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Perihal : Ujian Akhir Program Jenjang Diploma (03), Strata I (S I), 

dan Pfi gram Profesi Sem ter Genap Tahun Akademik 2017/2018 
dan Wisuda D Juni Tahun 2018 

Ytb. Dekan Fakulta · Direktur UPI Kampus Daerah; Kct11a Depart men!Prodi ; 
dan mahasiS\va calon p erta. Uj ian Sidang S 1/Pengumuman Kelulu an 03 
di llngk1J.ngan niversitns P'endidikan Indonesia 

Dengan honnat, kami snmpaikan bahwa sesuai dengan P doman Penyelengga.raa.n Pendidikan Univer itas 
Pendidjkan In don sia TaJHin 2017 mengenai pelnk~naan ujian akhir progrrun atau penye lesaian studi, 
maka perJu diinformasikan hal-hal sebagai berikut 

1. Ketenrunn bagi calon peserta ujian sidru1g S 1/pengumuman kelulu an 03 
a. Pendaftaran peserta ujian sidanglpengumuman kclulusa:n dilaksanakan di masing-masing Proe,'fam 

tudi· 
b. Tidal< bcr. tatus berhenti semen tara ( cuti ak11demik) pada mcster enap 2017/20 18; 
c. Telah meltmasi SPP/UKT semester Genap 20J 7/2018 berdasarkan data laporan buyar PP!VKT 

semester Gcnap 2017/2018 dan berdasarkan basil pengecekan operator SlAK di ubbagian 
Akademik dan Kemahasiswa.an Fakultas!UPJ Kampus di Daerah masing-masing; 

d. Persyamtan kripsi dan mata kuliah 
I) Pescrt.a ujian sidang/pengurnuman kelu lusan ad. la.h meroka yang mengontrak mata kulio.h skripsi 

dan ttiian sidang pads semester Genap 201712018, dan telah luJus emua mata kuliah yang 
ditawa.rkan bcrdasarkan kurikulum: 

2) Skrip i l lah disetujui olch Pcmbimbing Skripsi dan Kctua Departemen/Ketua Program Studi . 
e. Persyaratan kutipan (sitasi) jurnaJ dan publiknsi ilrniah 

I) k.ripsi haru mengacu pada jurnal minimal 25% dari jumlah acuan yang dirujuk. Persyaratan 
dapat kurang dari .2.5% untuk bidang kajian khusus dan ln.ogka berdasarkan pertimbangan 
pimpitlan Departemen/Prodi · 

2) Pes rta uj"an sidang S I wajib menyerahkan bukti artikel yang siap alau sudah dipubtikasik.an 
(print out dan sofl file) ke prodi dan telah disetujui oleh pembimbing skrip i bersamaan dengan 
penyeruhan bcrkas persyaratan idang; 

f Per:;yaratan penguasnan bahasa resmi PBB 
1) Pesert.a ujian sida.ng dipersyaratkan memiliki kemampuan dalnm salah sntu bahasa PBB (bahasa 

Arab, hina, fnggris, Perancjs., Rusia, utau Spanyol) yang dibuktikan dcngan hasil tes terst1Jndar; 
2) Skor minjmal kemampuan berbahasa PBB terscbut sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan 

Pendidikan UPl Tahun 2017 atau cquiva.lensinya e uai dengan standar yang digunak.an dan 
disesuai:kan dengan kebijakan Departemen/Prodi; 

g. M ngisi biodata dan abstrak skripsi (maksimal 1250 karakt.er) melalui Updating Profil Wisudawan 
di akultrui/Kampus Daerah ma ing-masing bagi lulusan D3 atau mela.lui Iaman lAS 
(https://siak.upi.edu/sias) bagi lulusan 1; 

h. Apabila kernudian ada perubaJtan data yang telah dientri dalam Updatirtg Profil Wisudawru\ atau 
loman lAS tersebut, revisi dilakukan di Direktorat Akadcmik oleh petug.as I ket Fakulta !UPI 
Kampus di Daerah. 

