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PENGUMUMAN
Nomor: B- 1495 /Stb.01/WK.1/PP.00.9/10/2021
TENTANG
YUDISIUM SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
Berkenaan dengan Pelaksanaan Yudisium Semester Gasal STABN Sriwijaya
Tahun Akademik 2021/2022, berikut ini disampaikan beberapa hal yang harus
diperhatikan oleh mahasiswa yang akan mendaftar yudisium:
1. Jadwal Pendaftaran dan Pelaksanaan Yudisium:
a) Jadwal Pendaftaran dan Pelaksanaan Yudisium Semester Gasal STABN
Sriwijaya Tahun Akademik 2021/2022.
No.
Periode Yudisium
1. Pendaftaran Yudisium
2.

Pelaksanaan Yudisium

Jadwal Pendaftaran
11 Oktober s.d. 11 November 2021.
15 November 2021, Pukul 14.00 s.d. selesai,
secara daring.

b) Pendaftaran Yudisium Semester Gasal STABN Sriwijaya Tahun Akademik
2021/2022 dilaksanakan secara daring dengan mengakses tautan:
https://forms.gle/8xfdXzwHB24HN6B98
2. Berkas Syarat Yudisium:
a) Formulir pendaftaran yudisium dalam bentuk cetak, formulir dapat diunduh
melalui tautan berikut: https://bit.ly/formuliryudisiumSW
b) Pasfoto berwarna terbaru standar studio sebanyak empat (4) lembar dengan
ketentuan:
- ukuran 3x4,
- memakai jas hitam (bukan almamater), berdasi hitam, kemeja putih, tidak
memakai kacamata, rambut tidak menutupi kedua telinga,
- latar belakang berwarna merah untuk mahasiswi/perempuan dan biru
untuk mahasiswa/laki-laki.
- dilarang menyerahkan pasfoto hasil cetak pribadi yang menggunakan
printer biasa atau melalui penyedia jasa fotokopi.
c) Empat (4) eksemplar skripsi yang telah dijilid dengan ketentuan:
- jilid hard cover warna merah untuk Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha
dan jingga untuk Prodi Kepenyuluhan Buddha,
- tulisan dan lambang STABN Sriwijaya pada sampul depan skripsi
seluruhnya berwarna emas,
- pada lembar pernyataan bahwa skripsi merupakan hasil karya sendiri
harus ditempel materai Rp10.000,00 dan ditandatangani terkena materai
dan kertas lembar pernyataan,
- skripsi sudah disahkan baik oleh dosen pembimbing, kaprodi, dan seluruh
penguji.

d) Tiga (3) keping Compact Disc (CD) berisi softcopy skripsi dan artikel skripsi
dalam bentuk file MS.Word dan PDF.
e) Tiga (3) eksemplar artikel skripsi jilid
disahkan/disetujui oleh pembimbing skripsi.

biasa/lakban

yang

telah

f) Buku Agenda Pembayaran dan Bimbingan Skripsi (asli).
g) Fotokopi bukti pembayaran uang kuliah sampai semester berjalan.
h) Surat Keterangan dari perpustakaan bahwa telah bebas dari pinjaman buku
dan telah menyerahkan buku sumbangan kepada Perpustakaan STABN
Sriwijaya. (Hubungi petugas perpustakaan untuk ketentuan buku yang dapat
disumbangkan).
i) Fotokopi sertifikat/piagam juara lomba yang pernah diikuti. (Jika ada).
3. Tata Cara Pengumpulan Berkas Syarat Pendaftaran Yudisium
a) Mahasiswa yang telah mendaftar yudisium, mengirimkan konfirmasi
pendaftaran dengan mengirimkan pesan melalui WhatsApp pada nomor
089613390986 dengan format pesan sebagai berikut:
Daftar_Yudisium_Gasal_2021/2022_Nama_NIM_Prodi.
b) Berkas Syarat Yudisium diserahkan kepada petugas pada Subbagian
Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni STABN Sriwijaya mulai tanggal 11
Oktober s.d. 11 November 2021.
c) Mematuhi prosedur kesehatan
mengumpulkan berkas.

dan

tidak

berkerumun

pada

saat

4. Busana dan Ketentuan Yudisium
a) Mahasiswa peserta yudisium wajib mengenakan busana yang terdiri dari:
kemeja warna putih, jas almamater, dasi warna hitam, celana/rok warna
hitam, sepatu.
b) Menyalakan kamera/webcam pada saat pelaksanaan yudisium.
Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Tangerang, 7 Oktober 2021
a.n. Ketua,
Wakil Ketua Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga,

Edi Ramawijaya Putra
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PENGUMUMAN
NOMOR: B- 1663 /Stb.01/WK.1/PP.00.9/10/2021
TENTANG
PENDAFTARAN WISUDA SARJANA KE-15
STABN SRIWIJAYA TAHUN 2021
Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Wisuda Sarjana ke-15 STABN
Sriwijaya Tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27
November 2021, pukul 08.00 sampai dengan selesai, bertempat di STABN Sriwijaya;
perlu diumumkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pendaftaran Wisuda Sarjana ke-15 STABN Sriwijaya Tahun 2021 dilaksanakan

secara daring, dengan mengakses: https://bit.ly/DaftarWisudaSW2021
2. Adapun persyaratan untuk mendaftar Wisuda Sarjana ke-15 STABN Sriwijaya

