ITN Malang Tetap Laksanakan
Wisuda ke 64 dan 65 Secara
Full Daring
Ketua Panitia Wisuda ke 64 dan 64 ITN Malang, Dr. Agung
Witjaksono, ST MT saat memberikan keterangan kepada wartawan,
di Ruang Sidang Pascasarjana ITN Malang, Kamis (25/03/2021).

Malang, ITN.AC.ID – Setelah tertunda satu periode wisuda
akibat pandemi Covid-19 akhir Institut Teknologi Nasional
(ITN) Malang menggelar wisuda secara virtual untuk Wisuda ke
64 Periode II tahun 2020 dan Wisuda ke 65 Periode I tahun
2021. Wisuda full daring diputuskan dengan masih mengacu pada
Surat Edaran Wali Kota Malang yang lama. Meskipun mendekati
acara wisuda keluar SE baru yang memperbolehkan wisuda luring
dengan ketentuan maksimal 200 wisudawan dan 400 pendamping.
Rektor ITN Malang Prof. Dr. Eng. Ir. Abraham Lomi, MSEE
menyambut baik SE Wali Kota Malang yang baru keluar tanggal 22
Maret 2021. Namun, mengingat acara wisuda ITN Malang sudah
disiapkan jauh hari, maka untuk wisuda Sabtu, 27 Maret 2021
tetap dilaksanakan secara full daring.
“Namun disayangkan SE (baru) tersebut sampai ke perguruan
tinggi terlambat. Karena pihak ITN sendiri telah mempersiapkan
wisuda tanggal 27 Maret besok secara full daring,” kata
rektor, Kamis (25/03/2021).
Baca juga: Mahasiswa Arsitektur ITN Malang Masuk Lima Besar
Sayembara Desain Gapura Universitas Mataran Berkat Jebaq
Antuq
Prof Lomi (sapaan akbran rektor ITN Malang) menuturkan, saat
ini para alumni sudah banyak yang kembali ke daerah masing-

masing. Sehingga, jika wisuda dilaksanakan secara luring akan
menyulitkan alumni. Mereka membutuhkan waktu dan protokol
kesehatan untuk kembali ke Kota Malang.
“Ini juga berlaku untuk wisudawan terbaik, karena jumlahnya
masih melebihi ketentuan surat edaran tersebut,” ujarnya.
Sementara Ketua Panitia Wisuda ITN Malang, Dr. Agung
Witjaksono, ST MT menambahkan wisuda ITN Malang tetap akan
dihelat secara daring. Ini sebagai antisipasi pada masa
pandemi Covid-19, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan.
“Kami masih mengikuti SE lama dengan melakukan wisuda secara
online, agar tidak menimbuhkan suatu masalah dikemudian hari,”
katanya.
Dikatakan Agung, panitia wisuda telah mempersiapkan segalanya
sebagai konsekuensi wisuda online, khususnya dalam jaringan
internet. Bahkan dari provider internet
bandwidth pada saat acara wisuda besok.
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Baca juga: Kreatif, Wisudawan Terbaik Teknik Informatika ITN
Malang Buat Website Jadwal Majelis
“Kalau untuk kampus semua akan kita siapkan dengan matang.
Kendalanya mungkin nanti dengan kondisi internet di masingmasing daerah calon wisudawan. Mengingat wisudawan ITN berasal
dari hampir seluruh propinsi di NKRI dengan kondisi jaringan
internet beragam. Mudah-mudahan nanti mereka sudah bersiap
dengan koneksi internet yang baik saat wisuda berlangsung,”
harap Kepala Prodi PWK ITN Malang ini.
Wisuda menjadi momen sakral bagi wisudawan. Untuk itu panitia
juga sudah mengirimkan toga kepada masing-masing wisudawan.
Sehingga saat acara wisuda digelar wisudawan sudah bisa
menggunakan toga.
“Momen paling sakral adalah ketika rektor memindahkan kuncir.

Maka, nanti kami memberi kesempatan kepada orang
tua/pendamping untuk membantu memindahkan kuncir. Juga akan
ada video rektor yang didampingi masing-masing dekan. Sehingga
akan terlihat bergerak semua, bukan hanya tampilan foto,”
tambahnya.
Selain menggunakan platform Zoom meeting, momen wisuda juga
disiarkan secara langsung di Youtube ITN Malang Official.
(me/Humas ITN Malang)

