
SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM 

STEI AL FURQON PRABUMULIH 
Jln. Dulmubin No. 758 Kel. Mangga Besar Kota Prabumulih 

Kode Pos: 31125 Hp (WA): 0821-3150-6127 

Email: steialfurqon@gmail.com / Website: steialfurqon.ac.id 

 

PENGUMUMAN 

Nomor : 053/Ka. Prodi/STEI.AF/XI/2022 

 

 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

Kami sampaikan kepada mahasiswa/i yang telah lulus dalam sidang munaqosyah dan 

menerima Surat Keterangan Lulus (SKL) bahwa terkait pelaksanaan wisuda untuk 

angkatan 2 Diundur pada Bulan Februari 2023. Batas akhir pendaftaran adalah tanggal 

31 Desember 2022, silahkan mempersiapkan beberapa hal berikut dan melakukan 

pendaftaran wisuda : 

Persyaratan pendaftaran 

wisuda 

: a. Mendownload dan mengisi formulir 

pendaftaran wisuda di website 

steialfurqon.ac.id 

b. Mendownload  dan mengisi surat bebas 

administrasi di website steialfurqon.ac.id 

c. Wajib melunasi semua tunggakan, termasuk 

tagihan wisuda 

d. Mengumpulkan buku bertema ”Ekonomi 

Islam” dengan tahun terbit 2015 s.d. 2022 

sebanyak 2 buah buku ke Perpustakaan 

e. Mengembalikan “Kartu Tanda Mahasiswa” 

ke Bagian Akademik 

f. Mengumpulkan fotokopi ijazah terakhir 

(SMA/SMK/MAN/MA) yang terlah 

dilegalisir sebanyak 1 lembar 

g. Mengumpulkan Skripsi yang telah disahkan 

dan dijilid sebanyak 4 rangkap di bagian 

akademik 

h. Mengisi dan mengupload file laporan skripsi, 

file laporan KKN, file berkas SKPI dan file 

foto wisuda di google form berikut : 

https://forms.gle/PAaVFNHUbJF7ZQAr6  

https://forms.gle/PAaVFNHUbJF7ZQAr6
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i. Mengumpulkan Fotocopy Surat Keterangan 

Lulus 

j. Mengumpulkan pas foto berwarna ukuran 

4x6 dan 3x4 (ketentuan terlampir) 

k. Melengkapi persyaratan penerbitan SKPI 

(ketentuan terlampir) 

Ketentuan Pas Foto : a) Latar belakang foto menyesuaikan tahun 

lahir 

 Tahun lahir ganjil, background merah 

 Tahun lahir genap, background biru 

b) Untuk akhwat, berpakaian kebaya dan 

menggunakan selempang kain songket 

c) Untuk ikhwan, berpakaian kemeja putih 

menggunakan jas hitam dan dasi 

d) Tidak berkacamata 

e) Rambut tertata rapi dan tidak gondrong 

(1-2-1) 

f) Pas foto yang dikumpulkan berukuran : 

 4x6 sebanyak 5 lembar 

 3x4 sebanyak 5 lembar 

 File foto dalam bentuk JPG/JPEG 

Ketentuan Tentang Data 

Prestasi Dan Dokumen Bukti 

Prestasi Sebagai Bahan 

Pembuatan Surat 

Keterangan Pendamping 

Ijazah (SKPI) 

 

 1. Pemenang lomba atau kejuaraan olah raga, 

sastra, seni, agama dan lain-lain: 

a) Dokumen prestasi menampilkan 

keterangan juara (1, 2, atau 3) atau 

medali (emas, perak, atau perunggu) 

yang diterima.  

b) Prestasi di bidang Sains (seperti: lomba 

Desain WEB, Olimpiade Sains, 

Elektronika, dll), Olah Raga (seperti 

dibidang Sains (seperti: lomba Desain 
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WEB, Olimpiade sains, Elektronika 

dll), Olah Raga (seperti: lomba 

Aeromodeling, Sepak Bola, Bulu 

Tangkis, Catur dll), Literatur (seperti: 

lomba Cerpen, Novel, Karya Tulis dll), 

Seni dan Budaya (seperti: lomba puisi, 

drama, menyanyi, pentas dsb).  

c) Dokumen bukti prestasi idealnya 

menampilkan keterangan level/tingkat 

kejuaraan (misal Tingkat 

kota/kabupaten, tingkat provinsi dll) 

d) Level terendah yang diterima adalah 

wilayah kota/kabupaten.  

e) Keikutsertaan lomba di tingkat 

Internasional.  

