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Isi Pengumuman: 

1. Dengan tetap memperhatikan status kedaruratan kesehatan 
terkait adanya pandemik Covid-19, maka pendaftaran wisuda 
periode ketiga tahun 2020 dilakukan secara online yang akan 
dibuka tanggal 23 Juli 2020 hingga 15 Agustus 2020 sedangkan 
pelaksanaan gladi kotor tanggal 27 Agustus 2020, gladi bersih 
tanggal 29 Agustus 2020 dan prosesi wisuda tanggal 1 September 

2020. 

2. Pendaftaran wisuda online dapat diakses melalui laman website 
https://wisuda.undana.ac.id dengan menggunakan username 
dan password SIAKAD untuk melakukan login. Panduan/tutorial 

pendaftaran wisuda online dapat didownload pada aplikasi 
wisuda. 

3. Calon pendaftar dapat melakukan login bila namanya telah 
diinput oleh Ketua Program Studi dan disetujui oleh Wakil Dekan 
Bidang Akademik/Wakil Direktur Bidang Akademik secara sistem 
berdasarkan SK Yudisium. 

4. Calon wisudawan dapat mengajukan dokumen (khusus pasfoto 
memakai jas dan berlatar merah) secara sistem untuk diverifikasi 
bila telah memenuhi persyaratan pendaftaran wisuda. 

5. Calon wisudawan yang dokumennya telah diverifikasi oleh 

Sekretariat dan dinyatakan lengkap akan memperoleh kode briva 
yang dikirim secara sistem pada akun masing-masing. 

6. Berdasarkan kode briva tersebut, calon wisudawan melakukan 
pembayaran biaya wisuda dan buku alumni pada BRI. 

7. Calon pendaftar dapat mencetak bukti pendaftaran bila telah 
melengkapi seluruh persyaratan pendaftaran wisuda termasuk 
pelunasan biaya wisuda dan buku alumni. 

8. Calon wisudawan dapat menunjukan bukti pendaftaran saat 

pengambilan toga dan pengambilan ijazah. 

9. Penyerahan materai 3000 dan pas photo hitam putih (bukan 
polaroid) berukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar untuk 
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kepentingan pencetakan ijasah dilakukan saat pengambilan toga 
di BPU. Materai dan pasfoto disertai biodatanya (Nama, NIM dan 
prodi asal) harus dimasukan dalam plastik klip agar materai dan 
pasfotonya tidak tertukar dan tidak tercecer. 

10. Sekretariat akan memproses ijasah dan buku alumni bagi calon 

wisudawan yang telah melengkapi semua persyaratan wisuda. 

11. Wisudawan dapat mengambil ijasahnya dan buku alumni setelah 
dikukuhkan Rektor sebagai lulusan doktor/Magister/ 

Profesi/Sarjana dengan menunjukkan bukti pendaftaran wisuda. 

Demikian untuk maklum. 
 

 
Kupang, 22 Juli 2020 
An. Rektor 
Wakil Rektor Bidang Akademik, 
 
 

Dr. drh. Maxs U.E. Sanam, M.Sc 

NIP. 19650308 199003 1 013 
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