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iii t- , p"r"it".aan dan Persyaratan Wisuda lv Tahun 201E

Yth. :

1. Dekan Fakuttas kkororrn

DenganinidisampaikankepadaSaudaraPelaksanaandanPersyaratanwisudalvTahun
2018 sebagai berikut :

A. Pelaksanaan :

1w iiuda Profesi, Spesiatis, Hari Jumat, tanggat, 23 tlovember 2018

[eg{er-9.1q Doktor
1 Wisuda DiPlom a lll dan Sarjana Hari Sabtu tanggat' 24 November 201E

B. Persyaratan :-"i. 
d,"V. Wisuda sebesar Rp. 500.000,: (tima ratus ribu rupiah) disetorkan

rekening penampung Fakuitas masing-masing pada Bank Nagari '

Z. ,r,r.n"iiti"l yang Uoiet' ikut wisuda lV tahun 2018 adatah yang terdaftar pa

semester Ganltt zoralzotg lkecuati yang tutus sebetum tanggat 3 Agustus 20'lE).

3. Caton wisuda harus metengkapi trit-trlt seuagai berikut dan dikumputkan

fakuttas:

". Srfti pembayaran biaya wisuda lV tahun 201E'

;: ;;tiii i"ia.ri", pada'semester Ganjit Tahun Akademik 2018/2019 dan bukti
- 

;;.)fi spiluxr 2 (dua) semeiter.terakhir, 1 (satu) lembar photo copv

iiazah sLTA bagi tutusan D.lll7s.1, ijazah s1 bagi tulusan profesi, sp1 , 52 dan

i;..itt SZ bagi t-utusan 53 sebagai dasar verifikasi data'

.. iiton wisudi mengisi biodatl secara online dan mengumpulkan print out

masing'masing ke fakuttas'
O. r*enyeianf.an 

-pas photo dengan Ketentuan sebagai berikut :

1 ) Warna Hitam Putih
2i Pas photo yang diserahkan berukuran sebagai berikut :

a. 3 x I cm sebanyak 2 (dua) tembar -1 dibatik photo ditutis ;

b. 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) tembar ) Nama dan 6P

c. Bagi tutusan dlngan predikat terbaik menyerahkan tambahan pas

ph-oto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) tembar

ke

da

ke

3) Pakaian :

a. untuk Pria : Jas (Warna Cerah + Dasi)

b. untuk wanita : Pakaian resmi (Kebaya)

2. Direktur Program Pascasarjana

Universitas Andatas
Padang

Pukut 08.30 WlB.

Pukut 09.@ WlB.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIYERSITAS ANDALAS

Alamat: Cedung Reklorat. Limau Manis Padang - 25163

Telepon :0751- 71l8l.7l I 75.71 086,7 I 087,7 | 699 Faksimile : 0751-71085

Laman:http:/1wwu'.unand.ac.id e-mail:rektor@unand.ac.id

4) Format Pas Photo:
a. Raut Muka mutai dari ujung dagu hingga rambut dan sisi kiri serta

kanan wajah harus tampak jetas
b. Tidak boteh menggunakan kacamata
c. Untuk yang berhijab mengacu kepada surat Ditjen Dikti Depdiknas No.

1928 I D I 2A02 Tanggat'l 2 September 2002

4. Bagi caton Wisuda yang akan diwisuda pada tanggat 23 dan 74 November 2018
diharuskan mengikuti atur sebagai berikut :

a. Jadwal registrasi online dan verifikasi format ijazah : 8-19 Oktober 2018
b. Pengumpulan berkas dan verifikasi ke BAK : 22 Oktober 2018

5. Sesuai Pasal 7 ayat 2 Permendiknas No. 17 Tahun 2010 dan Permenristek DIKTI no
44 tahun 2015 tentang 5N Dikti yang mengatur secara khusus tentang kewajiban
unggah hasil penetitian dengan membuat link pada http://schotar.unand.ac.id
untuk skripsi / thesis/disertasi terkait. Setiap skripsi / tesis/disertasi harus dicek
"similarity" dengan memakai program Turnitine sebetum mengunggah Pada
http://schotar.unand.ac.id. lndeks kesamaan yang diizinkan adatah 30%. Harap
diunggah hasi[ Turnitin ini ke laman aptikasi pendaftaran wisuda.

t nalrtlq I r 9aiF! Id_ tlGori

,.8

6. Sesuai dengan Surat Edaran no 44418/5812016 tentang lmplementasi SN Dikti
(Permenristek DIKTI no 44 tahun 201 5) yang mengatur secara khusus tentang
kewajiban pubtikasi mahasiswa program Magister, Doktor, dan Doktor Terapan
maka, Mahasiswa Program Magister wajib menerbitkan makalah (karya itmiah
penetitian) di jurnat ilmiah terakreditasi atau pada Proceeding terindex
Scopus/Thomson Reuter/SJR atau diterima (berstatus inpress) pada jurnal
internasionat; Mahasiswa Program Doktor wajib menerbitkan makatah di jurnal
internasional bereputasi. Pubtikasi yang tersebut diatas harus memenuhi sebagai
berikut:

r{rltll{t€ll!*t-
lrU

rlttrur
tt

!r.-tUt
hl'.-.rrELmhatr..b(A)

ulad{.lri

.

