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ALUR PENGAMBILAN PLAKATIPHOTO WISUDA LAMA (LEBIH DARI 6 BULAN)

Sekretariat mendata piakat/photo 

dan mencari nomor telp./alamat 

alumni dibandingkan dengan data 

dari Bag. Kemahasiswaan 

+ Sekre menghubungi alumni sesuai 

data nomor telp/FB dan 

menyampaikan bahwa 

pengambilan pia kat/photo 

maksimal 2 bulan sejak dihubungi 

Data 

Plakat/Photo 

Lama 

r------. 

• 
Alumni telah diinformasikan 

terkait masa pengambilan 

piakat/photo dan memberikan 

konfirmasi akan mengambil 

sendiri/dikirim atau tidak 

Alumni 
mengambil/tidak YA
 

(retensi piakat/photo
 
2 bulan)
 

TIDAK Y Ambil J 
SendiriI Plakat/photo dihancurkan I 

~ ~ J Alumni menerima I Selesai J pia kat/photo 
I~ 

I 

Alumni minta 

piakat/photo-. 
dikirim ke alamat 

sesuai konfirmasi 

Alumni mentransfer 
Sekre 

sejumlah biaya untuk 
menginformasikan 

pengiriman plakat dan f----
rekening untuk IJ----to 

transfer J 
mengkonfirmasikan 

bukti transfer ke sekre 

... 
Sekre mengirimkan 

plakat/photo ke alamat dituju 

~ 
Sekre 

mengkonfirmasikan bukti 
pengiriman ke alumni 

I 

, 

I 

I 

I 
! 

I 
I
 
I
 
I 

I 



POB PENGAMBILAN IJAZAH DAN TRANSKRIP LAMA (LEBIH DAR! 6 BULAN
 

Lembar ijazah 

dan transkrip 
lulusan___ 

Alumni mendapatkan 

informasi terkait syarat 

pengambilan ijazah atau 

transkrip serta masa retensi 

Staf sekretariat 

mengingatkan kembali 

alumni/lulusan jika dalam 

waktu tiga bulan belum 

juga diambil ijazah atau 

transkripnya 

Syarat-Syarat Pengambilan Ijazah dan Transkrip Lulusan (Iebih dari masa retensi): 
1. Membawa bukti akte lahir/ljazah Sl/KTP Asli 
2. Mempersiapkan pasphoto sesuai ketentuan ijazah (bagi yang belum menyerahkan pasphoto) 
3. Menyerahkan bukti transfer sejumlah denda yang ditujukan untuk beasiswa mahasiswa 

FASILKOM: (> 6 bin - 1 th denda 500rb, > 1 th  2 th denda 1 jt, > 2 th - 3 th denda 3 jt, 
> 3th  5th denda 5 jt) dan tetap wajib menyerakan buku dan CD tugas akhir 

Staf sekretariat menghubungi 

alumni/lulusan terkait informasi 

pengambilan ijazah/transkrip 

dan prasyaratnya 

(> 5 th denda 7.5 jt pemutihan-berkas buku tugas akhirtidak perlu diserahkan lagi) 

Alumni/lulusan 

menyerahkan 

syarat-syarat 

pengambilan 

ijazah dan 

transkrip
I I 

Staf sekretariat menerima 

berkas syarat dan 

menyerahkan ijazah untuk 

diperiksa dan di ttd oleh 

a'iumni/iulusan 

Staf sekretariat melakukan scanTranskrip dan ijazah 
ijazah dan transkrip alumni/lulusan yang sudah di ttd 
dan kemudian diserahkan kepada alumni/lulusan 

alumni/lulusan 

Alumni menerima ijazah dan 1 

transkrip asli serta menandatangani II 
bukti pengambilan 
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