
 

 

  

UNIVERSITAS GADJAH MADA 
FAKULTAS ILMU BUDAYA 
Jl. Sosio Humaniora No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta - 55281 
Telp. +62274 513096 Faks. +62274 550451 E-mail: fib@ugm.ac.id 
 

PENDAFTARAN YUDISIUM DAN WISUDA SARJANA  
 

1. Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa layak yudisium dengan cara mengirim transkrip nilai ke email 
akademik.fib@ugm.ac.id dengan ketentuan: nilai semua mata kuliah wajib minimal C termasuk KKN dan 
skripsi; jumlah SKS 144-149; tidak memiliki nilai E; dan jumlah SKS mata kuliah pilihan dengan nilai D tidak 
lebih dari 25 %. 

2. Membayar biaya wisuda (bagi mahasiswa angkatan 2012 dan sebelumnya), sedangkan bagi mahasiswa 
angkatan 2013 dan setelahnya, biaya wisuda sudah termasuk dalam komponen UKT. Pembayaran biaya 
wisuda sebagai berikut: 

a. Biaya wisuda universitas sebesar Rp. 250.000,00 ke rekening BNI nomor 9888800011070683 atas 
nama UGM KPU Rektor Penerimaan Wisuda UGM, 

b. Biaya wisuda fakultas sebesar Rp. 225.000,00 ke rekening Bank Mandiri nomor 88888.160.110.70.000 
atas nama UGM FIB Wisuda S1. 

3. Mengakses dan mengisi pendaftaran yudisium dan wisuda online melalui alamat https://simaster.ugm.ac.id/. 
4. Mengunduh dan mencetak formulir-formulir kelengkapan yudisium dan wisuda di alamat http://fib.ugm.ac.id 

kemudian mengisinya. 
5. Mengisi dan mengirimkan berkas yudisium dengan melampirkan: 

a. Checklist mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studi 
b. File hasil scan ijazah SLTA dan atau akte kelahiran (apabila ada perbedaan data pada ijazah SLTA) 
c. Transkrip sementara khusus yudisium dari simaster  
d. File hasil scan KTP 
e. Riwayat herregistrasi dari palawa/simaster, nominal kolom Bayar harus sama dengan kolom Kewajiban 
f. File hasil scan sertifikat Pelatihan Pembelajaran Sukses Mahasiswa Baru (PPSMB) 
g. Surat bebas pinjam dari perpustakaan FIB UGM 
h. Tanda terima penyerahan CD skripsi ke perpustakaan FIB UGM 
i. Tanda terima penyerahan CD skripsi ke program studi *) 
j. KHS semester pertama sampai terakhir yang jumlah SKS per semester lebih dari 24 SKS 

Berkas yudisium dimasukkan ke dalam folder yudisium. 
 

6. Mengisi dan mengirimkan berkas wisuda ke email akademik.fib@ugm.ac.id dengan melampirkan file hasil 
scan: 
a. Data Wisuda 1 (untuk pencetakan ijazah) 

1) Kuitansi pembayaran wisuda universitas dan fakultas (khusus angkatan 2012 dan sebelumnya) ditulisi 
nama, NIM, prodi 

2) Ijazah SLTA 
3) Akte kelahiran dan surat pernyataan penulisan ijazah (apabila ada perbedaan data pada ijazah SLTA) 
4) Pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 (2 lembar). Ketentuan pas foto: 

a) Foto terbaru, hitam putih, warna dasar gelap, mengenakan kemeja/jas almamater kalau bisa 
berdasi  

b) Pakaian (kemeja) yang dipakai untuk pas foto kemeja polos, (dianjurkan warna putih) tidak 
diperkenankan kemeja bermotif, kotak-kotak   

c) Foto harus kelihatan kedua telinganya 
d) Bagi yang fotonya mengenakan kerudung/jilbab diharuskan dengan surat pernyataan  

bermeterai Rp. 6.000. 
e) Pas foto harus hitam putih tidak berkaca mata hitam 
f) Kualitas foto yang bagus (dicetak pada kertas doff), jangan cetak foto kilat. 

