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Dengan mempertimbangkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, tanggal 2 Agustus 2021, tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona

Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali;

2. Tingkat penyebaran wabah Covid-19 secara nasional maupun di Daerah Istimewa
Yogyakarta masih cukup tinggi;

3. Keselamatan, kesehatan, dan keamanan masyarakat terhadap penyebaran wabah Covid-19,
Pimpinan UNY memutuskan penyelenggaraan Wisuda Periode III Tahun Akademik

2021/2022 dilaksanakan pada bulan Februari 2022 secara virtual melalui jaringan (daring)
dengan ketentuan sebagai berikut.

A. Waktu Pelaksanaan dan Peserta Wisuda

Wisuda Periode III Tahun Akademik 2021/2022 akan dilaksanakan sesuai hari kalender

akademik, yaitu pada hari Sabtu, 26 Februari 2022 pukul 08.00 WIB s.d. selesai. Peserta

wisuda adalah mahasiswa yang lulus dan telah mengikuti yudisium di fakultas/pascasarjana
mulai tanggal 30 November 2021 s.d. 10 Februari 2022.

B. Prosedur Pengambilan Toga

Seluruh peserta mendapatkan paket toga yang terdiri dari jubah, topi, samir fakultas, map
ijazah, serta slempang ciimlaude dan summa cumlaude (bagi yang mendapatkan predikat
tersebut). Ketentuan untuk mendapatkan paket toga diatur sebagai berikut.

1. Calon wisudawan melakukan pengisian alamat domisili melalui laman https://si-
c3.uny.ac.id menggunakan akun SSO masing-masing pada tanggal 10 s.d. 14 Februari
2022.

2. Pengambilan toga ditentukan berdasarkan alamat domisili yang telah diisikan oleh
peserta wisuda, dengan ketentuan sebagai berikut:

-  Bagi calon wisudawan yang berdomisili di D.I. Yogyakarta, Magelang, Klaten, dan

Purworejo melakukan pengambilan toga secara luring model drive thru pada
tanggal 21 s.d. 22 Februari 2022 di sebelah timur Gedung Rektorat UNY. Jadwal per
fakultas dan syarat pengambilan toga diumumkan melalui laman https://si-c3.unv.ac.id
dan/atau melalui pesan WhatsApp paling lambat pada tanggal 18 Februari 2022.



Bagi calon wisudawan yang berdomisili di wilayah selain yang disebutkan di atas,

toga akan dikirimkan melalui kurir.

C. Prosedur Pelaksanaan Wisuda

Setiap peserta wisuda diwajibkan untuk mengikuti gladi bersih dan upacara wisuda yang
dilaksanakan secara virtual melalui jaringan (daring) menggunakan media Zoom Meeting
(ZM) dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Gladi Bersih

Gladi bersih dilaksanakan pada hari Jum’at, 25 Februari 2022 pukul 13.00 WIB s.d.

selesai, alamat {meeting ID dan passcode) akan dapat dilihat pada laman https://si-
c3.unv.ac.id.

2. Upacara Wisuda

Upacara wisuda akan dilaksanakan secara simbolis dengan perwakilan wisudawan terbaik

(IPK tertinggi) tingkat universitas untuk masing-masing jenjang (D3, D4, SI, S2, dan S3)

berjumlah 5 orang yang berdomisili di D.l. Yogyakarta. Wisudawan lainnya mengikuti

lewat jaringan {online) dengan alamat {meeting ID dan passcode) yang dapat dilihat pada

laman https://si-c3.unv.ac.id. Para wisudawan wajib mengisi daftar hadir.

D. Prosedur setelah Wisuda

1. Pengembalian Toga

a) Paket toga yang dikembalikan terdiri dari jubah dan topi,

b) Wisudawan melakukan pengisian alamat domisili melalui laman https://si-

c3.unv.ac.id menggunakan akun SSO masing-masing pada tanggal 28 Februari s.d. 8
Maret 2022.

c) Mekanisme pengembalian toga ditentukan berdasarkan alamat domisili yang diisikan

oleh wisudawan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bagi calon wisudawan yang berdomisili di D.L Yogyakarta, Magelang, Klaten,

dan Purworejo pengembalian toga dilaksanakan secara luring model drive thru

pada tanggal 14 s.d 15 Maret 2022 di sebelah timur Gedung Rektorat UNY.

Jadwal per fakultas dan syarat pengembalian toga akan diumumkan melalui laman

https://si-c3.unv.ac.id dan/atau melalui pesan WhatsApp paling lambat pada

tanggal 11 Maret 2022.

-  Bagi wisudawan yang berdomisili di wilayah selain yang disebutkan di atas, toga

dikembalikan ke UNY melalui kurir menggunakan template yang dapat diunduh

melalui laman https://si-c3.unv.ac.id. Wisudawan diwajibkan untuk mengisi

nomor rekening, nama pemilik rekening, nama bank, dan hasil pindai buku

rekening.

2. Pengembalian Uang Jaminan Toga

a) Bagi wisudawan yang mengembalikan toga secara luring dengan model drive thru

Uang jaminan toga akan diberikan pada saat wisudawan mengembalikan toga,

b) Bagi wisudawan yang mengembalikan toga melalui kurir, uang jaminan toga akan
dikembalikan melalui mekanisme tranfer.



3. Penyerahan atau Pengiriman Dokumen Kelulusan

a) Pada saat wisudawan melakukan pengisian alamat domisili melalui laman https://si-

c3.unv.ac.id menggunakan akun SSO masing-masing, wisudawan juga mengisikan

alamat pengiriman dokumen kelulusan;

b) Dokumen kelulusan diserahkan secara luring dengan model drive thru, tanggal

pelaksanaan, jadwal per fakultas dan syarat pengambilan dokumen kelulusan akan

diumumkan lebih lanjut melalui laman https://si-c3.unv.ac.id dan/atau melalui pesan

WhatsApp.

c) Dokumen kelulusan yang belum dapat diserahkan pada saat pengembalian toga

secara luring dengan model drive thru akan dikirimkan sesuai dengan alamat yang
diisikan oleh wisudawan.

Demikian untuk diketahui dan menjadikan perhatian.

Yogyakarta, 28 Januari 2022
Rektor,
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rof. Dr. Sumaryanto, M. Kes.
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