2. Kepengurusan dalam Organisasi 

kemahasiswaan seperti Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) dan Badan Eksekutif 

Mahasiswa (BEM) 

a) Seluruh organisasi kemahasiswaan baik 

di dalam Sekolah Tinggi Ekonomi 

Islam Alfurqon Prabumulih (BEM, 

UKM) maupun kegiatan di luar kampus 

misalnya menjadi pengurus himpunan 

mahasiswa daerah yang memiliki 

struktur dan memiliki bukti tertulis yang 

resmi seperti: Surat Keputusan, Surat 

Keterangan atau Kartu Anggota.  

b) Bentuk organisasi yang diterima adalah 

organisasi yang bersifat permanen.  

c) Dokumen bukti prestasi harus 
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menampilkan jabatan saudara dalam 

organisasi tersebut, dokumen bukti 

prestasi yang tidak menampilkan 

keterangan jabatan saudara akan ditolak.  

3. Sertifikat Bahasa Internasional:  

a) Sertifikat tes bahasa internasional resmi 

seperti TOEFL, IELTS, TOEIC yang 

dikeluarkan oleh lembaga resmi 

b) Dokumen bukti prestasi berupa 

sertifikat les/kursus bahasa asing 

4. Terlibat/membantu penelitian/pengabdian 

masyarakat yang dilakukan oleh dosen 

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Alfurqon 

Prabumulih atau melakukan penelitian dan 

pengabdian masyarakat sendiri. 

a) Penelitian dan pengabdian masyarakat 

yang diterima adalah penelitian dan 

pengabdian masyarakat yang 

dilakukan/ketahui oleh dosen Sekolah 

Tinggi Ekonomi Islam Alfurqon 

Prabumulih dan mahasiswa 

terlibat/membantu di dalamnya.  

5. Prestasi non-Perlombaan  

a) Mengikuti pertukaran pelajar/pemuda 

Internasional, memiliki karya tulis yang 

sudah dipublikasikan, narasumber/ 

pemateri dalam seminar dan sejenisnya 

minimum pada tingkat kabupaten.  

6. Dokumen bukti prestasi adalah dokumen 

yang memberikan bukti bahwa saudara 

adalah pemilik dari prestasi tersebut.  
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7. Ukuran resolusi minimal dari scan dokumen 

bukti prestasi adalah 800*600 pixel, apabila 

lebih kecil dari 800*600 pixel akan sulit 

terbaca dan dapat berakibat data prestasi 

saudara tidak diterima karena tidak terbaca.  

8. Dokumen bukti prestasi harus menampilkan 

identitas sesuai petunjuk di atas dengan jelas 

(dokumen yang tanpa identitas atau identitas 

yang berbeda tidak diterima).  

9. Prestasi yang diterima adalah prestasi yang 

diperoleh selama menjadi mahasiswa 

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Alfurqon 

Prabumulih (prestasi selama di SMA/ SMK, 

SMP atau SD tidak diterima).  

10. Scan dokumen yang disetor tidak boleh 

dimanipulasi isinya. Manipulasi isi 

Dokumen dalam bentuk apapun adalah 

tindak kriminal dan dapat beresiko 

mendapat sanksi akademik dari Sekolah 

Tinggi Ekonomi Islam Alfurqon Prabumulih 

11. Fotokopi dokumen diserahkan ke bagian 

akademik. 

 

Demikianlah pemberitahuan ini untuk diketahui. 

 

Prabumulih, 21 November 2022 

Ketua Prodi Ekonomi Syariah 

 

 

 

Rika Rahmadina Putri, S.E.I., M.Si. 

NIDN. 2125039104 

 

 


