
EFEKTIF DAN EFISIEN MENDAFTAR WISUDA (P KIMIA UNS) 

Berdasarkan Pengalaman Pribadi 

 

 

Checklist Persyaratan Wisuda  

 

Bendel 1 (untuk Fakultas)  

1. Surat Keterangan Bebas Administrasi (dari data online)  

2. Surat Keterangan Bebas Beasiswa (dari data online)  

3. Surat Keterangan Bebas Perpustakaan (dari data online)  

4. Biodata Wisudawan untuk Fakultas (dari data online)  

5. Daftar Riwayat Hidup Wisudawan (dari data online)  

6. Bukti Penyerahan Skripsi ke pembibing (dari data online)  

7. Surat Keterangan Bebas Laboratorium  

8. Surat Keterangan Bebas Kopma  

9. Foto Copy Sertifikat EAP  

10. Foto Copy Pembayaran SPP terakhir  

11. Transkip Nilai Akademik (dari Siakad)  

12. Foto Copy Ijazah Sebelumya (SLTA sederajat atau Deploma)  

13. Copy E. Jurnal  

14. SK Perpanjangan bila ada * 

15. SK Ijin Selang bila ada * 

NB: tambah 1 buah foto 3x4 berwarna, 1 SK yudisium, fotokopi pembayaran wisuda 

 

Bendel 2 (untuk Universitas)  

1. SK Yudisium dari Fakultas (dari data online)  

2. Permohonan Pembuatan Ijazah (dari data online)  

3. Biodata Wisudawan untuk Universitas (dari data online)  

4. Foto Copy Ijazah sebelumnya (SLTA sederajat)  

5. Pas Photo Ukuran 4X6 hitam putih sebanyak 5 lembar dengan kertas DOP  

6. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Wisuda  

. 

Alur pendaftaran wisuda (khususnya teman2 P Kimia FKIP UNS): 

1. Setelah selesai ujian skripsi, dalam masa-masa revisi, usahakan segera mengurusi 

berkas wisuda yang bisa diurus seperti 

a. Surat bebas lab pusat 

b. Copy sertifikat EAP legalisir di UPT P2B bayar Rp 1000 tiap lembar (minimal 2 

lembar untuk berkas wisuda) 

c. Copy ijazah SMA legalisir Kepala SMA (minimal 2 lembar untuk berkas wisuda) 

Usahakan juga untuk segera foto untuk ijazah sesuai dengan contoh yang ada di 

depan Loket 2 ged F. Segera cetak foto 3x4 (min 3) berwarna dan 4x6 hitam putih 

(min 5 lembar) 

2. Setelah revisi skripsi selesai segera cetak makalah sejumlah minimal 5 eksemplar 

(Pembimbing 1, Pembimbing 2, Perpus Prodi, Perpus FKIP, Mahasiswa, bisa 

mencetak lebih sesuai kebutuhan). Kemudian segera mintakan tanda tangan 



pengesahan (Pembimbing 1, Pembimbing 2, Ketua dan Sekretaris) setelah itu minta 

tanda tangan Dekan FKIP (Pak Furqon) di ged F (biasanya ditinggal di lobi ged F 

dengan dibuka di bagian yang ditandatangani). Setelah mendapatkan ttd Dekan, 

kemudian dicap-kan di Loket 1 Ged F. 

3. Jangan lupa menyecan surat-surat yang penting, lembar-lembar tanda tangan dan 

pengesahan. Skripsi dijadikan format pdf dengan beserta scan-an tadi. Lalu 

diburning dalam CD 4 buah (pembimbing 1, pembimbing 2, perpus FKIP, perpus 

pusat). Beri cover CD dan wadah CD juga. 

4. Jangan lupa segera upload jurnal dan segera buka notifikasi di email untuk diprint, 

sebagai bukti untuk minta ttd transkrip pada kaprodi. Bila ada kendala hubungi Mas 

Pri di kantor Lab 1. Jurnal yang diapluod tadi diprint atau dicopy untuk syarat bendel 

1. 

5. Setelah makalah selesai segera minta nilai skripsi pada Sekretaris dengan membawa 

berkas-berkas nilai.  

6. Setelah memperoleh nilai skripsi, segera serahkan berkas nilai pada Pengajaran 

(Administrasi Jur PMIPA lt 2), setelah nilai diserahkan nanti mahasiswa akan 

diberikan transkrip nilai keseluruhan beserta kertas kuning berisi PIN untuk 

mendaftar portal wisuda. 

