KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI MALANG
Jl. Soekarno Hatta No.9 Malang 65141
Telp (0341) 404424-404425 Fax (0341) 404420
http://www.polinema.ac.id

PENGUMUMAN
Nomor 276/PUDIR I/KM/2020

Diumumkan kepada seluruh calon wisudawan Politeknik Negeri Malang bahwa Wisuda ke-51
secara DARING/ONLINE akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, dengan
ketentuan sebagai berikut:
1. Terdaftar secara DARING/ONLINE pada laman alumni.polinema.ac.id (SISFO ALUMNI
POLINEMA)

2. Wajib mengisi survei bagi orang tua calon wisudawan dengan link aplikasi
http://kjm.polinema.ac.id/kuisioner/kuisioner/biodata-ortu/add

3. Tepat pukul 06.30 mengikuti Room Zoom Meeting, akun dan ID Zoom Meeting dapat
dilihat pada laman alumni.polinema.ac.id (login SISFO ALUMNI POLINEMA)
4. Menggunakan perangkat komputer/laptop, bukan gawai (handphone)
5. Wajib memakai TOGA dan atribut wisuda, dengan busana:

- Laki-laki
: Mengenakan kemeja putih lengan panjang dan berdasi hitam
- Perempuan : Mengenakan pakaian nasional
6. Menyediakan paket data yang cukup, komputer/ laptop dalam kondisi menyala/on sampai
dengan berakhirnya prosesi wisuda

7. Mempersiapkan pengambilan video pada Zoom Meeting sebaik mungkin (pencahayaan,
sudut kamera, dan posisi)

8. Diperbolehkan didampingi oleh kedua orangtua, atau jika tidak memungkinkan boleh tanpa
pendamping (orangtua)

9. Wajib mengikuti prosesi wisuda dengan tertib dari awal hingga berakhirnya seluruh
rangkaian acara
10. Gladi Bersih akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 pukul 09.00-11.00
melalui link Zoom Meeting dan youtube live dengan mengklik link yang tertera pada
alumni.polinema.ac.id paling lambat 30 menit sebelum dimulai

Hal-hal yang TIDAK diperbolehkan pada saat prosesi wisuda berlangsung:
1. Dilarang menggunakan atribut lain di luar atribut wisuda yang telah ditetapkan
2. Dilarang dengan sengaja atau tidak sengaja menyalakan mic sehingga mengganggu
jalannya prosesi wisuda
3. Dilarang mematikan, menutup kamera, atau hal lain yang mengakibatkan tidak terlihatnya
video peserta wisudawan
4. Dilarang menggunakan editing, filter, atau apapun yang merubah wajah atau penampilan
peserta wisudawan

Demikian agar seluruh calon wisudawan WAJIB mengikuti ketentuan di atas, terima kasih.
30 November 2020
Pembantu Direktur I,

Tembusan:
1. Direktur
2. Para Ketua Jurusan

Supriatna Adhisuwignjo, ST., MT
NIP 197101081999031001

