulisan yang tertera di foto
wisuda periode juni 2021);

Demikian pengumuman ini atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb
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