7. Minta ttd Transkrip pada : Pembimbing Akademik, lalu ke Ketua Prodi Bu Bakti 

(menunjukkan bukti upload jurnal yang diperoleh dari email, kalau ada error 

masalah jurnal, hubungi Mas Pri), kemudian terakhir ke Ketua Jurusan PMIPA, Pak 

Karmin (kolom ttd Pak Karmin nambah sendiri ya di tengah2 di bawah PA ama 

Kaprodi, bisa ngeprint atau tempel trus dicopy yg penting bisa cepet ). Setelah 

semua ttd sudah diperoleh segera dicopy sebanyak mungkin (sekitar 10) dan 

dicapkan di Pengajaran PMIPA lt 2. 

8. Bagi teman yang belum memiliki buku untuk sumbangan, segera bertanya kepada 

Ketua Prodi buku apa yang kira-kira akan disumbangkan. Segera mungkin mencari 

karena PENTING! Untuk Surat Bebas Perpus FKIP dan mengisi form wisuda online. 

9. Setelah foto dan buku (kalau buku belum dapat bisa menyususl, yg penting foto 

untuk ttd Pak Sajidan) sudah ada, segera log in di www.wisuda.fkip.uns.ac.id dengan 

USER: NIM, dan PASSWORD: 6 angka di kertas kuning. Isi data halaman pertama, 

upload foto maks 200 kb. Form 2 berisi form tentang buku sumbangan juga. Setelah 

itu cetak (ada 2 form yaitu: form fakultas dan form universitas). 

a. Form Fakultas terdiri 16 lembar berkas ( 1 lbr Surat Permohonan Ijazah, 1 lbr 

SK Yudisium, 1 lbr Riwayat Hidup Wisudawan, 1 lbr Biodata Wisudawan, 4 lbr 

S.Ket Bebas Administrasi, 2 lbr Tanda Terima Penyerahan Skripsi, 4 lbr S.Ket 

Bebas Perpus, 1 lbr Surat Bebas Beasiswa, 1 lbr Tanda Terima Penerimaan 

Jurnal) 

b. Form Universitas terdiri 1 lembar berkas yaitu Biodata Wisudawan 

10. Setelah mencetak, ada beberapa hal yang bisa dilakukan: 

a. Tanda tangan Pak Sajidan (SK Yudisium dan Surat Permohonan Ijazah): untuk 

SK Yudisium minta ttd Bu Bakti lalu Pak Karmin dulu. Masukkan ke Loket 2 

Ged F yaitu Surat Permohonan Ijazah, SK Yudisium, transkrip nilai (@2 lembar, 

dicopy aja setelah dpt ttd Bu Bakti dan Pak Karmin), dan 1 lbr foto 4x6 hitam 

http://www.wisuda.fkip.uns.ac.id/


putih. Tinggal menunggu kapan bisa diambil. (Biasanya yang Pak Sajidan ini 

yang paling lama, sebisa mungkin segera diurus karena kalau berkas sudah 

menumpuk nanti antri ttd-nya lama). Setelah menerima SK Yudisium dan Surat 

Permohonan Ijazah, fotokopi masing-masing 7 lalu minta cap di loket 1. 

b. Untuk yang bebas perpus FKIP: (1) minta ttd pembimbing 1 dan pembimbing 2 

pada Tanda Terima Penyerahan Skripsi dengan menyerahkan hard copy skripsi 

dan soft file dalam CD. Setelah mendapat ttd pembimbing minta ttd Bu Bakti. (2) 

serahkan  4 lbr S.Ket Bebas Administrasi, 2 lbr Tanda Terima Penyerahan 

Skripsi, 4 lbr S.Ket Bebas Perpus ke perpus FKIP, untuk ditandatangi dan 

disahkan Pak Sukamto (petugas perpus) dengan menyerahkan buku sumbangan, 

1 hard copy skripsi, dan 1 soft file skripsi di CD. (3) kembali ke Bu Bakti untuk 

minta ttd S.Ket Bebas Administrasi setelah ttd Pak Sukamto. (4) masukkan 

S.Ket Bebas Perpus ke perpus FKIP yang telah di-ttd Petugas Perpus dan Bu 

Bakti ke Ged F untuk disahkan Kasubag Pendidikan, Bu Yuni, di loket 2 Ged F. 

11. Minta ttd Pak Amir untuk SK Bebas beasiswa, bila minta ttd sendiri, minta paraf 

dulu di bag Kemahasiswaan Ged F, baru minta ttd Pak Amir di Ruang PD III Ged F. 

Sebelum minta no dan cap, fotokopi dulu sesuai kebutuhan, lalu minta nomor di 

loket 1 dan cap di loket 3. 

12. Untuk minta S Ket Bebas Perpus pusat syaratnya 1 buah fotokopi Surat Bebas 

Perpus FKIP yang ditandatangani Pak Sukamto, 1 soft file skripsi dlm CD, Kartu 

Perpus (kalau hilang/ga punya nanti membayar tapi lupa bayar berapa). 

