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Oengan honnat, ksmi sampaikan bahwa scsuai dcngan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Univcrsiias 
Pendidikan Indonesia Tahun 2016 mengenai pelaksanaan ujian akhir program atau penyelesaian 51udi. 
maka pcrlu diinfonnasikan hal-hal sebagai bcrikut. 

I. Ketentuan bagi calon pcserta ujian sidanglyudisium 
a. Pcndafiaran peserta ujian sidang di laksanakan secara daring melalui laman 

https://siak.upj.edu/sias. 
b. Pendafiaran yudisium 03 di lnksunakan di masing-rna5ing program studi. 
c. Tidak berstatus berhenti sementara (cu ti akademik) pada semester Oenap 2016/2017. 
d. Telah melunasi SPP/UKT semester Genap 20 1612017 berdasarkan data laporan bayar 

SPP/UKT semester Gennp 201612017 dan berdasarkan hasi l pengecekan operator SJAK di 
Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakullas/UPI Kampus di Daeral1 masing-masing. 

e. Persyaratan skripsi dan mata kuliah 
(l)Peserta ujian sidanf/yudisium ndalah mereka yang mcngontrak mata kuliah skripsi 

dan/atau ujian sidang pada semester Genap 201612017. dan telah lulus scmua mata kuliah 
yang ditawarkan berdasarkan kurikulum. 

(2)Skripsi telah disetujui oleh Pcmbimbing Skripsi dan Ketua Departemen/Kctua Program 
Studi. 

f. Persyaratan kutipan (sitasi) jurnal dan publikasi ilmiah 
(I) Skripsi hams mengacu pada jurnal minimal 25% dari jurnlah acuan yang dirujuk. 

Persyaratan dapat kurang duri 25% untuk bidang kajian khusus dan langka bcrdasarkan 
pertimbangan pimpinan Dcpartcmen/Prodi. 

(2) Peserta ujian s.idang S I wajib mcnycrahkan bukti artikel yang siap atau sudah 
dipublikasikan (print oul dan sofljile) ke prodi dan telah disetujui oleh pembimbing skripsi 
ber.;amaan dengan penyerahan bcrkas pcrsyaratan sidang. 

g. Persyaratan penguasaan bahasa resmi PBB 
(I) Peserta ujian sidang dipersyarutkan memiliki kemampuan dalnm sulah sntu bahasa PBB 

(bahasa Arab, China. lnggris. Pcrancis. Rusia. atau Spanyol) yang dibuktikan dcngan hasil 
tes terStandar. 

(2) Skor minimal kcmampuan berbahasa PBB tersebut sesuai dengan Pedoman 
Penyelenggaraan Pendidikan UPI 1ahun 2016 atau equivalensinya sesuai dengan standar 
yang digunakan dan disesuaikan dengan kebijakan Departemcn/Prodi. 

h. Pesena sidang yang dinyatakan lulusan ujian sidanglyudisiurn sampai dengan 1anggal 31 
Agustus 2017, tidak bcr~ewajiban mcmbayar SPP/UKT semester ganjil 2017/2018. 

i. Mcngisi biodata dan abstrak skripsi (maksimal 1250 karalner) melalui Updating Profit 
Wisudawan pada laman hllps:l/sia~,J!l!i..eduisiM. 

j. Apabila kemudian ada perubahan pnda data yang telah dicntri dalam Upda1ing Profit 
Wisudawan, revisi dilakuk1u1 di Dircktora1 Akademik oleh petugas loket F1tkul1as/UPI Kampus 
di Daerah. 



2. Pengecel:an d31ll pembayaran SPPIUKT mahasiswa pesena ujian sidanglyudisium dilakukan oleh 
Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan melalui SIAK. 

3. Transkrip nilai sementara mahasi~wa pcscrta ujian sidang dicetak oleh F"akultas/Ul'I Kampus di 
Daerah masing-masing paling lambat saru minggu sebelum pelaksanaan ujian sidang/yudisium. 

4. Daftar calon peserta ujian sidang/yudisium yang telah disetujui oleh Ketua Dcpartcmen/Ketua 
Program Srudi serta telah memenuhi pcrsyarawn sebagaimana angk11 I .a s.d. I .h di atas, 
disampaikan kepada Direktorul Akadcmik. 

5. Daftar pesena ujian sidang/yudisium yang sudah tidak mempunyai permasalahan nkademik dan 
nonakademik, serta telah dinyatakan lulus. diserahkan kepada Direktoral Akadernik untuk 
pencemkan: 
a. ljazah/Diploma dengan mclampirkan fotokopi ijazah terakhir/a.kta kelahiran dan biodata serta 

pernyataan mahasiswa yang telah diverilikasi oleh Dosen Pembimbing Akademik atau Kctua 
DepartemenlPrograrn S1udi. Nama, tanggal. bulan, dan tahun serta tempat lahir yang akan 
dieantumkan pada ljazahlDiploma adalah scsuai dengan nama, tanggal. bulan, dan tahun sena 
tempat lahir yang tcrtera pada ijazah tcrakhir. Jika ada kekeliruan data pada ijazah tera.khir, 
ma.ka calon wisudawan harus mclampirkan surat keterangan dari sekolah/perguruan 1inggi atau 
instansi terkait yang berwenang. 

b. Transkrip Akademik dengan mcncantumkan judul skripsi. Apabila terjadi perubnhan judul 
skripsi dan lain-lain agar segera 111clampirkan perubahannya. 

