
 

PENGUMUMAN 
WISUDA PERIODE III T.A. 2021/2022 

Nomor  : 096/Pjr/AKA/KAA/WR I/2022 

Sehubungan saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 maka wisuda periode III TA 

2021/2022 akan  diselenggarakan secara daring dan luring terbatas pada 28 Mei 2022.  

Berkaitan hal tersebut maka akan disampaikan beberapa informasi sebagai berikut: 

I. Penyelenggaraan Wisuda 

1. Wisuda daring dengan live streaming dari akun youtube Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta  

2. Wisuda luring terbatas bertempat di Auditorium Gd. Thomas Aquinas, Kampus II, Jl. 

Babarsari No. 44 Yogyakarta  

II. Pendaftaran Wisuda 

1. Melakukan pembayaran wisuda dan lain lain sebesar Rp. 250.000,00 melalui teller 

semua Kantor Kas, dan semua ATM di Bank Mandiri, BNI, BRI dan CIMB 

Niaga.(tata cara pembayaran wisuda seperti membayar SPP) 

2. Melakukan pengisian data dan unggah dokumen untuk keperluan pendaftaran 

wisuda, pencetakan ijazah , transkrip dan lain lain melalui link: sikaa.uajy.ac.id  

3. Dokumen yang harus diunggah beserta ketentuannya: 

a. Pas foto hitam putih untuk ditempel pada Ijazah : ukuran 4x6 cm memakai 

Jas warna gelap (hitam), kemeja warna terang (putih) dan berdasi panjang. 

(file max 1 MB) 

b. Pas foto berwarna untuk ditayangkan pada saat wisuda daring dan kartu 

KAMAJAYA: ukuran 2x3 cm memakai Jas warna gelap (hitam), kemeja 

warna terang (putih) dan berdasi panjang. (file max 1 MB) 

c. Bukti bayar biaya wisuda sebesar Rp. 250.000,00 (file max 1 MB) 

4. Harus sudah bebas pustaka, dapat di cek di link  : 

form.lib.uajy.ac.id/bebaspustaka/cekData.aspx 

5. Jadwal bayar dan pengisian data di link: sikaa.uajy.ac.id  sebagai berikut:  

Yudisium Tanggal 

25 Februari 2022  

10 – 11 Mei 2022 
31 Maret 2022 

28 April 2022 

6. Bagi yang terlambat atau tidak mendaftar pada link tersebut di atas, maka tidak akan 

diikutkan dalam pelaksanaan wisuda dan data juga tidak masuk dalam CD wisuda 

yang dibagikan kepada semua wisudawan. 

https://sikaa.uajy.ac.id/
http://form.lib.uajy.ac.id/bebaspustaka/cekData.aspx
https://sikaa.uajy.ac.id/


 

III. Peserta Wisuda Luring Terbatas 

1. Karena keterbatasan kapasitas dan dengan menerapkan protokol kesehatan maka 

wisuda luring dihadiri 200 orang wisudawan 

2. Pelaksanaan wisuda luring diperuntukan bagi wisudawan Program Sarjana dengan 

predikat cumlaude, semua wisudawan Program Magister, dan wisudawan yang 

dipilih oleh Fakultas bila kapasitas masih memenuhi.  

3. Peserta wisuda luring bisa didampingi 1 orang pendamping/wali  

4. Peserta wisuda luring terbatas harus bersedia memenuhi ketentuan berikut ini: 

a. Sudah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis  kedua dan bersedia melakukan 

swab tes antigen  

b. Wisudawan diberikan  fasilitas swab tes antigen di UAJY pada jadwal yang telah 

ditetapkan  

c. Bila hasil swab tes antigen positif wisudawan tidak boleh mengikuti wisuda 

secara luring  

d. Wisudawan yang melakukan swab tes antigen sendiri (tidak menggunakan 

fasilitas universitas) akan diberikan dana pengganti, dengan mengajukan 

permohonan melalui link yang telah disiapkan. Informasi link pengajuan akan 

disampaikan kemudian. Masa berlaku hasil swab tes antigen adalah 3 x 24 jam 

e. Bersedia hadir acara gladi bersih pada jadwal yang telah ditetapkan 

f. Bersedia mengenakan toga lengkap 

g. Tidak melakukan pengambilan foto yang dapat menimbulkan kerumunan di 

lingkungan kampus dan segera meninggalkan kampus setelah acara wisuda 

selesai. 

5. Mendaftar sebagai peserta wisuda luring terbatas pada link : 

https://forms.office.com/r/jHdh3Fd5PU  yang akan dibuka pada  10 - 11 Mei 2022 

IV.  Pendamping/Wali Wisudawan 

1. Sudah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis kedua 

2. Wajib menunjukkan hasil negatif swab tes antigen yang masih berlaku (maksimal 3 x 

24 jam) 

3. Apabila kapasitas ruangan tidak mencukupi maka pendamping/wali akan 

ditempatkan di ruangan terpisah dengan ruang wisuda. Pendamping/ Wali 

wisudawan  dapat menyaksikan jalannya upacara wisuda melalui layar TV yang 

disiapkan panitia 

V.  Pengiriman & Pengambilan Ijazah dan Transkrip  

1. Wisudawan yang berasal dari Yogyakarta dan sekitarnya, diharapkan mengambil 

sendiri ijazah di Gd. Thomas Aquinas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, 

dan tetap menerapkan protokol kesehatan serta menunjukkan bukti bahwa telah 

mendapatkan vaksin COVID-19 dosis kedua 

 

 

 

https://forms.office.com/r/jHdh3Fd5PU
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