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Rektor Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, dengan ini mengumumkan upacara wisuda langsung
maupun daring/online sebagai berikut :
A. Upacara Wisuda Program Diploma, Sarjana, Profesi, Spesialis dan Pascasarjana Universitas Syiah  Kuala periode

Mei – Juli 2021 Wisuda ke 150 dengan pelaksanaan secara langsung di gedung AAC Dayan Dawood (2
perwakilan predikat Pujian dengan nilai tertinggi dari masing-masing Fakultas) pada :

Hari : Kamis, 12 Agustus 2021
Pukul : 07.30 WIB
Tempat : Berkumpul di depan Gedung AAC Dayan Dawood Unsyiah Darussalam, Banda

Aceh.
Peserta Wisuda : FEB (D3/S1/S2/S3/); FKH (D3/S1/Profesi/S2); FH (S1/S2); FT (S1/S2); FP

(S1/S2); FKIP (S1/S2); FK (S1/Profesi/Spesialis); FMIPA (D3/S1/S2); FKP (S1);
FISIP (S1); F.Kep (S1/Profesi/S2); FKG (S1/Profesi); dan Pascasarjana (S2/S3).

Peserta wisudawan akan hadir secara :
(1) Langsung di Gedung AAC Dayan Dawood untuk 2 perwakilan predikat Pujian dengan nilai tertinggi dari

masing-masing Fakultas (hadir 30 menit sebelum acara), dan
(2) Daring/online bagi wisudawan lainnya melalui zoom/youtube (akan diumumkan melalui website USK atau

email masing-masing).

Peserta wisudawan yang akan hadir langsung agar mengikuti gladi bersih akan dilaksanakan serentak pada:
Hari : Rabu, 11 Agustus 2021.
Waktu : Pukul 09.00 WIB. sampai selesai.
Tempat : Berkumpul di depan Gedung AAC Dayan Dawood Unsyiah Darussalam, Banda

Aceh.

B. Pembayaran dilakukan pada Bank BSI
Untuk biaya wisuda pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor Rekening 7153147684 an. RPL 001 BLU USK
untuk OPS P UKT mulai tanggal 21 s/d 28 Juli 2021. Sesuai Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Jaminan Peminjaman Baju Toga Beserta Atribut Wisuda Bagi Wisudawan Universitas Syiah Kuala menyatakan
bahwa :

1. Biaya Wisuda/Deposit :
Untuk yang hadir dan mengikuti secara langsung membayar biaya wisuda (dikarenakan Pandemi biaya
wisuda 50% di kurangi) dan biaya Deposit baju toga (tetap), sedangkan untuk daring/online
hanya membayar biaya wisuda saja.

a. Untuk Program Diploma (D3) :
- Biaya Wisuda, Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Biaya deposit baju toga, Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

b. Untuk Sarjana (S1) :
- Biaya Wisuda, Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Biaya deposit baju toga, Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);

c. Untuk Profesi/Spesialis :
- Biaya Wisuda, Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Biaya deposit baju toga, Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);

d. Untuk Pascasarjana (S2/S3) :
- Biaya Wisuda, Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Biaya deposit baju toga, Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Para lulusan S1 dan D3 angkatan tahun 2013 ke atas (termasuk dalam UKTB) dan lulusan S2, S3, dan PPDS
angkatan tahun 2018 ke atas (termasuk dalam BOP) dibebaskan atas biaya Wisuda untuk mendaftar dan untuk
profesi semua angkatan wajib membayar biaya wisuda (tidak termasuk dalam BOP) sedangkan deposit baju
toga wajib dibayar khusus bagi yang mengikuti pelaksanaan wisuda langsung.

3. Para lulusan yang tidak mengikuti wisuda baik langsung maupun daring/online, dapat mendownload ijazah dan
transkrip TTE di KRS Online

4.  Para lulusan mengupload foto untuk ijazah TTE dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Berlatar belakang warna merah dengan ukuran 4 x 5 cm dan besar file maksimal 2 MB.
b. Berpakaian baju putih dan jas hitam :

- Untuk laki-laki memakai dasi panjang
- Untuk perempuan memakai jilbab putih dan dasi kupu-kupu.

c. Foto diupload mulai tanggal 21 Juli  s/d 28 Juli 2021 melalui Link KRS online.

