
KtrMENTERIAN PENDIDIKAN, KE,BUDAYAAN,
zuSET, DAN TEKNOLOGI

I.INWERSITAS NEGERI GORONTALO
. Jalan: Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo' Telepon: (0435) 821125 fax (0435) 821752

Laman: www.ung.ac.id
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Hal : Pendaftaran Wisuda
2Desember 2022

Yth.
L Dekan
2. Direktur Pascasarjana
3. Direktur Vokasi
4. Wakil Dekan Bidang Akademik
5. Wakil Direktur Pascasarjana Bidang akademik dan Kemahasiswaan

6. Ketua Jurusan, dan Program Studi
7. Koordinator/Sub Koordinator Fakultas

.8. Mahasiswa
Universitas Negeri Gorontalo

Sehtrbungan dengan pelaksanaan wisuda periode Februari tahtn2023, dengan ini disampaikan hal-
hal sebagai berikut:

1. Pendaftaran wisuda dimulai tanggal 5 Desember 2022 dilakukan secara online oleh calon
wisudawan melalui website: http:i/siat.ung.ac.id.

2. Pendaftaran wisuda akan DITUTUP tanggal 13 Januari 2023 dan atau jika jumlah calon
wisudawan mencapai kuota 1200 orang.

3. Calon wisudawan hanya dapat mendaftar secara on-line, apabila semua nilai dari matakuliah
termasuk nilai tugas akhir/skripsiltesis/disertasi terisi lengkap di SIAT LING tidak ada
safitpun nilai matakuliah yang kurang dari 2 dan telah diyudisium serta dinyatakon lulus.

4. Bagi calon wisudawan diberlakukan ketentuan sebagai berikut (sesuai edaran Dirjen
Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Nomor: Bl323tB.Bl/SE/2019
tentang Publikasi Ilmiah Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor):
a. Unhrk luluson progrum sarjana telah menggunggah (upload) artikel berupa hasil

penelitian slaipsi pada e-jurnal LING yang sudah dintegrasikan oleh pihak UPT TIK UNG
ke portal Repositori Tugas Akhir Mahasiswa (http://rama.ristekbrin.go.id).

b. Untuk lulusan progrom magister hams telah menghasilkan makalah yang diterbitkan
(published) pada jumal ilmiah nasional diutamakan yang terakreditasi dikti atau diterima
(accepted) pada jurnal internasional, dan mengunggah bulfti penerbitan.

c. Unruk lulusan pragrom dohtor telah menghasilkan makalah yang diterbitkan (published)
pada jurnal internasional bereputasi, dan mengunggah bukti penerbitan.

5. Ketentuan berkas yang harus diunggah (up-load) oleh setiap calon wisudawan adalah:
a. ljazah terakhir (asli bukan photo copy)
b. Tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi (lengkap) dilengkapi dengan lembar

persetujuan/pengesahan tugas okhir, skipsi, tesis oleh pembimbing I dan 2 serta
disertasi oleh promotor, co-promotor I dan co-promotor 2 (forrnat PDF), dengan susunan
sebagai berikut:
- Lembar pengesahan/persetujuan pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi,

abstrak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
- BabI
- Bnb II
- Bab III
- Bab IV
- Bab V digabung dengan daftar pustaka
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c. Arrikel (hasil penelitian skripsi) khusus bagi mahasiswa S1 yang akan dipublikasikan pada

laman lrttp:/irarna.ristekbrin.eo.id, dilengkapi dengan lembar persetuiuan/pengesuhan

ortikel oleh pembimbing I dan 2 (bukan pengesahan skripsil dengan format PDF, dengan

susunan sebagai berilart:
- Lembar persetujuan/pengesahan pembimbing artikel, abstrak Bahasa Indonesia dan

Bahasa lnggris
- Isi dari artikel

Tantlu tangon persetujuan/pengesahan pembimbing baik pado Skripsi, Tesis,

n Artikel adahh asli bukan merupokan hasil scan.

d. Apabila Artiket sebagimana point 5c akan dipublikasikan dalam Jurnal lain/ Proceeding

Seminary, maka yang diunggah adalah Surat Keterangan dari Ketua Jurusan/ Program

Studi yang menerangkan hal tersebut dengan menyebutkan rencana nama jurnal unhrk

publikasinya atau nama seminar yang akan diikutinya.
e. Unftik mahasiswa 52 dan 53 mengunggah buhi penerbitan pada iumal

point 4.b. dan 4.c (meliputi Cover dan Daftar isi.dari jumal tersebut).