5) Surat pernyataan (apabila foto mahasiswa memakai jilbab) 
6) Riwayat herregistrasi dari simaster/palawa, nominal kolom Bayar harus sama dengan kolom 

Kewajiban. 
7) Surat cuti kuliah (apabila pernah cuti kuliah) 
8) Surat keterangan memenuhi syarat wisuda 
9) Surat pernyataan (bermeterai) tidak memiliki tanggungan pinjaman buku di Perpustakaan di seluruh 

UGM dan alat-alat laboratorium di lingkungan UGM 
10) KTP 
11) KTM 
12) Surat bon peminjaman toga (boleh menyusul setelah pendaftaran yudisium online terverifikasi oleh 

DPP dan memilih periode wisuda) 
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b. Data Wisuda 2 (untuk pembuatan transkrip akhir)  

15) Ijazah SLTA 
16) Akte kelahiran dan surat pernyataan penulisan ijazah (apabila ada perbedaan data pada ijazah SLTA) 
17) Transkrip sementara dari simaster 
18) Form judul skripsi 
19) Cover skripsi dalam Bahasa Indonesia 
20) Cover skripsi dalam Bahasa Inggris 
21) Kartu peserta tes AcEPT yang telah ditandatangani pengawas dan distempel Pusat Bahasa UGM atau 

nilai tes AcEPT pada awal masuk sebahai mahasiswa (bisa dilihat di web pusat Bahasa). 
Berkas wisuda Data 1 dan 2 dimasukkan ke dalam folder tersendiri. 
 

7. Mengirimkan KTM asli dan 2 lembar pas foto hitam putih ukuran 3x4 melalui pos/go-
send/sejenisnya ke Seksi Akademik Fakultas Ilmu Budaya UGM, Jalan Nusantara 1 Bulaksumur 
Yogykarta 55281 serta ditulisi hal Berkas Wisuda S1. 
 

8. Mengirimkan berkas yudisium dan wisuda paling lambat tanggal 20 tiap bulannya (berkas dimasukkan 
dalam folder). Apabila tanggal 20 bertepatan dengan hari libur/Sabtu/Minggu, maka berkas 
dikumpulkan pada hari Senin berikutnya.  .   

 
9. Mengisi pendaftaran yudisium dan wisuda online di simaster. 

 
10. Pengecekan ulang oleh Departemen/Prodi. (Seksi Akademik mengirimkan berkas yudisium ke 

departemen/prodi untuk dilakukan pengecekan dan pengesahan berkas). 
 

11. Yudisium mahasiswa dalam Rapat Yudisium.    
 

                                          
 
Yogyakarta, 27 April 2020 
Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan, 
 

 
ttd 
 
 
Yusuf Sulistiyo, S.Psi., M.M. 

Pengisian formulir yudisium dan wisuda 

Pengumpulan berkas ke Seksi Akademik 

Pengecekan ulang oleh Departemen/Prodi 

Yudisium mahasiswa dalam Rapat Yudisium 

Selesai 

Mulai 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menu List 
Mahasiswa: 

Masukkan data jika ada 
syarat: 

       checklist mata kuliah 
sesuai kurikulum 

 
 
Menu Pendaftar 
Yudisium: 

cek apakah periode 
yudisium sama dengan 
daftar yudisium, kalau 
benar beri tanda centang 
dan klik Simpan 

 
 
 
Menu Yudisium 
Mahasiswa 

Jika berkas yudisium 
komplit, inputkan data 
mahasiswa. 
 
 
 
 

Menu Verifikasi 
Mahasiswa 

Cek sekali lagi, kalau sudah 
benar klik Terverifikasi. 
 
 
 
 
 
 
Setelah yudisium 
terverifikasi oleh Fakultas 
dan DPP, mahasiswa pilih 
periode wisuda dan cetak 
Preview Ijazah. 
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Tanggal : 
Lampiran : 1 Bendel 
Hal  : Permohonan Yudisium Sarjana/ Diploma 
 
 
 
Kepada :  Yth. Dekan 
     Fakultas Ilmu Budaya  UGM 
     Yogyakarta. 
 
 
 
Dengan hormat,  
 
Yang bertanda tangan di bawah ini saya. 
 

Nama : ................................................... (sesuai ijazah sebelumnya) 
Tempat, tanggal lahir : ................................................... (sesuai ijazah sebelumnya) 
Nomor mahasiswa : ................................................... 
Nomor telepon : ................................................... 
Program Studi : ................................................... 
Tanggal ujian pendadaran : ................................................... 

