
Beberapa pertanyaan  yang kerap diajukan berkaitan dengan 

pendaftaran wisuda online. 
P=Pertanyaan; J=Jawaban 

 

P :  Siapakah saja yang diwajibkan untuk melakukan pendaftaran wisuda online? 

J : Semua mahasiswa yang telah dinyatakan lulus disemester berjalan saat periode 

pendaftaran dilaksanakan. 

 

P :  Apakah mahasiswa yang sudah lulus namun tidak berniat mengikuti wisuda harus mendaftar 

juga? 

J :  Ya, pendaftaran wisuda secara online tidak hanya diperuntukan bagi mahasiswa yang ingin 

wisuda namun digunakan juga sebagai salah satu syarat mendapatkan Ijazah. Semua data 

diambil dari database pendaftaran wisuda online. 

 

P :  Apa perbedaan melakukan pendaftaran wisuda bagi yang ingin ikut wisuda dengan yg tidak 

ingin ikut wisuda? 

J :  Dalam form pendaftaran wisuda online, disediakan option akan “ikut wisuda?” pilih “Ya”  

bagi yang akan ikut wisuda dan “Tidak” bagi yang tidak ikut wisuda. 

 

P :  Bagaimana dengan pembayaran? 

J :  Proses data penagihan keuangan hanya dilakukan bagi mahasiswa yang yang telah memilih 

“Ya” pada option “Ikut Wisuda”, sedangkan bagi yang memilih “Tidak” ikut wisuda tidak 

ada tagihan. Adapun penetepan waktu Pembayaran mengacu pada periode pembayaran 

Wisuda, bukan pada periode pembayaran uang kuliah/regular. 

 

P :  Bagaimana jika tidak bisa login ke SAT? 

J :  hubungi SAT lt. 4 GAP, untuk minta direset account anda. 

 

P :  Jika tidak dapat mendaftar karena status belum Lulus? 

J : Pastikan seluruh kewajiban keuangan sudah terselesaikan dan hub TU jurusan masing-

masing untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. 

 

P :  Bagaimana jika gagal upload foto? 

J :  cek ukuran file (maksimal 500kb). 

 

P :  Bagaimana jika proses pendaftaran sudah selesai, namun ada data yang salah. 

J : jika kesalahan terdapat pada data yang tercantum dalam FAMS (Formulir Akhir Masa 

Studi), silahkan dicoret bagian yang salah kemudian diganti dengan bagian yang dikoreksi 

dan wajib di tandatangan pada bagian yang dikoreksi. 

 

P :  Jika sudah lulus, namun masa pendaftaran wisuda masih lama? 

J :  Minta ke TU FAMS manual, lengkapi dan kembalikan ke TU. Namun pada masa 

pendaftaran wisuda mahasiswa harus tetap online. 

 

P : Bagaimana jika saat ini tidak berniat ikut wisuda, namun berencana ikut pada periode 

selanjutnya? 



J : Tetap melakukan pendaftaran online dengan memilih “Tidak” pada option “Ikut Wisuda”, 

selanjutnya  tetap melengkapi semua persyaratan yang terdapat pada FAMS.  

Pada masa pendaftaran periode selanjutnya, ybs harus mengkonfirmasikan kembali ke BAA 

ext. 7240 tentang keikutsertaannya dalam wisuda, agar data yang sebelumnya telah 

didokumentasikan dapat dipindah. Data yang digunakan adalah data yang pertama kali 

diinput. 

 

 

 

 

 

 