Jurnal Nasional Terakreditasi adatah Jurnal ltmiah Nasional yang diakreditasi
oteh Kemristekdikti.
Jurnal Nasional yang diakui dan disetarakan sebagai Jurnat Nasionat
Terakreditasi, yaitu Jurnal Nasional Terindeks di Science and Technology
lndeks (Sinta) atau di Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna) yang telah
memenuhi standard tata kelota jurnal nasionat terakreditasi (51 sampai
dengan 55);
Proceeding terindex Scopus/Thomson Reuter/SJR;
Jurnal lnternasional adatah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

I

llt.
iv.
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a. Karya itmiah yang diterbitkan ditutis dengan memenuhi kaidah itmiah
dan etika keitmuan;

b. Memitiki ISSN;

c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, lnggris, Perancis,
Rusia, Spanyot dan Tiongkok);

d. Memitiki terbitan versi ontine;
e. Dewan Redaksi (Editoriol Eoord) adatah pakar di b'idangnya pating sedikit

berasa[ dari 4 (empat) negara;
f. Artiket itmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan pating

sedikit penutisnya berasal dari 2 (dua) negara;
g. Jurnat lnternasional, yang diakui sebagai jurnal internasionat oteh Ditjen

Sumber Daya lptek dan Dikti yang mempunyai indikator:
'l ) Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan

Tinggi atau Penerbit (Publisherl kredibe[
2) Terindeks oleh pemeringkat internasional (contoh SJR) atau basis

data internasionat yang ternama, contoh lndex Copernicus
lnternotionol (lclt;

3) Atamat jurnat dapat ditetusuri daring;
4) Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada

perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi
daring;

5) Proses review dilakukan dengan baik dan benar;
6) JumLah artikel setiap penerbitan adatah wajar dan format tampitan

setiap terbitan tidak berubah ubah;
7) Tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau

jurnal meragukan oteh Ditjen Dikti/Ditjen Sumber Daya dan lptek.
h. Jurnal yang memenuhi kriteria pada butir di atas huruf a sampai g

namun mempunyai faktor dampak (impoct foctor) 0 (not) atau not
ovoilable dari /5/ Web of Science (Thomson Reuters) atau jurnal
terindeks di SClmago Journol and Country Rank dengan Q4 (quartite
empat) atau terindeks di lAicrosoft Academic Seorch digolongkan sebagai
jurnaI internasionat;

i. Jurnat ltmiah Nasional terakreditasi I dari Kemristekdikti yang
diterbitkan dalam satah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan 

,i,.
j. indikator green thick (centang datam lingkaran hijau) a:i

disetarakan / diakui sebagai jurnat internasiona[;
k. Karya ltmiah pada prosiding internasiona[ yang terindeks basis data

internasiona[ (Web of Science, Scopus) d'initai sama dengan jurnal
internasiona[ dengan kriteria sebagai berikut:
1) Disetenggarakan oteh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau

lembaga ilmiah yang bereputasi;
2l Steering committee (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang

berasal dari berbagai negara;
3) Ditutis datam bahasa resmi PBB (Arab, lnggris, Perancis, Rusia,

Spanyol dan Tiongkok);
4) Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang itmunya;
5) Penutis pating sedikit berasa[ dari 4 (empat) negara; I
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6) Memitiki ISBN.

v. Jurnal lnternasional Bereputasi adatah yang memenuhi kriteria jurnaI

internasional sebagaimana butir di atas huruf a sampai g, dengan indikator:

a. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi

atau Penerbit (Publisherl kredibet;
b. Terindeks oteh pemeringkat internasionat yang diakui oteh Kemristekdikti

(contohWebofsciencedan/atauScopus|sertamemPunyaifaktordampak
iimpoct /octorj tebih besar dari 0 (not) dari lSl web of Science (Thomson