Tahun 2021 secara daring tersebut adalah:
a) Mengisi formulir pendaftaran secara daring pada tautan tersebut di nomor 1;
b) Mengunggah file pasfoto dengan ketentuan:
- memakai jas hitam (bukan almamater), berdasi hitam, kemeja putih, tidak
memakai kacamata, rambut tidak menutupi kedua telinga;
- latar belakang berwarna merah untuk mahasiswi/perempuan dan biru untuk
mahasiswa/laki-laki.
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dijadikan pedoman sebagaimana
mestinya. Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.
Tangerang, 28 Oktober 2021
a.n. Ketua,
Wakil Ketua Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga,

Edi Ramawijaya Putra

Tembusan:
Yth. Ketua
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PENGUMUMAN
Nomor: B- 1820 /Stb.01/WK.1/PP.00.9/11/2021
TENTANG
PERUBAHAN JADWAL YUDISIUM SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022
Berkenaan dengan Pelaksanaan Yudisium Semester Gasal STABN Sriwijaya
Tahun Akademik 2021/2022, terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan dan
diubah sebagai berikut:
1. Jadwal Pendaftaran dan Pelaksanaan Yudisium:
a) Jadwal Pendaftaran dan Pelaksanaan Yudisium Semester Gasal STABN
Sriwijaya Tahun Akademik 2021/2022.
No.
Kegiatan
1. Pendaftaran Yudisium

2.

Pelaksanaan Yudisium

Jadwal
Pendaftaran yang semula sampai tanggal 11
November 2021, diperpanjang hingga 17
November 2021.
Pelaksanaan yang semula dijadwalkan pada
15 November 2021, diubah menjadi tanggal
19 November 2021 Pukul 14.00 s.d. selesai,
secara daring.

b) Pendaftaran Yudisium Semester Gasal STABN Sriwijaya Tahun Akademik
2021/2022 dilaksanakan secara daring dengan mengakses tautan:
https://forms.gle/8xfdXzwHB24HN6B98
2. Berkas Syarat Yudisium:
a) Formulir pendaftaran yudisium dalam bentuk cetak, formulir dapat diunduh
melalui tautan berikut: https://bit.ly/formuliryudisiumSW
b) Pasfoto berwarna terbaru standar studio sebanyak empat (4) lembar dengan
ketentuan:
- ukuran 3x4,
- memakai jas hitam (bukan almamater), berdasi hitam, kemeja putih, tidak
memakai kacamata, rambut tidak menutupi kedua telinga,
- latar belakang berwarna merah untuk mahasiswi/perempuan dan biru
untuk mahasiswa/laki-laki.
- dilarang menyerahkan pasfoto hasil cetak pribadi yang menggunakan
printer biasa atau melalui penyedia jasa fotokopi.
c) Empat (4) eksemplar skripsi yang telah dijilid dengan ketentuan:
- jilid hard cover warna merah untuk Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha
dan jingga untuk Prodi Kepenyuluhan Buddha,
- tulisan dan lambang STABN Sriwijaya pada sampul depan skripsi
seluruhnya berwarna emas,

-

-

pada lembar pernyataan bahwa skripsi merupakan hasil karya sendiri
harus ditempel materai Rp10.000,00 dan ditandatangani terkena materai
dan kertas lembar pernyataan,
skripsi sudah disahkan baik oleh dosen pembimbing, kaprodi, dan seluruh
penguji.

d) Tiga (3) keping Compact Disc (CD) berisi softcopy skripsi dan artikel skripsi
dalam bentuk file MS.Word dan PDF.
e) Tiga (3) eksemplar artikel skripsi jilid
disahkan/disetujui oleh pembimbing skripsi.

biasa/lakban

yang

telah

f) Buku Agenda Pembayaran dan Bimbingan Skripsi (asli).
g) Fotokopi bukti pembayaran uang kuliah sampai semester berjalan.
h) Surat Keterangan dari perpustakaan bahwa telah bebas dari pinjaman buku
dan telah menyerahkan buku sumbangan kepada Perpustakaan STABN
Sriwijaya. (Hubungi petugas perpustakaan untuk ketentuan buku yang dapat
disumbangkan).
i) Fotokopi sertifikat/piagam juara lomba yang pernah diikuti. (Jika ada).
3. Tata Cara Pengumpulan Berkas Syarat Pendaftaran Yudisium
a) Mahasiswa yang telah mendaftar yudisium, mengirimkan konfirmasi
pendaftaran dengan mengirimkan pesan melalui WhatsApp pada nomor
089613390986 dengan format pesan sebagai berikut:
Daftar_Yudisium_Gasal_2021/2022_Nama_NIM_Prodi.
b) Berkas Syarat Yudisium diserahkan kepada petugas pada Subbagian
Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni STABN Sriwijaya sampai dengan
tanggal 17 November 2021 Pukul 15.00 WIB di ruang Subbagian Akademik,
Kemahasiswaan, dan Alumni.
c) Mematuhi prosedur kesehatan
mengumpulkan berkas.

dan

tidak

berkerumun

pada

saat

4. Busana dan Ketentuan Yudisium
a) Mahasiswa peserta yudisium wajib mengenakan busana yang terdiri dari:
kemeja warna putih, jas almamater, dasi warna hitam, celana/rok warna
hitam, sepatu.
b) Menyalakan kamera/webcam pada saat pelaksanaan yudisium.
Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Tangerang, 11 November 2021
a.n. Ketua,
Wakil Ketua Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga,

Edi Ramawijaya Putra