2. Pcngccekan data pombayaran SPP/UKT mu.hasiS\.\'8 peserta uji<m !dang dihtkukan oleh Ketua 
Departeml;n/Prodi melalui Iaman SIAS atau oleh Kepala Subbagian Akadcmik dan Kemaha i ~ \\'ruln 

melalui SIAK. 
J . Trnn krip nilai sementara mahasiswa pc&crla ujian sidang dicctak oleh Fakultas.IUPI Kampus di Daerah 

masing-ma ing atau melalui Iaman 1A bagi pe erta ujian sidang I, paling lambat satu ming,gu 
scbelum pelak anann ujia.n sidang/pengumuman kelulusan, 

I 



. . 

4. Daftar laporan kclulusan ujian sidang S l/pc.ngumuman kelulu an 03 yang telah disetujui olen Ketua 
Depmtemen/Ketua Program Studi serta te lah rnemenuhi persyaratan sebagaimana angka l .a .d. l .g di 
atas disampaik.an ke Subbagian Akmawa Fakultas/Kampus Daerah. Lapornn kelulusan yang sudah 
ditandatangarti oteh Wakil Dekan Bidang Akadem.ik Pak:ultas/Direktur Kampus UPI di Da rab 
dise.nthkan ke Direktorat Akademik melalui Seksi Pendidikan dan Evaluasi. Divisi Layanan Akademik 
dilengkapi denganfi/e daftar nama lulu an menggunakan format Excel. 

5. Daftar laporan k.elulusan uj ian sldang S 1/pengumuman kelulusan DJ yang sudah tidak rnempunya i 
permasnlahan akademik dan nona.kademik akan diproses untuk pencetakan: 
a. fj a1 .. ah/Diploma; 
b. Transkrip Akademik. 

6. Peserta ujian idang S 1/pengumuman kelulusan 03 yang dinyatakan lui us a.kan memperoleh Surat 
Keterangan Pendamping Ijazah (SKPl). Pengisian data dan pencet.akan SKPI dilakukan olch sctiap 
Prodi/Fakulta_c:;/Kampus UPI di Daerah. 

7. Pc erta ujian sidang S 1/pengu muman kelulusan DJ yang telah lulus ha rus menyeruh.kan berkas dan 
pasfoto dengan memperhatikan ketentuan sebuga.i berikut. 
a. Berkas per yaratan 

I) Fot kopi ijazab terakhir; 
2) Formulir Pembuatan ljazah dan SKPI yang sudah ditandatnngani oleh yang bersangkutan dan 

diverilika i oleh Ketua Prodi ; 
3) Cov >r kripsi: 
4) Lembar pengesaban sk.ripsi; 
5) Jib ada kekellruan data pada ijazah terakhir, caJon wisudawan harus melampirkan surat 

ketera11gan dari ekoJah/perguruan tinggi atau in tansi terkait yang berwenang; 
6) Jika t rjadi perubahan judul dau/atau pembimbing skrip i, eaton wisud.awan harus segera 

memperbaiki dan mclampirkan bukti perubahannya. 
b. Ketentuan pasfoto 

I) Pasfoto terbaru hitam-putih ukuran 3x4 em sebanyak 5 lembar (tulis nama di belakang foto)' 
2) Lata.r belakang kontras dengan pakaian yang dikenakan~ 
3) Posi i tubuh menghad.a.p lurus ke depan; 
4) Pria m~;:ngenakan kemeja, jas dan d.as.i panjang.; 
5) Wanitu mcnyesuaikan dengan busuna resrni atuu kebaya nas iona l (bagi yang berjiloab, kedua 

belah bahu harus terlihatltampak jela ); 
6) Dicetak di ala kertas dop dengan kualita.s baik (bukan ha.sil rekayasa a tau scanner komputer). 

8. Pe erta ujian nkhir program profesi yang t lah lulus harus menyerahkan berkas serta pasfoto. Khusus 
lulu an PP Dala.m Jabatan wajib menyerahkan data NUPTK. asa l sekolah dan u.sal daerab . 
a. Ketenluan pasfoto 

1) Pasfoto terba.ru beTV~'arna., ukuran 3x4 em sehanyak 4 lembar (tulis nama di belakang foto) , dan 
menyerahk.a.n juga ·o.fr file pa foto: 

2) Latar belakang kontras dengan pakaian yang dikcnakan; 
3) Dicetak di atas ketia dop dcngan kua.litas baik (bukan basil rekaya a atau scanner komputer); 
4) Latar bclakang pa toto : laki-laki warna mcrah, dan wanita wama biru. 

b. Pa.kaian 
I) Pria mengenakan kemeja jas, dan dasi panjang; 
2) Wanita menyesuaikan dengan busana rcsmi a.tau kebaya nasional; 
3) Posisi tubuh meogha.da1> lurus ke depan . 