Reuters) atau mempunyai faktor dampak (sJR) dari sclmago Journal ond

Country Ronk pating rendah Q3 (quartite tiga);
c. Alamat jurnal dapat ditetusuri daring;
d. Editor tioards daii Jurnat dapat ditetusuri daring dan tidak ada perbedaan

antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring;

e. Proses review ditakukan dengan baik dan benar;

f. Jumtah artiket setiap penerbitan adatah wajar dan format tampitan setiap

terbitan tidak berubah ubah;
g. Tidak pernah ditemukan sebagai jurnat yang tidak bereputasi atau jurnal
- 

meragukan oteh Ditjen Dikti/ Ditjen Sumber Daya dan lptek;

Jurnat ltmiah Nasional terakreditasi A dari Kemristekdikti yang diterbitkan

datam satah satu bahasa PBB, terindek di DoAJ dengan indikator green thick

(centang datam tingkaran hijau) fi disetarakan /diakui sebagai jurnat

internasionat berePutasi.

vi, Artiket yang terbit pada jurnat/ proceeding tersebut di atas, harus berafiliasi
ke universitas Andalas dan harus dapat ditetusuri pada website jurnat atau

proceeding yang dimaksud. Harap ditullskan link artikelnya'

7. Untuk Program s3, artiket pubtikasi sudah terbit/pubtished pada Jurnal

lnternasionll Bereputasi yang dimaksud di atas (poin 6. sub poin v) dan artiket

tersebut berafitiasi ke Universitas Andatas dan harus dapat ditetusuri pada

website jurnat yang dimaksud. Harap dituliskan link artikelnya.
g. Artiket pubtikaii yang sudah di pubtish harus diverifikasi dutu oteh penanggung- jiwab akademik FaXuttas (Dekan) dan hasit verifikasi dibuktikan datam bentuk

iurat pernyataan yang didownload pada Laman depan aptikasi wisuda dan

diunggih keda.tam timan konfirmasi biodata di aptikasi pendaftaran wisuda.

: I r.xrlt{& }.J*I !li: drlar lor.u pdi{Urtfullrdm Dl &.11), Jtu.,r th nsara;nlic'

. .-,..! !.!n lud !..ir,rar ltrts.!. i: rd i!,rr t -,r( pdi(fhtf nr}rin i2 dl E)..'"o.lrnt t !.ii$t i''r.a!ol tn',alr &an&" & rri Crrqt

Judut beserta tink Artiket pada bagian konfirmasi biodata di Aptikasi Pendaftaran

Wisuda
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9. Berdasarkan butir 5 (tima) dan 6 (enam) tersebut di atas, bagi calon wisuda lV

Tahun 20'18 harus meng'upload pada laman htto: / /schota r.unand.ac.id pating
tambat 22 Oktober 2018, bagi yang tidak meng'uptoad
skripsi /tesis/ disertasi /SAPS sampai dengan tanggal tersebut di atas maka ijazah
yang bersangkutan tidak dapat diserahkan.

l0.Perivikasi Jurnat/Artiket di tingkat Rektorat tanggal 23'25 Oktober 2018,
penyerahan hasit perivikasi ke Fakuttas tanggal 26 Oktober 2018, Perbaikan
kembati oleh calon wisudawan tanggat 29-31 Oktober 201E dan perbaikan

diserahkan ke rektorat tanggat 1 November 201E.
11. Berkas yang harus diserahkan Fakuttas dan Pasca Sarjana ke Rektorat adatah :

a. Data calon wisudawan (hordcopy dan softcopy dengan catatan ; hasil exsPort
data dari sistem aplikasi wisuda'

b. Foto copy ijazah terakhir caton wisudawan
c. Pas photo wisudawan sebagaimana tersebut pada butir 3d.

12. Khusus untuk buku wisuda ukuran 3 x 4 cm dipisah diserahkan secara kotektif
sebanyak jumlah wisuda datam amplop/ptastik.

\ Laorpru llegl Tunita

\ Lad?na S{rd P€rl}'dao KeabeEh.o -fu|ft€{

,
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13, Penutisan nama, tempat dan tanggal lahir untuk isian data calon wisuda mengacu
pada foto copy ijazah terakhir caton wisuda.

14. Apabita terdapat kesalahan datam isian data untuk pembuatan ijazah oteh caton
wisuda, maka tidak ada tagi pembuatan ijazah baru kecuati hanya dengan
mengetuarkan surat keterangan pembetulan kesatahan tersebut.

15. Sesuai dengan peraturan Rektor Nomor 7 tahun 2009 pasal 9 ayat 1 dan 2 setiap
mahasiswa yang akan menempuh ujian kesarjanaan harus mengumpulkan
sekurang- kurangnya 50 (tima putuh) nitai angka kredit SAPS.

