
 
 
 

 
 

PENGUMUMAN WISUDA 
Nomor: 1138/UN1/FEB.MMJKT/KM/2020 

 

 

Diberitahukan kepada calon wisudawan/wati MM FEB UGM Kampus Jakarta bahwa penyelenggaraan 

Upacara Wisuda Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Periode II Tahun Akademik 2020/2021 rencananya 
akan dilaksanakan pada hari Jumat, 22 Januari 2021 (apabila tidak ada perubahan) di Grha Sabha Pramana 

dengan syarat-syarat kelengkapan yang harus diserahkan ke Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni 

sebagai berikut: 

 

1. Menyerahkan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa). 

2. Menunjukan lembar persetujuan tesis atau lembar revisi tesis baik minor maupun major dari dosen 

pembimbing ke Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni. 

3. Mengisi Kuesioner Exit Survei di website: https://academics.feb.ugm.ac.id/login.php 

4. Menyerahkan bukti tanda terima sudah mengumpulkan softcopy summary dan thesis dari Bagian 

IT MM FEB UGM Kampus Jakarta email: admin-mmjkt.feb@ugm.ac.id  

5. Mengunggah hasil karya akhir, ke website: https://unggah.etd.ugm.ac.id  menggunakan akun 

UGM, apabila lupa email dan password silahkan menghubungi Bagian IT MM FEB UGM Kampus 

Jakarta email: admin-mmjkt.feb@ugm.ac.id  

• File- file terpisah karya akhir dengan format Pdf terpisah dengan penamaan sbb: 

Tingkat Pendidikan-Tahun Lulus-Nomor Induk Universitas (NIU)-Kode Bagian 

Contoh: 

S2-2020-320333-title (Penamaan file halaman judul) 
S2-2020-320333-tableofcontent (Penamaan file halaman daftar isi) 

S2-2020-320333-abstract (Penamaan file abstrak/intisari) 

S2-2020-320333-introduction (Penamaan file bab pendahuluan) 

S2-2020-320333-conclusion (Penamaan file bab kesimpulan) 

S2-2020-320333-bibliography (Penamaan file daftar pustaka) 

S2-2020-320333-complete (Penamaan file naskah lengkap) 
S2-2020-320333-summary_en (Penamaan file naskah summary berbahasa Inggris) 

S2-2020-320333-summary_id. (Penamaan file naskah summary berbahasa Indonesia) 

• Dokumen yang di scan (cover tesis dan lembar pengesahan dari Bagian Akademik, 

Kemahasiswaan dan Alumni pernyataan tesis bermaterai 6.000 dan harus ada tanda- tangan 

dari Dosen Penguji tesis serta pengesahan ringkasan tesis. 

• Dokumen tesis tersebut di atas harus sudah disahkan, ditandatangani, direvisi, tidak di beri 

password dan sudah dilengkapi bookmark pada file complete hingga sub bab. 

• Mohon selalu di check apakah unggahan tersebut di SETUJUI atau DITOLAK. Apabila di 

setujui silahkan print, jika tertolak silahkan perbaiki dan ajukan kembali.  

6. Menu SIMASTER UGM website: https://simaster.ugm.ac.id login menggunakan email dan 

password UGM calon wisudawan/wati dengan alur sbb: 

• Sub Menu Alumni: 

Pengisian permohonan Kartu Gama Co-Brand dengan terlebih dahulu memutahirkan data diri, 
mengaktifasi nomor handphone dan email pribadi calon wisudawan/wati.  

Kartu Gama Co-Brand diterbitkan oleh bank yang sudah ditunjuk UGM antara lain: 

BANK BNI, BANK MANDIRI, BANK BRI dan BANK BTN penerbitan kartu tersebut di 

peroleh dari bank- area- wilayah yang di pilih calon wisudawan/wati. 

Disarankan membuat rekening baru. 

• Sub Menu DMS: 

Mengunggah scan ijazah asli/terlegalisir,KTP dan KK dengan format Pdf, serta foto formal 

terbaru calon wisudawan dengan format Jpeg. 

• Menunggu Verifikasi dari Pelaksana Program Studi/Fakultas Hotline: 0813-1844-9088 

• Sub Menu Akademik - Yudisium/Wisuda: 

Mengisi Biodata Utama Calon Wisudawan/wati meliputi nama sesuai ijazah S1, tempat dan 

tanggal lahir, NIK, Alamat Kewarganegaraan, Nomor Passpor (WNA) dan Tanggal berlaku 

passpor, judul Tugas Akhir/Desertasi bahasa Inggris dan Indonesia. 

