SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

STKIP PGRI SUMENEP
Website: www.stkippgrisumenep.ac.id
Jl. Trunojoyo Gedungan Sumenep Telp.(0328) 664094 – 671732 Fax.664094
Nomor
Lamp
Hal

: 122/SE/C.4/STKIP PGRI/II/2020
: : Pelaksanaan Yudisium Semester Ganjil 2019/2020
Yth. Mahasiswa STKIP PGRI Sumenep
di SUMENEP
Sehubungan akan dilaksanakan yudisium pada semester ganjil TA 2019/2020 maka kami
menginformasikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Waktu Pendaftaran
Pendaftaran Yudisium dibuka mulai tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari
2020 setiap jam kerja;
2. Persyaratan Yudisium
Mahasiswa yang akan mengikuti yudisium harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Melunasi pembiayaan yudisium, pengambilan ijazah, Transkip nilai, SKPI, Sumbangan buku
serta Pembiayaan Wisuda Rp.1.850.000
b. Melunasi seluruh tanggungan keuangan (dengan bukti bebas tanggungan dari Bag. Keu)
c. Menyerahkan surat bebas tanggungan pinjaman buku dari perpustakaan STKIP PGRI sumenep;
d. Mengisi pendaftaran peserta yudisium melalui http://bit.ly/pendaftaran_yudisium2020
e. Mengisi formulir Yudisium yang dapat diunduh : http://stkippgrisumenep.ac.id/pengumumanpelaksanaan-yudisium-periode-ganjil-20192020.html
f.
Melampirkan pas foto terbaru serta file foto dalam bentuk CD. Foto bahan (Kertas Dof) ukuran
3x4 = 4 lbr (hitam putih) 4x6 = 4 lbr (hitam putih) dan 3x4 = 2 lbr ( berwarna), 4x6 = 2 lbr
(berwarna) backround warna merah. Untuk pria: memakai jas, berkemeja, berdasi (warna
terang/tidak gelap). Sedangkan Untuk wanita: berkebaya nasional, dapat berjilbab (warna
terang/tidak gelap) dengan membuat pernyataan bermaterai 6.000,- (Enam Ribu Rupiah);
g. Melampirkan foto copy Ijazah terakhir 2 (dua) lembar dilegalisir basah;
h. Telah lulus semua mata kuliah (bukti Transkip Nilai) dan memenuhi 150 point SKPI dari
kegiatan yang diikuti selama menjadi mahasiswa di STKIP PGRI Sumenep;
i.
Wajib menyerahkan Skripsi dan artikel hasil skripsi (artikel cek plagiasi) berbentuk Hard
Copy dan Soft Copy ke bagian UPT PERPUSTAKAAN
j.
Mahasiswa berhak mengikuti Yudisium jika semua persyaratan telah dipenuhi
2. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan yudisium akan dilaksanakan pada hari Kamis 27 Februari 2020 Pukul 08.00 WIB tempat
di AUDITORIUM STKIP PGRI Sumenep Lantai III, Gladi bersih Yudisium akan dilaksanakan hari
Rabu tanggal 26 Februari pukul 13.00 WIB sampai Selesai.
3. Pakaian Yudisium
Putra
: Kemeja putih lengan panjang, berdasi, dan jas almamater. Celana kain warna hitam
dan bersepatu fantofel.
Putri
: Pakaian atas putih lengan panjang, berdasi, berjilbab hitam bagi yang
menggunakan dan jas almamater, menggunakan rok warna hitam, dan bersepatu
fantofel.
Demikian surat edaran ini kami buat untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas
perhatiannya disampaikan terima kasih

Sumenep, 12 Februari 2020
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