16. Program studi yang sudah habis masa bertaku akreditasinya sampai tanggal wisuda
lV, mahasiswa prodi tersebut tidak dibenarkan untuk mengikuti wisuda sampai
ketuar hasiI akreditasinya.

17. Ketentuan pemberian predikat ketutusan sesuai dengan pasal 46 ayat 2 dan 3

Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas
Andatas.

18. Calon wisuda yang tidak metengkapi persyaratan sesuai ketentuan tersebut, tidak
diikutkan sebagai peserta Wisuda lV Tahun 2018.

19. Pemberian PIN kepada caton wisuda untuk mendaftar wisuda lV secara online,
hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang sudah memenuhi seturuh
persyaratan wisuda yang sudah ditentukan seperti tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

r dil Husni, SE., MBA
1201987021002
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SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN ARTIKEL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama
NIP
Dekan/Direktur pada

Dengan ini menyatakan bahwa artikel mahasiswa yang tersebut dibawah

Nama :

Program Studi/NlM :

Judut Artiket :

Nama Jurnal (155N, Tahun, :

Vo[, lsue, Hataman) atau

Nama Proceeding (ISBN,

Tahun, Vot, lsue, Hatamanl

ini

Tetah memenuhi persyaratan Lutusan pada Program Magister/Doktor (pitih satah satu)
sesuai dengan Permenristek DIKTI no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasiona[ Pendidikan
Tinggi.

Demikiantah surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Padang,
Dekan /Direktur

( )



Nonot :7928/DlC/2OO2 jakarta, 12 September 2002
Lampiran i -

Perihal i Pas photo berlalbab/be.kerudung

Kepada Yth:
- Rekto. Univ/institut Negeri
- Ketua Sekolah Tinggi Negeri
' Direktur Politeknik NeSeri
- Koodinator Kopertis Wilayah I s/d Xll

Seluruh lndonesia

Sejalan dengan asparasi yang be.kembang di masyarakat dalam era reformasi ini dan mengingat selalu
timbulnya permasalahan pas photo berjilbab/berk€rudung yang tidak diperbolehkan dalam melengkapi
persya.atan penerimaan mahasiswa baru atau hal-halyang be.kenaan dentan dokumen resmi bagi
seoranB mahasiswa pada p€rguruan tinggt,
dipaodanE perlu mempene8as beberapa kebiiakan baru yang berkenaan dengan hal tersebut 5ebagai
berikut:

1. Para mahagiswi diperbolehkan meng8unakan pas photo dirinya yang beriilbab/berkerudu ng untuk
kelengkapan adminis!rasi akademik antara lainl
a. ljazah

b. Kartu Tanda Mahasiswa ((TM)
c. Penerimaan mahasiswa baru
d. Dan lain-lain yanB berk€naan dengan administra5i akademik
2. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan diskriminasi dengan para mahasiswa yang tidak
berjilbab/ berkerudung. Oleh ka.ena itu dimohon agar dalam semua kegiatan tri dharma perguruan
tinS8i, harus memb€rikan perlakuan yang sama baik yang berjilbab/berkerudu ngmaupun tidak
berjilbab/berkerudu n8 sesuai dentan 5emangat demokrasi.
3. Apabila di kemudian hari, untuk sesuatu keperluan tertentu disyaratkan pas {oto yang tidak memakai
kerudung/iilbab dan/atau pas foto yang harus kelihatan telin8anya, maka Perguruan Tin88i dimana
mahasiswi tersebut menyelesaikan kuliahnya tidak dapat mengganti dokumen dan/atau memberi
keterangan lain yang berhubungao dengan jati
diri yang bersantkutan, karena kesulitan memastikannya.

Dengan dikeluarkan surat edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

No.1128/D/O/ 84 tanSSal 28 ASustus 1984 dan surat Dirjen Dikti No.4277lOfil 9Ttan8gal 1 Oktober
1999 serta No.3206/D/T/ 94 tang8al 20juni 1994 mengenai pas photo yang berjilbab, dinyarakan tidak
berlaku Iagi.

Demikian untuk diketahuidan atas perhataan saudara kami ucapkan
terima kasih.

Oirektur Jenderal Pendidikan Tinggi

Satryo Soemantri Erodjonegoro
N rP. 1 30889802

Tembusan:
1. Sapak Mendiknas (sebatai laporan);
2.lrien Depdiknas
3. Sesjen Depdiknas

4. Direktur PAK Ditjen Dikti
5. Ketua Umum Majelis Ulama lndonesia
6. Ketua Umum Takmir Masjid Fatimatuzzahra

Sumber: http://www.dikti.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=20