6. Peserta ujian s idang/yudisiu111 jcnjang S I dan D3 yang tclah lulus harus menyerahkM bcrkas dan 
foto dengan memperhatikan keten1uan scbagai berikut. 
a. pasfoto bilam putih terbaru. ukuron 3x4 cm sebanyak 8 lembar (tu I is nanln di belakang foto); 
b. latar belakang kontras dengan pakainn yang dikenakan; 
c. dicerak di alas kertas dop dengan kualitas bail: (bukan basil rekayasa atau scanner komputer); 
d. pria mengena.kan kemcja. jas. dan dasi panjang; 
e. wanita menyesuaikan dengan busana resmi atau kebaya nasional: 
f. posisi tubuh mengbadap lurus kc depan; 
g. melampirkan fotokopi cot·er skripsi: dan 
h. melampirkan fotokopi lembar pengcsahan judul skripsi. 

7. Peserta ujian akhir program profesi yang telah lulus harus menyerahkan berkas scrta foto. Khusus 
lulusan PPG Dalam Jabatan wajib menyerahkan data NUPTK, asal sekolah. dan asal daerah. 
a. Ketentuan pasfoto: 

I) pasfoto berwarna 1crbaru. ukuran Jx4 cm sebanya.k 4 lembar(tulis nama di bclnkang foto), 
dan menyerabknn juga soji file pasfoto; 

2) latar belakang kontrns dengan pakaian yang dikcnakan: 
3) dicetak di alas kertas dop dcngan kualitas baik (bukan hasil rekayasa mau scanner 

komputer): dan 
4) latar belakang pasfoto: laki-laki warna rnerah. dan wanita warna biru: 

b. Pakaian: 
I) pria mengenakan kemcja. jas, dan dasi panjang; 
2) wanita menyesuaikan dengan busana rcsmi atau kebaya nasional: dan 
J) posisi tubuh mengbadap lurus kc depan. 

8. Laporan kelulusan dan daflar peserta Wisuda Gelombang II serta semua persyaratan sebagaimana 
angka 3, 4, 5, 6. dan 7 discrahkan kc Dircktorat Akademik paling lambal tanggal 30 Juni 2017. 
Laporan kelulusan, daftar peserta wisuda. dan berkas persyaratan yang disampaikan suudab 30 
Juni 2017 akan diproses umuk wisuda gelombang Ill, periode Dcsember 2017. Pcncctakan ljazah 
dan Transkrip Akademik akan ditaiigguhkan jika lulusan tidak melengkapi persyaratan sesuai 
dengan kecentuan. 

9. Se1iap lulusan barus memeriksa kcmbnli UrxlatinR Profit Wisudawan dan menondatangani draf 
lj112ah dan Transkrip Akadcmik di l)ivisi Luyanan Akademik Direktorat Akadc111ik. Kcsalahan 
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pada ljazah dan Transkrip Akademik yang tclah diperiksa oleh lulusan menjadi 1anggung jawab 
yang bersanglaitan dan 1idak akan di lakukan penggantianlpence1akan ulang ljal.ah a1au Transkrip 
Akademik. 

10. Lulusan juga barus memeriksa dan mcnandatangani draf Sural Keterangan Pendamping ljazah 
(SKPI) di F'akultas/UPI Kampus di Daerab masing-masing. Kesalaban data pada dokumen yang 
telah diperiksa o leh lulusan mcnjadi timggungjawab yang bersangkutan dan tidak akan dilakukan 
pcnggantian/pencetakan ulang. 

11. Pesena ujian sidang/yudisium harus mcndafiarkan diri untuk mengikuti Wlsuda Gclombang II 
t;inggal 23-24 Agustus 2017 dan melcngkapi scmua persyaratan yang klah ditctnpkan di 
Fakultas/UPI Kampus di Daera11 rnasing-masing. 

12. Caton wisudawan pembayar UKT dan penerima beasiswa Bidikmisi tidak mcmbayar biaya wisuda. 

13. Calon wisudawan selain tcrsebut pada bu1ir 12 dikenai kewajiban membayar biaya "isuda sebesar 
Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) untuk kelengkapan: 
a. 1oga dan topi: 
b. kalung; 
c. konsumsi; dan 
d. map ijazah asli. 

14. Bagi wisudawan in absemia (tidak hadir di tcmpat/acara wisuda). tetap wajib mcndaftar dan/atau 
membayar biaya wisuda (scsuai dengan buti r 13), sena mcngisi Surat pernyataao in ab.rentia di 
Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas/UPI Kampus di Daerah. 

15. Setiap calon wisudawan harus mengikuti gladl resik yang dilaksanakan pada 
a. Tanggal 22 Agustus2017 pukul 09.30, untuk pelaksanaan wisuda mnggal 23 Agustus2017; 
b. Tanggal 22 Agustus 2017 puku l I 5.30, untuk pclaksanaan wisuda tanggal 24 Agustus 2017. 
(apabila tidak terjadi perubahan waktu) 

Demikian cdaran ini kami sampaikan umuk dil.c1ahui dan dilaksanakan sebagaimana mcs1inya. 

rcrnbuson: 
l . ReklOr UPI (scbagai Japoran); 
2. Pora \Vakil Rehor UPI: 
). Sckrctaris Eksckutif UPI: 

sep Kadarohman, M.Si . .; '\-
198703 I 002 ( -

4, Para Dckan Falrultas. Direlctur UPI Kampus di Dacrah di lingkungan UPI: 
S. Para Din:lctur Direktorat di lingkungan UPI: 
6. Kcp;ila Biro Sarana d:in Prasarana \;Pl: 
7. Para Ketua Depanemen dan Procli di lingkungan UPI: 
8. Kepala Dhisi Layanan Akademik - Oil. Akadcmik UPI; 
9. Kcpala Di\isi Sistem lnformasi - Dit. 1 IK lll'I: 
10.Para Kepala Bagian Tata Usaha di lingl.ungan l..PI; 
11. Para Kepala Subbagian A kademik dan Kcinaha;iswaan di lingkungan UPI. 
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