PENGUMUMAN
WISUDA PERIODE III T.A. 2020/2021
PROSEDUR DAN JADWAL PENGAMBILAN IJAZAH, TRANSKRIP
DAN WISUDA ONLINE
Nomor : 068/Pjr/AKA/KAA/WR I/2021

Mempertimbangkan kondisi terkini COVID-19 di Indonesia, maka wisuda periode III TA 2020/2021 akan
diselenggarakan secara daring. Berkaitan hal tersebut maka disampaikan prosedur dan jadwal pengambilan
ijazah, transkrip dan wisuda daring bagi mahasiswa yang yudisium pada 26 Februari, 30 Maret dan 30 April
2021.
A. PROSEDUR PENGAMBILAN IJAZAH DAN TRANSKRIP
1. Melakukan pembayaran biaya ijazah dan lain lain sebesar Rp. 200.000,00 melalui teller semua
Kantor Kas, dan semua ATM di Bank Mandiri, BNI, BRI dan CIMB Niaga
2. Melakukan pengisian data dan unggah dokumen untuk keperluan pencetakan ijazah dan transkrip
yang disyaratkan melalui link: sikaa.uajy.ac.id
3. Jadwal bayar biaya ijazah dan pengisian data di link: sikaa.uajy.ac.id adalah sebagai berikut:
Yudisium
26 Februari 2021
30 Maret 2021

Tanggal
4 – 6 Mei 2021

30 April 2021
4. Dokumen yang harus diunggah beserta ketentuannya:
a. Pas foto hitam putih ukuran 4x6 cm memakai Jas warna gelap (hitam), kemeja warna terang
(putih) dan berdasi panjang. (file max 1 MB)
b. Pas foto berwarna ukuran 2x3 cm memakai Jas warna gelap (hitam), kemeja warna terang
(putih) dan berdasi panjang. (file max 1 MB)
c. Bukti bayar biaya ijazah sebesar Rp. 200.000,00 (file max 1 MB)
5. Menyerahkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) pada saat mengambil ijazah dan transkrip
B. JADWAL PENGAMBILAN IJAZAH DAN TRANSKRIP
FAKULTAS
Fakultas Teknik (Program S1 dan S2)
Fakultas Teknobiologi
Fakultas Teknologi Industri (Program S1 dan S2)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Program S1 dan S2)

Fakultas Hukum (Program S1 dan S2)
Fakultas Bisnis dan Ekonomika (Program S1 dan S2)

TANGGAL
2 Juni 2021
3 Juni 2021
4 Juni 2021
7 Juni 2021

WAKTU &
TEMPAT
• Pkl. 09.00 - 14.00
• Gedung Thomas
Aquinas, Kampus
II UAJY

C. WISUDA
Wisuda akan dilaksanakan secara daring dengan live streaming dari akun YouTube Universitas Atma
Jaya Yogyakarta tanggal 29 Mei 2021.
D. UNTUK DIPERHATIKAN
1.

Apabila mahasiswa terlambat dan atau tidak melakukan pengisian data di sikaa.uajy.ac.id , maka
tidak akan diikutkan dalam wisuda daring, data juga tidak akan masuk dalam CD wisuda yang
diberikan kepada semua wisudawan

2.

Semua lulusan yang akan mengambil ijazah wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes
Covid-19 yang masih berlaku.

3.

Untuk pengambilan ijazah dan transkrip harus sudah Bebas Pustaka, dapat di cek di link :
form.lib.uajy.ac.id/bebaspustaka/cekData.aspx

4.

Pengambilan ijazah dan transkrip yang diwakilkan, wajib membawa surat kuasa pengambilan ijazah
bermaterai Rp. 10.000,- dan foto copy identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa.

5.

Bagi yang tidak dapat mengambil ijazah, maka akan dikirimkan foto copy ijazah dan foto copy
transkrip yang sudah dilegalisir ke alamat sesuai yang tertulis dalam data tersebut di atas

6.

Bagi yang akan mengambil ijazah dan transkrip setelah jadwal tersebut di atas, dapat diambil di
KAA, dengan membuat perjanjian terlebih dahulu melalui no HP 085328977099 atau 08156806385

7.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UAJY, masa penyimpanan ijazah dan transkrip yang tidak
diambil maksimal 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal diterbitkan

Agar pengumuman ini diperhatikan.

Yogyakarta, 28 April 2021
Wakil Rektor I,
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