 
Mengajukan permohonan untuk dinyatakan lulus Sarjana/ Diploma berdasarkan hasil studi saya 
(terlampir). 
 
Atas perhatian Bapak/Ibu , saya ucapkan terima kasih. 

 
 
 
 
 

Mengetahui : 
Dosen Pembimbing Akademik,     Pemohon 

                                                
 
 
 
----------------------------------      ---------------------------------- 
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Unggah Mandiri (upload) File Karya Akhir Skripsi/ Tugas Akhir (yang sudah disahkan 
dosen pembimbing) ke alamat https://unggah.etd.ugm.ac.id (memerlukan akun e-mail 
UGM) berisi: 

 

 



v-2020-04-27 

 

 

 

 
UNIVERSITAS GADJAH MADA 

FAKULTAS ILMU BUDAYA 
Bulaksumur Yogyakarta, tlp 513096 fax.: 550451 E-mail: fib@ugm.ac.id 

   
SURAT KETERANGAN 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa : 
 
 Nama    : _______________________________________ 
 
 NIM    : _______________________________________ 
 
 Departemen/Program Studi : _______________________________________ 
 
telah melaksanakan kewajibannya dan telah memenuhi syarat untuk mengikuti wisuda. 
 
 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. 
 
 
      Yogyakarta, _________________________ 
      Ketua Program Studi 
 
 
      
      ___________________________________
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UNIVERSITAS GADJAH MADA 

FAKULTAS ILMU BUDAYA 
 

JUDUL SKRIPSI / TUGAS AKHIR 
 
 
Nama  : ………………………………………………………………….. 

NIM : ………………………………………………………………….. 

Departemen/Program Studi : ………………………………………………………………….. 

  

Cuti Akademik : ………   semester 

Judul Skripsi/ TA : ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

Judul Skripsi / TA : ………………………………………………………………….. 

(dalam Bahasa Inggris)   ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

Tanggal Ujian Pendadaran  : ………………………………………………………………….. 

Dosen Pembimbing Skripsi  : ………………………………………………………………….. 

 
 
 
       Yogyakarta, ………………………. 
       Mahasiswa, 
 
 
 
 
       (…………………………………..) 
Mengetahui, 
Ketua Program Studi 
……………………………….. 
 
 
 
(………………………………..) 
 
 
 
Catatan :  Apabila ada perubahan judul Skripsi/ TA dimohon memberitahukan ke Seksi Akademik 
FIB UGM karena judul Skripsi/ TA ini akan dicantumkan dalam Transkrip Nilai.   
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SURAT PERNYATAAN 
 

 

 Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
 nama    : _________________________________________________ 
 tempat/tanggal lahir  : _________________________________________________ 

NIM    : _________________________________________________ 
departemen/program studi : _________________________________________________ 
 

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak memiliki 
tanggungan pinjaman buku di Perpustakaan di seluruh UGM dan alat-alat 
laboratorium di lingkungan UGM. 
 
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 
 
       Yogyakarta, ______________________ 
       Yang menyatakan 
 
 
 
 
       ________________________________ 
 
 
 
 
 

      
  Meterai 
Rp. 6.000,- 
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SURAT PERNYATAAN 
TENTANG PASFOTO 

 
 

 Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
 nama    : _____________________________________________ 
 tempat/tanggal lahir  : _____________________________________________ 

NIM    : _____________________________________________ 
departemen/program studi : _____________________________________________ 
 

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa jika dikemudian hari terdapat 
suatu hal yang berhubungan dengan pas photo saya yang tertera pada ijazah Sarjana, 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada,  maka saya tidak akan meminta 
penggantian ijazah, maupun penggantian pemasangan pas photo. Segala resiko yang 
berhubungan dengan pas photo sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. 
 
