
2. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYA,\N

7 T POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
-- Jln. cegerkalong Hilir. Ds. Ci\t"ruga. Bandung 40012. Kotak Pos 1234, Telepon (022) 2013789. Fax. (022) 2013889

POLBAN

PENGUMUMAN
Nomor : B/925lPLl 1KM.00.2012020

l. Diberitahukan kepada lulusan Program Diploma ll (Ahli Muda), Diploma III (Ahli Madya), Diploma lV
(Sarjana Terapan) dan Magister Terapan (S2) Tahun Akademik 201912020 Politeknik Negeri Bandung,
bahwa sebagai kelengkapan persyaratan untuk penulisan ijazah dan transkrip akademik, seluruh lulusan
wajib memperhatikan hal-hal berikut :

2.

a. Mengisi danlatau memvalidasi data isian melalui laman: yudisium.polban.ac.id
password yang telah diterima; paling lambat l5 Oktober 2020;

b. Meng-upload foto diri/pas photo hitam putih ukuran 4x6 cm untuk keperluan
Lulusan:

c. Mengirimkan Fonnulir hasil isian untuk penulisan |jazah dan Transkrip Akademik yang telah

diternpelkan pas photo sesuai ketentuan ke Bagian Akademik POLBAN, Jl. Gegerkalong Hilir, Ds.

Ciwaruga (via pos/jasa kurir) paling lambat l5 Oktober 2020;
d. Ketentuan pengisian pada kolom "datatambahan informasi calon wisudawan":
e. Wajib mengisi seluruh datatarnbahan informasi sesuai dengan jumlah karakter yangdiminta;
f. Wajib meng-upload file bukti data tambahan informasi (berupa lembar pengesahan/bukti

magang/sertfikat/piagam/surat keterangan keikutsertaanldaftar hasil peserta/bukti lainnya yang sah).

Untuk mahasiswa Prograrn RPL tidak diwajibkarr mengisi kolom magang indr"rstri dan meng-upload file
bukti;

g. Pengisian kolom pelatihan/training dan pengalaman berorganisasi lebih diutamakan yang memiliki kaitan

dengan peningkatan kompetensi dan capaian pembelajaran;

h. Pengisian kolom penghargaan dan prestasi lebih diutarnakan penghargaan dan prestasi yang diperoleh

ditingkat regional, nasional maupun internasional danalatau yang rnemiliki kaitannya dengan bidang

kompetensi yang dikuasai.
a. Pengurusan bebas masalah mahasiswa sudah dilakukan rnelalui aplikasi dan sampai saat ini

proses validasi oleh unit-unit terkait yaitu:
- Administrasi Program Studi/Jurusan (Lab, bengkel, perpustakaan jurusan, koordinator

pembimbing);
- Perpustakaan Pusat

- UPT. Studio Gambar
- UPT. Komputer
- Kantor PD III
- Keuangan Pusat

b. Mulai tanggal 1 7 Oktob er 2020 mahasiswa dapatmelihat hasil validasi bebas masalah tersebut di laman:

akademik.polban.ac.id. Bagi mahasiswa yang hasil validasinya dinyatakan bebas, maka dapat mencetak

formulir bebas rnasalah tersebut, sedangkan bagi mahasiswayagdinyatakan belum bebas masalah, maka

dapat menghubungi petugas sesuai dengan catatan di form aplikasi.
No. WA Petugas :

- Bpk. Sujana (Bagian Keuangan Pusat)

- Ibr"r Erlin Arvelina (Perpustakaan Pusat)

- Bpk. Agus Sutisna (Bagian Akademik)
- Bpk. Darusi (Kantor PD III)
- Bpk. Yudi Rachmat (UPT. Kornputer)
- Bpk. Moch. Taufik (UPT. Studio Garnbar)

Sesuai surat edaran Direktur Polban Nomor l9 Tahun

masuk ke kampus Politeknik Negeri Bandung.

Demikian pengumulnan ini disarnpaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

dengan menggunakan

ljazah danlatau Buku

masih

TA dan

3.
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085860088558

2020, mahasiswa tidak diperkenankan datang dan
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