
 

   

Nomor :  204/A.4-VIII/FKIP/IV/2020            13 April 2020 
Lampiran :  - 
Hal :  Penyerahan Dokumen Ijazah, Transkrip Akademik, & SKPI (Asli & Legalisir) 
 

Yang Terhormat 
Calon Wisudawan/ti FKIP UMS Periode III 
di Tempat 
  
Assalaamualaikum wr. wb. 

Semoga Allah SWT memberi kekuatan dan kemampuan sehingga kita dapat 
melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita. Amiin YRA. 

Berkaitan dengan penundaan jadwal pewisudaan tingkat Universitas yang sedianya 
dilaksanakan 28 Maret 2020 dan berdasarkan hasil koordinasi dengan pimpinan UMS 
dan dengan mempertimbangkan masih diberlalukannya Physical Distancing maupun 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah, maka: 

1. Dokumen scan ijazah, transkrip, SKPI dapat diunduh di laman wisuda.ums.ac.id. 
2. Mekanismen penyerahan  dokumen asli (ijazah, transkrip akademik, SKPI) 

dilaksanakan dengan 3 model pilihan (tingkat UMS), yaitu: 
a. Diserahkan pada saat pewisudaan (Wisuda Periode IV) jika situasi sudah benar-

benar baik dan memungkinkan untuk semuanya. 
b. Atas permintaan calon wisudawan ke UMS via BAA agar ketiga dokumen asli 

tersebut dikirim melalui Pos/ TIKI/ JNE/ kurir lainnya ke alamat sebagaimana 
dituliskan dalam surat permintaan tersebut. 

c. Atas inisiatif dan pertimbangan calon wisudawan dapat mengambil sendiri atau 
melalui surat kuasa langsung mengambil ke BAA UMS di Lantai 2 Gedung Siti 
Walidah pada jam kerja. 

3. Pengiriman ijasah dan transkrip sebagaimana diktum 2.b., serta copy legalisir akan 
dilakukan melalui jasa pengiriman setelah mahasiswa validasi di laman  
https://wisuda.ums.ac.id. 

4. Bagi mahasiswa yang menginginkan legalisir tambahan akan dilayani dengan 3 
model pilihan (tingkat FKIP), yaitu: 
a. Atas permintaan wisudawan copy dokumen legalisir maksimal @5 lembar 

(ijazah, transkrip akademik) dikirim via Pos/ TIKI/ JNE/ kurir lainnya ke alamat 
sebagaimana disebutkan dalam surat permintaan tersebut. (biaya cetak, vandel, 
dan pengiriman ditanggung fakultas). 
*Dengan mengisi form permintaan pengiriman dokumen di laman 
fkip.ums.ac.id. 

b. Diambil bersamaan dengan acara pewisudaan tingkat universitas (sesuai poin 2.a 
di atas). 

c. Atas inisiatif dan pertimbangan calon wisudawan dapat mengambil sendiri atau 
melalui surat kuasa langsung mengambil ke staf TU UMS Kampus 1 FKIP UMS 






