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ALUR WISUDA FKIP UNS
ADMINISTRASI JURUSAN / PETUGAS SIAKAD

MAHASISWA / CALON WISUDAWAN

BAGIAN PENDIDIKAN FAKULTAS (loket 2)

1. Menerima nilai skripsi dari dosen atau dari tim penguji skripsi
2. Mencetak yudisium/nilai skripsi (Transkip)
3. Membuat pin untuk mahasiswa di (http://wisuda.fkip.uns.ac.id) dengan cara input
nim dan nama

1. Isi form pendaftaran wisuda di http://wisuda.fkip.uns.ac.id kemudian mencetak
2. Menyerahkan berkas persyaratan wisuda ke Bagian Pendidikan Fakultas(di loket 2)
berupa :
a. Copy ijazah sebelumnya (SMU/SMK/Diploma) yang telah dilegalisir
b. Copy kwitansi pembayaran SPP semester terakhir
c. Copy sertifikat TOEFL/EAP
d. Surat keterangan bebas administrasi : Kopma, Perpustakaan, Laboratorium,
beasiswa, bukti penyerahan Skripsi/TA
e. Surat ketererangan selang / perpanjangan studi bila ada
f. Copy bukti penulisan jurnal ilmiah bagi yang lulus mulai Agustus 2012
3. Semua berkas dimasukan dalam stop map di beri tulisan bendel 1 dan nama, nim,
prodi (warna Stopmap bebas)

1. Menerima berkas persyratan wisuda (bendel 1 & 2) dari mahasiswa / calon
wisudawan
2. Memverifikasi data / meregistrasi mahasiswas sebagai calon wisudawan di
http://siakad.uns.ac.id/registrasi jika data dan dokumen dinyatakan lengkap dan
benar sesuai ketentuan
3. Jika data dan dokumen tidak lengkap maka dikembalikan kepada mahasiswa untuk
dilengkapi dulu
4. Memberi slip pembayaran kepada mahasiswa untuk membayar biaya pelepasan
scara manual ke rekening P. Pengembangan di BNI
5. Berkas tidak di kembalikan ke mahasiswa

MAHASISWA/CALON WISUDAWAN

BAGIAN PENDIDIKAN FAKULTAS (loket 2)

MAHASISWA / CALON WISUDAWAN

BAGIAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS

1. Membayar biaya wisuda ke rekening Rektor di Bank Tabungan Negara (BTN) dan
membayarbiaya pelepasan ke rekening P. Pengembangan di BNI
2. Menerima slip pembayaran dari Bank Tabungan Negara (BTN) yang sudah ada PIN
(personal identity number) untuk syarat verifikasi data 2 di bagian pendidikan fakultas
3. Menyerahkan berkas wisuda ke Bagian Pendidikan Fakultas (di loket 2) berupa :
a. Print out Biodata dari http://wisuda.fkip.uns.ac.id
b. Kwitansi pembayaran spp terakhir (bukan copy)
c. Copy Yudisium atau surat keterangan lulus
d. Copy Ijazah sebelumnya (SMU, SMK, Diploma) yang telah di legalisir.
e. Foto hitam putih dengan kertas dop ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar (foto laki-laki
berjas dan perempuan berkebaya rapi dan sopan)
4. Semua berkas (a – e) dimasukan dalam stopmap di tulisi bendel 2 dan nama, nim,
prodi (warna stopmap harus sama dengan bendel 1)

1. Menerima berkas syarat wisuda (bendel 2) dari mahasiswa / calon wisudawan
2. Memverifikasi data / mentransfer data online ke bagian pendidikan Universitas di
http://wisuda.fkip.uns.ac.id
3. Mengembalikan berkas kepada mahasiswa apabila tidak lengkap atau tidak benar
4. Memberi paraf berkas poin a – d, dan di kembalikan kepada mahasiswa untuk di
serhkan ke bagian pendidikan Universitas

1. Menerima berkas (bendel 2) yang telah di paraf dari bagian pendidikan fakultas
2. Menyerahkan berkas tersebut ke bagian pendidikan Universitas
3. Selesai dan tunggu proses wisuda
1. Menerima berkas pendaftaran wisuda yang sudah di verifikasi fakultas
2. Memproses berkas untuk proses wisuda dan pencetakan ijazah dan akta