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 
     

Yogyakarta, ________________________ 
Yang menyatakan 

 
 
 
 
       

__________________________________ 
 

 
KETERANGAN:  Diserahkan jika foto mahasiswa memakai jilbab 
 

      
  Meterai 
Rp. 6.000,- 
 



 

 

                                                                                            v-2020-04-27 
                                                                

CHECKLIST KELENGKAPAN YUDISIUM DAN WISUDA S1 FIB UGM 
 

Telah diterima berkas yudisium sebagaimana tercantum di bawah ini, atas nama : 
Nama : ……………………………………………………………. 
Program studi : ……………………………………………………………. 
NIM : ……………………………………………………………. 
Nomor telepon : ……………………………………………………………. 
Tanggal Ujian Pendadaran : ……………………………………………………………. 
Mulai Mengerjakan Skripsi : Semester ……………...…………………………………. 
Jumlah Cuti : …………… semester 
Periode Wisuda : …………………  (maksimal 2 periode wisuda setelah tanggal yudisium) 
Mengikuti Prosesi Wisuda  : Ya / Tidak*)                     Ukuran Toga : ………     
 

A. File Hasil Scan Data Yudisium ke email akademik.fib@ugm.ac.id  
1. Surat Permohonan Yudisium dilampiri bukti persetujuan oleh Kaprodi 
2. Checklist mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studi 
3. Ijazah SLTA  
4. Akte kelahiran dan surat pernyataan penulisan ijazah (apabila ada perbedaan data pada ijazah SLTA) 
5. Transkrip nilai khusus yudisium dari simaster 
6. Form penghapusan mata kuliah pilihan yang sudah disetujui oleh DPA dan Kaprodi (jika ada mata kuliah 

yang dihapus) 
7. KTP 
8. Riwayat herregistrasi dari simaster/palawa, nominal kolom Bayar harus sama dengan kolom Kewajiban 
9. Sertifikat Pelatihan Pembelajaran Sukses Mahasiswa Baru (PPSMB) 
10. Surat Keterangan Bebas Pinjam Perpustakaan FIB UGM 
11. Tanda terima penyerahan CD skripsi ke Perpustakaan FIB UGM 
12. Telah menyerahkan/tanda terima penyerahan CD skripsi ke program studi*) 
13. KHS yang jumlah SKS per semester lebih dari 24 SKS 

 
 

B. File Hasil Scan Data Wisuda 1 (untuk pencetakan ijazah) ke email akademik.fib@ugm.ac.id 
14. Kuitansi pembayaran wisuda universitas dan fakultas (khusus angk. 2012 dan sebelumnya) ditulisi nama, 

NIM, prodi 
15. Ijazah SLTA 
16. Akte kelahiran dan surat pernyataan penulisan ijazah (apabila ada perbedaan data pada ijazah SLTA) 
17. Pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 

a. Foto terbaru, hitam putih, warna dasar gelap, mengenakan kemeja/jas almamater kalau bisa berdasi  
b. Pakaian (kemeja) yang dipakai untuk pas foto kemeja polos, (dianjurkan warna putih) tidak diperkenankan kemeja 

bermotif, kotak-kotak   
c. Foto harus kelihatan kedua telinganya 
d. Bagi yang fotonya mengenakan kerudung/jilbab diharuskan dengan surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000. 
e. Pas foto harus hitam putih tidak berkaca mata hitam 
f. Kualitas foto yang bagus (dicetak pada kertas doff), jangan cetak foto kilat. 

18. Surat pernyataan (apabila foto mahasiswa memakai jilbab) 
19. Print-out riwayat herregistrasi yang dicetak dari simaster/palawa, nominal kolom Bayar harus sama dengan 

kolom Kewajiban. 
20. Surat cuti kuliah (apabila pernah cuti kuliah) 
21. Surat keterangan memenuhi syarat wisuda dilampiri bukti persetujuan oleh Kaprodi 
22. Surat pernyataan (bermeterai) tidak memiliki tanggungan pinjaman buku di Perpustakaan di seluruh UGM dan 

alat-alat laboratorium di lingkungan UGM 
23. KTP 
24. KTM 
25. Surat bon peminjaman toga (boleh menyusul setelah pendaftaran yudisium online terverifikasi oleh DPP dan 

memilih periode wisuda) 
 

C. File Hasil Scan Data Wisuda 2 (untuk pembuatan transkrip akhir) ke email akademik.fib@ugm.ac.id            
26. Ijazah SLTA 
27. Akte kelahiran dan surat pernyataan penulisan ijazah (apabila ada perbedaan data pada ijazah SLTA) 
28. Transkrip sementara khusus yudisium dari simaster  
29. Form judul skripsi dilampiri bukti persetujuan oleh Kaprodi 
30. Cover skripsi dalam Bahasa Indonesia 
31. Cover skripsi dalam Bahasa Inggris 
32. Form penghapusan mata kuliah pilihan yang sudah disetujui oleh DPA dan Kaprodi (jika ada mata kuliah 

yang dihapus) 
33. Kartu peserta tes AcEPT yang telah ditandatangani pengawas dan distempel Pusat Bahasa UGM atau nilai tes 

AcEPT pada awal masuk sebahai mahasiswa (bisa dilihat di web pusat Bahasa). 
 

