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KEMENTEzuAN PENDIDIKAN DAN KEBI]DAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran
Telepon : (0361) 701954, 70l8l2,Fax : (036i) 701907

Laman : www.unud.ac.id

SURAT PENGANTAR
Nomor : Bl 6923 lIJNl4. 1 .A. 1/RT.02.12020

Yth.
1. Direktur Pascasarjana
2. Pe,raDekan
3. Ketua USDI
Di Denpasar/Bukit Jimbaran

No. Isi Surat Banyaknya Keterangan

1
Pengumuman
Wisuda ke-140

2 (Dua) Lembar

Dengan Hormat disampaikan untuk
diketahui dan disosialisasikan ke calon
wisudawan di masing-masing unit,
Terimakasih.

23 Desember 2020
Kepa'la Biro Akademik, Kerjasama,
Dan Hubungan Masyarakat
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jl Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon (036 1 ) 7 019 54, 7 0Il 97, 7 01812

Laman: www.unud.ac.id_tTrTllTUt-rtiffi tlf illtllTit
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PENGUMIJMAN
Nomor : B 197 15/LN I 4/DI .04.00 12020

Dalan'r rangka pelaksanaan Wisuda ke-140 Universitas Udayana yang akan dilaksanakan pada tanggaI2T

Pebruari 2021 secara daring, dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 4 Januari - 5 Pebruari z12lsecara online dan sudah diverifikasi

oleh Fakultas, pada https://imissu.r-rnucl.ac.icl di menu SIMAK.

2. Calon wisudawan yang sudah diverifikasi oleh Fakultas agar melakukan validasi draft Ijazah pada

step 6 dan menunggu validasi dari BAKH yang akan dilakukan secara online tanpa harus datang ke

BAKH.,

3. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 bahwa setiap lulusan wajib menggunakan

Penomoran Ijazah Nasional (PfN) pada \azah oleh karena itu calon wisudawan agar memastikan

kesesuaian data yang diinput pada https://irnissLr.unud.ac.id melalui menu SIMAK termasuk data

akademik pada https://pddikti.kerndikbud.go.id agar PIN dapat dikeluarkan oleh Dirjen DIKTI.

4. Pembayaran biaya wisuda sebesar Rp. 900.000,- di Bank BNI melalui mekanisme Student Payntent

Center (SPC) menggunakan Nomor Pembayaran yang diperoleh ketika melakukan pendaftaran

wisuda. Khusus bagi lulusan mahasiswa Diploma dan S I mulai angkatan 2012 yang sudah

menggunakan Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak dikenakan pembayaran Wisuda.

5. Bagi calon Wisudawan jenjang Profesi yang telah mengikuti wisuda jenjang Sarjana, wajib membayar

biaya wisuda sesuai dengan poin 3 di atas.

6. Pas photo berwarna, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar latar belakang biru (kode warna

RGB : #0016e3) ditempatkan dalam amplop, dengan ketentuan dan persyaratan seperti terlampir

dan dikumpulkan pada saat cap jernpol ijazah yang jadwalnya ditentukan kernudian.

1. Jadwal pengambilan toga akan diumumkan kemudian. 
"

Demikian pengumuman ini

I 40 Universitas Udayana.

disampaikan untuk dapat disebarluaskan kepada Calon peserla Wisudawan ke-
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PERSYARATAN PAS FOTO UNTUK IJAT'AH

1. Mahasiswa wajib mengumpulkan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua)

lembar dengan latar belakang biru (kode warna RGB : #0016e3) dimasukkan dalam

amplop.

Pas foto yang dikumpulkan harus memiliki kualitas yang baik dengan gambar yang
tajam (tidak buram), pencahayaan yang cukup (tidak berbayang), dan hasil cetak
yang baik.
Untuk memudahkan proses cap jempol ijazah, pas foto wajib dicetak pada kertas foto
jenis Matte Paper atau kertas foto yang bertekstur doffrbulan kertas foto glossy.

Untuk hasil terbaik, disarankan untuk melakukan pemotretan dengan menggunakan jasa

fotografer profesional, bukan menggunakan kamera handph one.

Ketentuan pakaian PRIA :

2.

J.

4.

5.

a. menggunakan pakaian PSR (jas formal berwarna gelap lengkap

putih beserta dasi) ;

b. rambut tertata rapi ;

c. tidak menggunaknn aksesoris pada wajah, seperti kacarrata, anting,

aksesoris lainnya.

6. Ketentuan pakaian WANITA:

dengan kemeja

serta aksesoris-

a. menggunakan pakaian nasional ( model kebaya kartini, kerah bentuk 'V', tidak berbahan

brokat, sesuai contoh dibawah, warna bebas ) ;
b. rambut tefiatarapi serta tidak menutup telinga;
c. untuk mahasiswa yang mengenakan hijab, dimohon untuk tidak menggunakan hijab

variasi (sesuai contoh di bawah) ;

d. tidak menggunakan aksesoris pada wajah, seperti kacamata, anting, serta aksesoris-

aksesgris lainnya.

7. Panitia wisuda berhak menolak maupun mengembalikan pas foto yang dikumpulkan

apabila tidak memenuhi syarat-syarat di atas.

CONTOH PAS FOTO YANG BENAR
I

PRIA WANITA WANITA BERJILBAB


