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Daftar Validasi:

1. Nilai akademik: 

    a. Minimal SKS kelulusan yang disyaratkan program studi

    b. Minimal IP kelulusan 2.00 (Diploma/Sarjana) dan 3.00 (Pasca dan Profesi)

    c. Tidak memiliki nilai E, maksimal 2 nilai D/D+ (Diploma dan Sarjana), 

        maksimal 2 nilai C/C+ (Magister dan Profesi) dan tidak ada nilai D/D+, nilai minimal B (Doktor)

    d. Telah memiliki nilai matakuliah yang lengkap sampai degan tugas akhir.

2. Syarat Pendukung:

    a. Sertifikat Khatam Quran/ SK lainnya

    b. Sertifikat TOEFL/ Sejenisnya yang diakui, maksima berlaku 2 tahun sejak diterbitkan

    c. Bebas Pustaka

3. Mendaftar pada masa pendaftaran wisuda dan kuota masksimal belum terpenuhi

*Jika tidak valid pada point 1, silakan lakukan perbaikan data nilai melalui menu edit KHS di Siakad

*Jika tidak valid pada point 2.a hubungi pengelola program khatam quran; Jika tidak valid pada point 2.b 

hubungi UPT Bahasa; Jika tidak valid pada point 2.c hubungi UPT Perpustakaan
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KETERANGAN ALUR: 
 

1. Pendaftaran wisuda dilakukan secara online melalui laman https://siakad.unja.ac.id. Mahasiswa login ke siakad dan membuka menu Wisuda -> Pendaftaran 
Wisuda. 

2. Setelah menu pendaftaran wisuda dibuka, maka sistem akan melakukan validasi persyaratan wisuda yang sudah/belum terpenuhi. Validasi persyaratan wisuda yang 
dilakukan oleh sistem adalah sebagai berikut: 

Daftar Validasi:

1. Nilai akademik: 

    a. Minimal SKS kelulusan yang disyaratkan program studi

    b. Minimal IP kelulusan 2.00 (Diploma/Sarjana) dan 3.00 (Pasca dan Profesi)

    c. Tidak memiliki nilai E, maksimal 2 nilai D/D+ (Diploma dan Sarjana), 

        maksimal 2 nilai C/C+ (Magister dan Profesi) dan tidak ada nilai D/D+, nilai minimal B (Doktor)

    d. Telah memiliki nilai matakuliah yang lengkap sampai degan tugas akhir.

2. Syarat Pendukung:

    a. Sertifikat Khatam Quran/ SK lainnya

    b. Sertifikat TOEFL/ Sejenisnya yang diakui, maksima berlaku 2 tahun sejak diterbitkan

    c. Bebas Pustaka

3. Mendaftar pada masa pendaftaran wisuda dan kuota masksimal belum terpenuhi

*Jika tidak valid pada point 1, silakan lakukan perbaikan data nilai melalui menu edit KHS di Siakad

*Jika tidak valid pada point 2.a hubungi pengelola program khatam quran; Jika tidak valid pada point 2.b 

hubungi UPT Bahasa; Jika tidak valid pada point 2.c hubungi UPT Perpustakaan
 

Mahasiswa dapat mendaftar wisuda apabila sudah lolos validasi untuk semua persyaratan di atas. Contoh hasil validasi: 

 

https://siakad.unja.ac.id/


 

 



*Jika mengalami permasalah pada validasi nilai akademik, mahasiswa dapat mengajukan perbaikan nilai melalui menu perbaikan KHS di siakad 
(panduan dapat didownload pada halaman depan siakad). 
*Setiap Surat Keterangan Khatam Quran yang dikeluarkan akan diinputkan oleh Pengelola Khatam Quran Masjid Jami’ Assalam Universitas Jambi ke 
Siakad. Sedangkan bagi non muslim, dapat memberikan Surat Keterangan lainnya kepada Pengelola Khatam Quran Masjid Jami’ Assalam Universitas 
Jambi untuk diinputkan ke Siakad. Hanya Surat Keterangan Khatam Quran dan SK lainnya yang terdaftar di Siakad yang diakui sebagai persyaratan 
wisuda. Apabila ada mahasiswa yang telah memiliki Surat Keterangan Khatam Quran dan SK lainnya namun tidak lolos validasi wisuda di Siakad karena 
dianggap belum memiliki, maka dapat melaporkan sertifikat tersebut ke Pengelola Khatam Quran Masjid Jami’ Assalam Universitas Jambi. 
*Untuk Surat Kemampuan Bahasa Inggris (SKBI)/ Sertifikat TOEFL, bagi yang mengikuti tes di UPT Bahasa Universitas Jambi, maka sertifikat akan 
langsung diinputkan oleh UPT Bahasa Universitas Jambi ke Siakad. Bagi yang memiliki SKBI/ Sertifikat TOEFL yang bukan diterbitkan oleh UPT Bahasa 
Universitas Jambi, dapat menyerahkannya ke UPT Bahasa Universitas Jambi untuk divalidasi. Jika SKBI/sertifikat TOEFL tersebut diakui, UPT Bahasa 
Universitas Jambi akan menginputkan SKBI/sertifikat tersebut sebagai syarat wisuda. 
*Bebas pustaka akan dideteksi otomatis oleh sistem dari sistem e-payment.  
 
Catatan: Mahasiwa diharapkan dapat mengurus persyaratan wisuda sebelum pendaftaran dibuka. 
 

3. Bila persyaratan terpenuhi, selanjutnya mahasiswa melakukan pendaftaran wisuda dengan mengisi form wisuda, mengupload artikel penelitian/tugas akhir,upload 
foto memakai jas/kebaya, dan upload ijazah terakhir (bagi yang belum mengupload di siakad). 

4. Mahasiswa mencetak form pendaftaran wisuda. Bagi mahasiswa yang diharuskan membayar biaya wisuda, id tagihan akan tercetak pada form pendaftaran wisuda. 
5. Mahasiswa membawa form pendaftaran wisuda ke Fakultas untuk divalidasi dan disahkan oleh WD1 Fakultas atau Wadir 1 Pasca dan mencetak transkrip nilai. 
6. Mahasiwa melakukan pembayaran biaya wisuda 
7. Mahasiswa menyerahkan kelengkapan administrasi ke Petugas di BAK untuk divalidasi.  
8. Apabila berkas dinyatakan lengkap dan mahasiswa sudah melakukan pembayaran biaya wisuda, maka BAK akan memberikan bukti pendaftaran wisuda yang berarti 

mahasiwa telah terdaftar untuk di-wisuda. 