 
 

 
Tempel  
pas foto  

hitam putih 
ukuran 3x4 
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D. Mengirimkan KTM asli dan 2 lembar pas foto hitam putih ukuran 3x4 melalui pos/go-send/sejenisnya ke 
Seksi Akademik Fakultas Ilmu Budaya UGM, Jalan Nusantara 1 Bulaksumur Yogykarta 55281 serta ditulisi 
hal Berkas Wisuda S1. 

34. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) asli 
35.  Pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 (2 lembar). Ketentuan pas foto: 

a. Foto terbaru, hitam putih, warna dasar gelap, mengenakan kemeja/jas almamater kalau bisa berdasi  
b. Pakaian (kemeja) yang dipakai untuk pas foto kemeja polos, (dianjurkan warna putih) tidak diperkenankan 

kemeja bermotif, kotak-kotak   
c. Foto harus kelihatan kedua telinganya 
d. Bagi yang fotonya mengenakan kerudung/jilbab diharuskan dengan surat pernyataan  bermeterai Rp. 6.000. 
e. Pas foto harus hitam putih tidak berkaca mata hitam 
f. Kualitas foto yang bagus (dicetak pada kertas doff), jangan cetak foto kilat. 

 
 

E. Konfirmasi Pengisian Data 
37. Sudah mengisi pendaftaran yudisium online di simaster 
38. Sudah mengisi pendaftaran wisuda online di simaster 
39. Pengisian nama, tempat/tanggal lahir yudisium dan wisuda online sama dengan data di ijazah SLTA/akte 

kelahiran*) 
40. Upload pasfoto wisuda secara online (berwarna, resmi, terbaru, dan berlatar belakang biru) 
 

 
Catatan: 

Pengumpulan dan verifikasi berkas yudisium dan wisuda ke Seksi Akademik FIB UGM paling 
lambat tanggal 20 tiap bulannya (file berkas dimasukkan dalam folder). Apabila tanggal 20 
bertepatan dengan hari libur/Sabtu/Minggu, maka berkas dikumpulkan pada hari Senin berikutnya.  

 
Yogyakarta,……………… 

Yang menerima                                                                 Yang menyerahkan, 
 
 
………………… …………………………… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS GADJAH MADA 

TANDA TERIMA PENDAFTARAN YUDISIUM 
 

Telah Terima Berkas Pendaftaran Yudisium Periode .................................. dan Wisuda Periode ........................ 
Nama : ……………………………………………………………. 

Program studi : ……………………………………………………………. 

NIM : ……………………………………………………………. 

 
Yogyakarta,…………………. 

                                                                                Yang menerima, 
 
 
 
        …………………………............. 
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SURAT PERNYATAAN PENULISAN IJAZAH 
 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : _____________________________________ 
Tempat/tanggal lahir : _____________________________________ 
NIM : _____________________________________ 
Departemen/Program Studi : _____________________________________ 

 

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan nama, tempat, dan tanggal 
lahir untuk pembuatan ijazah Sarjana sama dengan data di ijazah SLTA/akte kelahiran*). 
Jika dikemudian hari terdapat suatu hal yang berhubungan dengan penulisan nama, tempat, 
dan tanggal lahir saya yang tertera pada ijazah Sarjana, maka saya tidak akan meminta 
penggantian ijazah. Segala resiko yang berhubungan dengan penulisan nama, tempat, dan tanggal 
lahir sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. 

 
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 

     
Yogyakarta, ________________________ 

    Yang menyatakan 
 
 
 
    __________________________________ 

KETERANGAN:   
- Diserahkan jika data penulisan nama, tempat, dan tanggal di ijazah SLTA beda dengan akte 

kelahiran 
*) Coret yang tidak sesuai 
 

Meterai 
Rp. 6.000,- 


