
 

 

 

STANDAR PELAYANAN 

WISUDA 

I.  PERSYARATAN 

1 Telah lulus ujian munaqasyah Tugas Akhir/Skripsi/Tesis yang dibuktikan dengan 

naskah yang sudah disahkan dan dijilid 

2 Mengisi formulir pendaftaran wisuda secara online di http:/wisuda.iainsalatiga.ac.id. 

dengan dilampiri : 

a) Upload file scan pengesahan ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis  

b) Upload file warna backgroum merah ukuran dimensi file 3x4  

c) Upload Bukti bebas perpustakaan dan bukti penyerahan Skripsi/Tugas 

Akhir/Tesis 

II.  PROSEDUR 

1 Subbag. Administrasi Akademik menerbitkan pengumuman pendaftaran wisuda di 

SIAKAD dan masing-masing Fakultas 

2 Mahasiswa mendaftar secara online di alamat http://siska.iainsalatiga.ac.id. 

Menggunakan user dan pasword sesuai dengan user dan pasword SIAKAD 

1. Mengunggah berkas persyaratan wisuda, melakukan pembaruan biodata: nomor 

telepon/HP, alamat e-mail, alamat domisili saat ini, dan nama Ayah 

2. Mengirimkan data pendaftaran dengan mengklik tombol "Daftar' pada bagian kanan 

bawah halaman 

3. Calon wisuda melakukan pembayaran biaya wisuda sesuai ketentuan yang berlaku 

4. Data pendaftaran wisuda akan divalidasi oleh Fakultas, Perpustakaan, Keuangan, 

dan Subbagian Administrasi Akademik Institut 

5. Bila ada persyaratan yang belum lengkap, petugas validasi akan memberikan 

catatan pada pendaftaran. Mahasiswa dapat memantau proses validasi, Setelah 

mendapat validasi dari semua bagian mahasiswa resmi terdaftar sebagai peserta 

wisuda 

3 Panitia menyiapkan undangan wali wisudawan, toga, buku kenangan wisuda dan 

tempat wisuda sesuai data wisudawan 

4 Panitia mendistribusikan undangan wali wisudawan dan toga kepada calon 

wisudawan 

5 Calon wisudawan mengikuti geladi bersih 

6 Wisudawan mengikuti wisuda 

III.  WAKTU PELAYANAN : sesuai jadwal pelaksanaan wisuda 

IV.  BIAYA PELAYANAN : Rp. 500.000,- untuk D3 dan S1 Angkatan 2012 dan 

sebelumnya, Rp. 750.000,- untuk S2 

V.  PRODUK PELAYANAN : Undangan, toga, terselenggaranya wisuda 

 

I.  PENGADUAN Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: 

1 Petugas :  

2 SMS Center :  

3 Hotline :  



 

 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA 
Jl. Tentara Pelajar No. 02 Telp.(0298) 323706 Fax. 323433 Kode Pos 50721 Salatiga  

website: http://iainsalatiga.ac.id e-mail: administrasi@iainsalatiga.ac.id 

Nomor SOP A-010 

Tanggal 

Pembuatan 

 

Tanggal Revisi  

Tanggal Efektif  

Disahkan Oleh  

 

 

 

SOP WISUDA 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 

3  

 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 

1 SOP Pemrosesan Ijazah 

2  

 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

 

 

 

 

 

NO Aktifitas/Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan 

Panitia Mahasiswa Fakultas Kelengkapan Waktu Output 

1 Subbag. Administrasi 
Akademik menerbitkan 
pengumuman pendaftaran 
wisuda di SIAKAD dan 
masing-masing Fakultas 

  -  - Pengumuman 
wisuda 

 

5 menit - Pengumuman wisuda 
 

 

2 Mahasiswa mengisi 
formulir pendaftaran 
wisuda secara  online 
dengan disertai 
kelengkapannya 

  -  - Upload file 
pengesahan 
ujian 

- Upload foto 
warna uk 3x4 

- Upload Bukti 
bebas 
perpustakaan  

10 menit - Berkas pendaftaran  

3 data pendaftaran diperiksa 
dan diverifikasi 
kelengkapannya oleh 
fakultas. 
 

   - Berkas 
pendaftaran  

1 minggu - Data pendaftar 
wisuda 

 

4 Mahasiswa melakukan 
pembayaran biaya wisuda 

   - Bukti Lengkap 
syarat 
pendaftaran dari 
Fakultas 

 -   

4 Fakultas melakukan 
yudisium kelulusan 

   - Data pendaftar 
wisuda 

3 hari - Surat Keputusan 
dekan tentang 
mahasiswa lulus 

 

5 Data mahasiswa yang telah 
lolos verifikasi menjadi data 
peserta wisuda 
Panitia menyiapkan 
undangan wali wisudawan, 
toga, buku kenangan 
wisuda dan tempat wisuda 
sesuai data wisudawan 

   - Data pendaftar 
wisuda seluruh 
fakultas 

2 minggu - Undangan, toga, buku 
kenangan, dan 
tempat prosesi 
wisuda 

 

6 Penitia mendistribusikan 
undangan wali wisudawan 
dan toga kepada calon 
wisudawan 

   - Data calon 
wisudawan 

- Toga 
- Undangan wali 

wisudawan 

2 hari - Daftar penerimaan 
toga dan undangan 

 

7 Calon wisudawan 
mengikuti geladi bersih 

   - Data calon 
wisudawan 
 

2 jam -   

8 Wisudawan mengikuti 
wisuda 

   - Data peserta 
wisuda 

 -   



 

  



 