Data akan digunakan untuk kebutuhan penerbitan Ijazah, Transkrip dan data acuan 
UGM. 

Pastikan tidak ada kesalahan karena ijazah hanya diterbitkan satu kali.  

Apabila terjadi kesalahan, Universitas tidak akan mencetak ulang ijazah dan hanya 

memberikan surat keterangan pengganti ijazah. Sedangkan Transkrip akan diterbitkan 

Fakultas. 
 

https://unggah.etd.ugm.ac.id/
https://simaster.ugm.ac.id/


• Sub Menu Survei: 

Mengisi Exit Survei di level Universitas 

• Sub Menu Akademik - Yudisium/Wisuda: 

• Mengklaim Foto Formal, Ijazah S1 dan KTP Bapak/ Ibu yang di sebelumnya di unggah di Sub 

Menu DMS apabila dokumen sudah sesuai silahkan klaim, jika belum sesuai jangan di klaim. 

• Menunggu Verifikasi dari Fakultas dan Direktorat Pendidikan dan Pengajaran 

Universitas Gadjah Mada (DPP UGM). 

• Klik Pendaftaran Yudisium Wisuda 31 Desember 2020. 

• Mencetak/ safe Pdf Prieview Ijazah S2, Lembar Formulir Peminjaman Toga - Tata Tertib dan 

Checklist Kelengkapan Wisuda - Surat Keterangan dan di tanda-tangani. 

7. Menyerahkan bukti transaksi pembayaran wisuda berupa kuitansi atau struk ATM: 

• Biaya Rp. 500.000 (lima ratus ribu) ke Teler BNI dengan menginfokan pembayaran Wisuda 

UGM, dengan menyebutkan 666 + NIM (enam digit angka sebelum /PEK) calon wisudawan/ 

wati (Host to Host) atau bisa melalui ATM, Internet dan Mobile Banking BNI.  

8. Pas foto terbaru calon wisudawan/wati dan ketentuannya sbb: 

• Pria: Berpakaian sipil kemeja putih/terang, berdasi dan menggunakan jas warna gelap, posisi 

badan tegap menghadap kedepan, gigi tidak terlihat dan tidak memakai kacamata. 

• Wanita: Berpakain sipil, sangat disarankan memakai baju atasan berwarna putih terang 

berkerah menggunakan blazer gelap, gigi tidak terlihat dan tidak memakai kacamata.  

• Kedua daun telinga harus kelihatan kecuali bagi yang berjilbab 

• Softcopy photo calon wisudawan/wati diemail ke: kamsudin@ugm.ac.id, akan dicetak 

kolektif. 

 
Catatan: 

• Persyaratan calon wisudawan/wati lengkap diserahkan ke Bagian Akademik, Kemahasiswaan 

dan Alumni MM FEB UGM Kampus Jakarta, tanggal 22 Desember 2020 pukul 21.00 WIB. 

• Apabila calon wisudawan/wati akan membeli tiket pesawat, kereta dan pemesanan hotel mohon 

konfirmasi terlebih dahulu ke Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni untuk 
memastikan terkait jadwal wisuda.  

• Bagi wisudawan/wati, yang tidak dapat menghadiri upacara wisuda tetap mendapatkan Ijazah 

dan Transkrip Nilai Akademik Asli dengan ketentuan sudah mengumpulkan semua syarat 

tersebut dan memberikan surat ijin ketidakhadiran pada upacara wisuda. 

• Peminjaman toga dan pengambilan undangan wisuda dilayani H-3 s/d H-1 di Gedung MM FEB 
UGM Yogyakarta. 

• Gladi Bersih dilaksanakan H-1 di Grha Sabha Pramana UGM. 

• Acara Pelepasan Calon Wisudawan/wati, dilaksanakan H-1 pukul 18.30-21.00 WIB di Gedung 

MM FEB UGM Yogyakarta. 

• Informasi lengkap mengenai Rangkaian Acara Wisuda Periode ini akan dikirimkan melalui e-
mail UGM. 

• Untuk mendapatkan Surat Keterangan Lulus (SKL), calon wisudawan/wati, wajib 

mengumpulkan semua persyaratan yang disyaratkan oleh UGM. SKL tersebut berlaku sampai 

dengan tanggal diterbitkannya ijazah pada periode wisuda terdekat. 

• Hanya berkas calon wisudawan/wati yang lengkap yang akan diikutsertakan pada periode 
wisuda terdekat. 

 

 
Jakarta, 25 November 2020 
Ketua Program Studi, 

 

 
 
 

 
    Prof. Eduardus Tandelilin, Ph.D. 

             NIP. 195610131983031002            
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