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PENGUMUMAN
NOMOR : 6105/UN27/PP/2012
WISUDA PROGRAM DIPLOMA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
I.

Wisuda Program Diploma Tahun Akademik 2012/2013 akan dilaksanakan pada hari Kamis
27 September 2012 dan Kamis 28 Maret 2013 di Auditorium UNS.

II.

PENDAFTARAN
A. Para calon wisudawan diwajibkan melakukan pendaftaran dan membayar biaya:
1. Upacara Wisuda
Rp. 200.000,2. Sumbangan Kegiatan Alumni
Rp. 20.000,3. E-Book / E-journal / Penghijauan
Rp. 30.000,Jumlah
Rp. 250.000,B. Prosedur Pendaftaran
Pendaftaran wisuda dilaksanakan secara online dengan prosedur sebagai berikut :
1. Menyerahkan persyaratan penerbitan ijazah dan wisuda ke petugas di Fakultas /
Program Pascasarjana yang terdiri dari :
a. Surat Keterangan lulus / berita acara kelulusan dari program studi / jurusan /
fakultas.
b. Copy Ijazah SMU/SMK/MA bagi yang telah disyahkan / dilegalisir oleh yang
berwenang.
c. Kwitansi asli pembayaran SPP untuk semester terakhir (pada saat mahasiswa
dinyatakan lulus)
d. Pas foto hitam putih DOP, bukan digital, dan tidak berkaca mata ukuran 4x6
(disebaliknya ditulis Nama dan NIM) sebanyak 2 lb
Pakaian untuk pria
: Berjas, berdasi, rapi dan tidak gondrong
Pakaian untuk wanita
: Berkebaya ( sanggul ) atau berjilbab sesuai
ketentuan
e. Surat keterangan selang/perpanjangan studi dan surat keterangan/bukti tanda
terima penyerahan laporan tesis/skripsi dari instansi tempat penelitian.
f. Surat keterangan bebas administrasi : pinjaman Kopma, pembayaran biaya
pondokan asrama mahasiswa, Perpustakaan, Lab. Pusat MIPA, penyerahan
skripsi/tugas akhir/tesis/desertasi.
g. Surat bebas tanggungan beasiswa dari Pembantu Dekan III fakultas masingmasing.
2. Membayar biaya wisuda melalui Bank Tabungan Negara sesuai ketentuan.
3. Mendaftar melalui web site http:// wisuda.uns.ac.id
4. Mengisi borang/form biodata dengan teliti dan lengkap dan upload foto berwarna. (tipe
jpg atau jpeg dengan ukuran maksimal 100 kb dengan ketentuan pakaian sesuai
dengan ijazah) dan dicetak.
C. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus, Print Out Biodata, Pasfoto hitam putih 4 X 6 : 2
lembar dop, dan copy Ijazah sesuai ketentuan butir 4.b ke Bagian Pendidikan Biro
Administrasi Akademik Universitas Sebelas Maret.
D. Pendaftaran wisuda dilayani 2 hari setelah pelaksanaan wisuda sebelumnya.
( Penutupan pendaftaran wisuda masing-masing periode dapat ditutup sebelum batas
waktu apabila sudah memenuhi daya tampung, selebihnya akan diikutkan pada periode
berikutnya )
E. Setiap wisudawan berhak mendapat pinjaman toga dengan menyerahkan uang
tanggungan sebesar Rp. 100.000,-

F. Pembayaran tanggungan toga, pengambilan toga dan undangan dilayani di Fakultas
masing-masing pada tanggal :
- 19 s/d 25 September 2012 (untuk wisuda September 2012)
- 20 s/d 26 Maret 2013 (untuk wisuda Maret 2013)
G. Pengembalian toga dan pengambilan uang jaminan dilayani di fakultas masing-masing
pada tanggal :
- 1 s/d 3 Oktober 2012 ( untuk wisuda September 2012 )
- 1 s/d 3 April 2013 ( untuk wisuda Maret 2013 )
H. Peragaan pelaksanaan wisuda (gladi bersih) mulai pukul 09.00 WIB (tepat), di
Auditorium UNS. Calon Wisudawan diwajibkan hadir. Sedangkan waktu
pelaksanaan diatur sbb. :
- Selasa, 25 September 2012 (untuk wisuda September 2012)
- Selasa, 26 Maret 2013 (untuk wisuda Maret 2013)
I. Pakaian bagi wisudawan :
Pria
: Hem putih lengan panjang, dasi kupu-kupu, celana panjang, sepatu dan kaos
kaki, semua warna gelap.
Wanita : Pakaian Nasional (berkain dan berkebaya)
J. Calon wisudawan diharapkan hadir di fakultas masing-masing untuk melaksanakan
pengecekan dan penandatanganan ijazah dengan jadwal pelayanan yaitu :
- 19 s/d 21 September 2012 ( untuk wisuda September 2012 )
- 20 s/d 22 Maret 2013 ( untuk wisuda Maret 2013 )
K. Hal-hal yang belum diatur dalam pengumuman ini akan diberitahukan kemudian.

Demikian untuk menjadikan perhatian bagi yang berkepentingan.
Surakarta, 2 Juli 2012