C. Mengisi Biodata Alumni pada aplikasi Exit Survey secara Online melalui Website pada laman :
http://www.cdc.unsyiah.ac.id/exit-survey / serta mengupload foto sesuai dengan foto pada usulan Ijazah
(berwarna), mulai tanggal 21 Juli s/d 28 Juli 2021.



D. Pendaftaran wisuda baik langsung maupun daring/online wajib mengupload foto diri yang sudah diedit
menggunakan baju toga dengan ukuran file minimal 300 kb. Template baju toga dapat diunduh pada link
https://pendaftaran-wisuda.unsyiah.ac.id. Diharapkan kepada peserta agar dapat mengedit foto sebaik mungkin
dan contoh pengeditan dapat dilihat pada link tersebut.

E. Bagi peserta yang mengikuti pelaksanaan wisuda langsung yang berada di luar Aceh harus sudah berada di Kota
Banda Aceh 1 minggu sebelum pelaksanaan gladi bersih dan melapor Satgas Covidl9 Unsyiah melalui Biro
Akademik (Panitia pelaksana subbagian Pendidikan dan Evaluasi) Universitas Syiah Kuala untuk dilaksanakan
pemeriksaan SWAB pada Laboratorium Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (tidak
di kutip biaya).

F. Pengambilan dan Pengembalian Baju Toga bagi yang mengikuti pelaksanaan wisuda langsung:
l. Pengambilan Baju Toga dilakukan dengan menunjukkan Tanda Pembayaran dari Bank dan Tanda

Peminjaman Toga (print out biodata alumni Exit Survey) :

Tanggal : 3 s/d 6 Agustus 2021 .

Pukul : 09.00 WIB. sampai pukul 16.00 WIB. (Jum'at dari pukul 08.00 sampai pukul I 1.30 WIB).
Tempat : Gedung RKU-I Unsyiah, Darussalam Banda Aceh.

2. Pengembalian Baju Toga :

ranggar '-iitf ipl?11t[T'r*\ux$m,:?,1'ilfii',X,9$y,:d?Tttdt]iJ,'f,H,#,?]u, 08 30
sampai pukul 1 1.30 WIB).

Tempat : Gedung RKU-I USK, Darussalam Banda Aceh.

G. Bagi peserta yang telah mendaftar wisuda secara online dan ingin meminjam baju toga :

a. Pengambilan : - tanggal 13 s/d 23 Agustus 2021
- pada loket di RKU I
- pukul 08.30 s/d 12.00 WIB. (hari Sabtu, Minggu dan tanggal merah tutup).

b. Pengembalian : - tanggal 16 s/d 24 Agustus2)2l
- pada loket di RKU I
- pukul08.30 s/d 12.00 WIB. (hari Sabtu, Minggu dan tanggal merah tutup).

H. Bila lebih dari batas waktu tersebut pada poin 2 di atas wisudawan tidak mengembalikan baju toga, maka uang
jaminan/deposit baju toga tidak dapat dikembalikan lagi dan dinyatakan menjadi penerimaan BLU USK.

I. Bagi peserta yang hadir secara langsung diharapkan di dalam baju toga memakai :

a.Pria : Baju lengan panjang, dasi dan celana Panjang berwarna gelap
(dianjurkan memakai PSL), sepatu disesuaikan.

b.Wanita : Pakaian Nasional/Busana Muslimah, sepatu disesuaikan.

J. Bagi peserta yang ikut secara daring diharapkan memakai :

a.Pria : Baju lengan panjang, dasi dan celana Panjang berwarna gelap
(dianjurkan memakai PSL), sepatu disesuaikan.

b.Wanita : Pakaian Nasional/Busana Muslimah, sepatu disesuaikan.

K. Pengembalian uang jaminan/deposit baju toga akan dilakukan secara manual oleh bagian keuangan USK
(setelah pengembalian baju toga) dengan menunjukkan bukti pembayaran deposit toga dan sesuai dengan jadwal
pengembalian baju toga (poin F nomor 2).

L. Pelaksanaan Wisuda mengikuti Protokol Covid-19 dengan wajib menggunakan faceshield, masker dan sarung

tangan baik bagi peserta maupun orang tua.

20 luli 2021

Bidang Akademik,

Tembusan :

1. Direktur Pascasarjana Unsyiah;
2. Para Dekan Fakultas dalam lingkungan Unsyiah;
3. Para Ketua Prodi dalam lingkungan Unsyiah;
4. Ka. UPT-TIK Unsyiah;
5. KCP. Bank yang terkait.

NIP. 1 I 003

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.