9. Laporan k.elulu an dan daftar peserta \Vi uda, Gelombang II serta emuapersyaratan sebagaima.na angka 
3, 4, 5, 7. dan 8 diserahka.n kt: Otrektoral Akademik paling liUDbat tanggol 25 April 2018. Laporan 
kelulusan daftar peserta wisuda, dan berkas persyaratan yang di a.tnpaikan scsudah tanggai2S April 
2018 nkan diproses untuk Wi.suda Gelombang 10, periode Oktober 2018. Pencetakan ljazah dan 
Trnnskrip Akademik akan ditangguhkan jika lulu an tidak melengkapi persyaratan sesuai dengan 
kctentuan . 
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LO. etiap lui an haru. mem rik a k mbali profil calon wisudawan melalui Updating Profil Wisudawan 
ata.u lnman SIAS. serta menandatangani draf ljazah dan Transkrip Akademik di Divisi lnyanan 
Akademik Direlct rat Akademik. Kesala.han pada lj!l7..ah dan Transkrip Akademik yang telah diperiksa 
oleh lulusan menjadi tanggung jawab yang bcr ang.kulan dan tidak akan dilakukan 
penggantian/~ncetakan ulang ljazah atau Transkrip Akademik. 

II. Lulusanjuga haru memerik a dan menandatangani draf ural Keterangan Pendamping ljazal1 (SKPl) 
di Fakultas/ !PJ Kampus di Daerah masing-masing. Kesalahan data pada dokumen yang telah 
diperiksa oleh lulusan menjadi t:lnggung jawab yang bers.ru1gkutan dan tidak akan dilakl.lkan 
penggantian/penc takan ulang. 

12. Pe erta ujian idaog!pengumuman kelulusan harus mendaftarkan diri untuk mengikuti Wisuds 
Gclomban" n tanggal 27-28 Juni 2018 (tentatif) dan melengkapi semua persyarat.an yang telah 
ditetapkan di Fakult UPr Kampus di Dacrah rnasing-masing. 

13. alon wisuda.' an pembayar UKT dan penerimn beasiswa Bidikmisi tidak membayar biaya wisuda 

14. Calon wi udawan selain t.ers.ebut pada bulir 13 dikenai kewajiban membayar biaya wisuda sebesar 
RpSOO.OOO,OO ( ima ratus ribu rupiah) untuk k lengkapan: 
a. toga dan topi; 
b. kalung: 
c. konsumsi; dan 
d. map ijazah asli. 

I.S . 13agi wisudawan In absentia (tidak hadir di tempat/acara wisuda), temp wajib mendatlar dan/atau 
membayar biaya wi uda ( esuai dcngan butir 14). sertn mengisi surat pemyataan in absentia di 

ubbagian Akadem ik dan Kemahasiswaan Fakuhas/UPl Kampu · di Daerah . 

16. etiap calon wisudawan hams mengikuti geladi resik yang dilaksanakan pada: 
a. tanggal 25 Juni 2018 pukull5 .30, untuk pelaksanaan wisuda tanggal28 Juni 2018~ 

b. tanggal 26 Juni 2018 pukul 15.30, untuk pelaksanaan wisuda tanggal27 Juni 2018. 
(apabila tidak terjadi perubahan waktu) 

Demikian edamn ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Tembu n: 
l. Rektor UPl ; 
2.Para Wakil Rek:tor UPl; 
3. Wakil Dekun di lingkungan Fakulta ·; 
4.Para Wakil Direlctur UP! Kampus Dael"o,~h: 
5. Direktur Direktorat dj lingkungan UP!; 
6.KepaJ Biro Sarana dan Prasarnna UPl; 
7.Kepala Divisi Lay.anan Akademlk- Dit. Ak.'lldemik UPI: 
8. Kopala Divisi Sistem lnformasi • Dit. TlK UP!; 
9. KepaJa Bagian Thta U ha di lingkungan UPJ; 
10. Kepala ubbngian kademik dan Kemahasi wna.n di lingkungan UPI. 
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