Ketentuan pasfoto yang diunggah dan diserahkan sebagaimana terlampir.

dimaksud pada

Setelah calon wisudawan mendaftar secara online, pimpinan jurusan/ program studi melakukan
proses persetujuan (approve) secara online, dengan terlebih dahulu memastikan/ memerikstt

bahwa calon wisudawan telah memenuhi unsur point (4 dan 5) dan benar-berutr tidak uda

sungkut paut lagi di bidang akudemik maapun administrasi.
Selanjutnya calon wisudawan menyerahkan ke petugas validasi Biro Akademik,

Kemahasiswaan dan Perencanaan (BAKP) UNG dokumen sebagai berikut:
8.1 . Photo copy Ijazah terakhir (1 lembar).
8.2. Asli'berita acara yudisium dengan memperhatikan tanggal penerbitan (hari keqa)

8.3 Print out formulir biodata yang diisi secara online.
8.4 Transkrip akademik sementara yang ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang

Akademik (D3/Sl), atau Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
(s2/s3).

8.5. Print out transkrip mahasiswa pada laman: http:i/neofeeder.Lrng.ac.id.8100/#/loei[
8.6. Print Out draf Surat Keterangan Pendamping ljazah (SKPI)
8.7. Photo copy KTP/Karru Keluarga Keluarga (dimohon menuliskan kembali nama dan

nomor induk kependudukan pada lembaran photo copy).

8.8. Surat Keterangan dari perpustakaan (1 lembar) tentang penyerahan soJtcopy

dokumen tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dengan format PDF, meliputi: Lembar
Pengesahan Ujian, Bab [, II, IIL fV, V, Daftar Pustaka, dalam sebuah kepingan
Compact Disk (CD).

Untuk tahapan KONFIRMASI mencakup pemenuhan semua berkas yang dipersyaratkan
(point 8) yang menyebabkan calon wisndawan dapat diajukan (eligble) urftrk memperoleh
validitas atas PIN yang diajukan.

10. Pembayaran biaya pelaksanaan wisuda dimulai tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan 16

Januari 2023 melalui lokeVATM BRI atau BNI.
11. Biaya pelaksanaan wisuda sebesar Rp. 900.000,-. (program magister dan doktor), dan unnrk

profesi Ners biaya pelaksanaan wisuda sebesar Rp. 575.

Atas perhatian disampaikan terima kasih.
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Tembusan:
Kepala UPT Perpustakaan UNG 1004199303 1010
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Lampiran Surat
Nomor : 40764JN47.1WA.00.0012022
Tanggal : 2 Desember 2022

PERSYARATAN PAS FOTO I]NTT]K IJAZAH

I ) Mahasiswa wajib mengunggah pas foto warna terbam (ukuran 3r4 cm dengan maksimum

200 KB format JPG atau PNG) melalni laman siat.ung.ac.id.

2) Menyerahkan 2 lembar pas foto dengan ukuran 3x4 crn ke Sub Koordinator Fakultas/Kasubbag

TU Pascasarjana, dan tidak diperkenankan menyerahlian pas foto yang berbeda dengan yang

di unggah. Pas foto tersebut akan ditempel pada Transkrip Akademik.

3) Pas foto yang dikunpulkan harus rnemiliki kualitas yang baik dengan gambar yang tajam
(tidak buram), pencahayaan yang cukup (tidak trerbayang), dan hasil cetak yang baik

4) Pas foto wajib dicetak pada kertas jenis llatte Puper utuu kertus fota yang bertekstur dffi
bukan kertus foto glossy.

5) Llntuk hasil terbaik, disarankan untuk rnelaktftan pemotretan dengan menggunakan jasa

foto grafer profesional, bu kan m enggunakan kamera hand phone.

6) Latar belakang foto menggunakan wama biru.

1) Ketentuan pakaian PRL{:
a) Menggunakan jas fonnal berwama hitarn dengan kemeja putih beserta dasi berwarna

hitam polos.

b) Rambut tertata rapi, tidak kelihatan gigi.

c) Tidak menggunakan asesoris pada wajah, seperti kacarnata. anting. serta asesoris

asesoris lainnya.

8) Ketentuan pakaian WANITA:
a. Menggurakan blazer formal berwarna hitam beserta blus putih.
b. Rambut tertata rapi, tidak menutup telinga dan tidak kelihatan gigi
c. Untuk mahasiswa yang mengenakan jilbab, dimohon menggunakan jilbab warna hitam.
d. Tidak menggunakan asesoris pada wajah, seperti kacamata, anting, sefia asesods -

asesoris lainnya.

9) Pamtia berhak menolak maupun rnengembalikan pas foto yang diunggali/ yang dikumpulkan

apabila tidak memenuhi persyaratan dr atas.

Contoh Pasfoto

Wanita Pria Wanita

'"IJNG menolak grttti/ikasi dalam bentttk apopun. segera laporkan,lika antlo mengeltthui ter.ladi praktik gratifika,si''