Menyerahkan fotokopi Surat Bebas Perpus FKIP ke petugas di bagian lobi perpus 

pusat (di samping tempat kalau kita mengembalikan buku, yang ada komputernya). 

Mengisi buku pendaftar bebas perpus tentang data kita dan judul skripsi yang ada di 

sana. Nanti file dicek, scan-an penting (halaman pengesahan, pernyataan) harus ada 

di file pdf. Kartu perpus dicek juga ada tidaknya tanggungan pinjaman buku. Setelah 

itu mengisi form, ada 2 form. Form yang kecil dikasih no sesuai no urut di pojok 

kanan atas sesuai di buku pendaftar tadi. Setelah diisi, nanti diberikan surat bebas 

perpus untuk syarat wisuda. 

13. Untuk Bebas Kopma adalah menyerahkan 1 lembar SK Yudisium yang sudah dicap 

loket 1. Kemudian mengisi data di kantor Kopma. Membayar 3rb untuk administrasi. 

Nanti akan diberikan Surat Bebas Kopma. 

14. Setelah semua persyaratan di bendel 1 dan bendel 2 sudah lengkap (kecuali kuitansi 

pembayaran wisuda). Memasukkan masing-masing berkas persyaratan dalam dua 

buah map yang sama (bag depan ditulisi: Bendel 1/Bendel 2, Nama, NIM, Prodi-

Jurusan-Fakultas). 

15. Mengecekkan berkas-berkas bendel 1 dan 2 di loket 2 ged F. Untuk bendel 1 nanti 

ditambah 1 lembar foto berwarna 3x4 dan 1 SK Yudisium. Setelah semua berkas 

sudah dicek, nanti akan diberi 1 bendel kuitansi pembayaran di Bank BNI. Untuk 

kuitansi pembayaran yang di Bank BTN akan diberikan oleh Bank BTN. 

16. Melakukan pembayaran ke kedua bank tersebut (terserah mana dulu). Untuk 

pembayaran Bank BNI dilakukan di Bank BNI di UNS (dekat UPTP2B), 

pembayaran sebesar Rp 335.000,00. Untuk pembayaran di Bank BTN (arah sebelum 

perpus pusat) nanti akan diberikan 2 kuitansi : (1) 1 bendel Kuitansi pembayaran 



sebesar Rp 20.000 dan (2) 1 lembar Kuitansi pembayaran sebesar Rp 230.000. Jadi 

total pembayaran di Bank BTN adalah Rp 250.000. 

17. Setelah selesai melakukan pembayaran nanti akan ada 3 kuitansi (1 dari BNI, 2 dari 

BTN). Fotokopi 3 kuitansi tersebut dalam 1 halaman seperti yang dicontohkan pada 

depan loket 2 sejumlah 4 buah (1 untuk bendel 1, 1 untuk bendel 2, 2 untuk 

permohonan SKL). 

18. Masukkan fotokopi pembayaran wisuda tersebut masing2 satu lembar ke dalam 

bendel 1 dan bendel 2, kemudian serahkan ke loket 2 Ged F (bendel 1/Fakultas) dan 

ke bag Pendidikan UNS belakang ged SPMB depan gedung Resimen Mahasiswa 

(bendel 2/Universitas). 

19. Sekarang tinggal menunggu masuk portal wisuda. Semoga lancar.   

UNTUK SKL syaratnya mengisi form permohonan SKL di akademik.fkip.uns.ac.id. 

syaratnya adalah form SKL yang sudah ditempeli foto 3x4 berwarna, SK Yudisium, surat 

permohonan ijazah, transkrip nilai, dan fotokopi kuitansi pembayaran wisuda (semuanya 

2 lembar). Lalu serahkan ke Loket 2 Ged F untuk minta ttd Pak Sajidan. 

Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Sebagai informasi bahwa apa yang saya tulis 

ini saya dapatkan dari pengalaman saya mendaftar wisuda periode September 2013 (132). 

Semoga tulisan saya ini dapat bermanfaat bagi semua rekan-rekan yang akan mendaftar 

wisuda namun masih bingung mengenai alurnya sehingga nanti rekan semua dapat lebih 

efektif dan efisien. Apabila ada beberapa kata yang salah, info yang kurang tepat dan 

perbedaan yang dimungkinkan terjadi untuk pendaftaran selanjutnya, saya meminta maaf. 

Terus semangat! Terimakasih. 

 

Surakarta, 5 Juli 2013 

TTD 

Anita Sukarini/K3308028 

P Kimia UNS angkatan 2008 

 


