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TENTANG ALUR PEMBUATAN SKL DAN PENDAFTARAN WISUDA DIMASA
PANDEMI COVID-19

A. ALUR PEMBUATAN SKL ONLINE
Syarat SKL
a.

Buku bimbingan PA yang sudah di TTD oleh PA 4x selama 1 semester,
masa pandemi ( peb - jul 2020 dan agustus januari 2020/2021)

mulai

jika belum bisa

tatap muka dengan Pembimbing Akademik maka TTD diisi dengan bukti
screenshot konsultasi secara online

1.

b.

SKLS

c.

KHS terakhir

d.

Bukti Submit jurnal

e.

Mengisi pengajuan SKL di siakad.uns.ac.id dan dik.fk.uns.ac.id

f.

Screnshoot Pengajuan skl di siakad.uns.ac.id dan dik.fk.uns.ac.id

Mahasiswa menyiapkan syarat - syarat pembuatan skl diatas dalam bentuk pdf
digabung menjadi 1 file maksimal 500kb diberi judul NIM _NAMA

2.

Tanggal lulus disesuaikan , jika terakhir yang ditempuh hanya skripsi tanggal lulus
adalah tanggal sidang skripsi , jika masih ada beban matakuliah maka tanggal lulus
adalah tanggal yudisium terakhir dibulan januari 2021. Jika sidang skripsi melewati
batas tanggal yudisium dibulan januari maka tanggal lulus adalah tanggal sidang
tersebut

3.

Syarat dikirim melalui google form http://bit.ly/SKL-PRODI

4.

Admin prodi membuatkan SKL kemudian diajukan TTD Wakil Dekan Bidang
Akademik melalui bagian akademik

5.

Kurang lebih 4-5hari dari pengajuan , Mahasiswa bisa mengecek dan mengambil
SKL ke bagian akademik fakultas kedokteran ke Bu Wulan bisa datang langsung,
bisa online melalui wa atau bisa diwakilkan teman yang berada disolo

B. ALUR P PENDAFTARAN WISUDA ONLINE SETELAH SKL JADI
Syarat wisuda
a)

SKL

b)

SKLS

c)

Fotocopy legalisir ijazah SMA

d)

Fotocopy legalisir eap ( bisa diurus secara onine)

e)

Surat Keterangan Bebas Beasiswa( bisa diurus secara online )

f)

Surat Keterangan Bebas Perpustakaan ( bisa diurus secara online )

g)

Bukti Submit Jurnal ( lembar persetujuan submit jurnal yang sudah di TTD oleh
pembimbing )

h)

Berkas dimasukan ke MAP kuning dan diberi keterangan NAMA dan NIM pada
cover MAP.

1.

Semua Mahasiswa calon wisudawan/wati mengirim syarat syarat diatas dalam 1file
pdf maksimal 500kb diberi judul NIM_NAMA ke “ http://bit.ly/wiisuda-PSKed

2.

Bagi mahasiswa yang ingin melakukan verifikasi berkas secara langsung ke admin
prodi ( Bapak Kasiono 085647027206, silahkan janjian terlebih dahulu) hanya bagi
mahasiswa yg domisili di Surakarta dan menginginkan verifikasi secara offline
dengan menerapkan protokol kesehatan , dan tidak boleh berkerumun . ( datang
sendiri2 ke kantor, didalam ruangan hanya boleh terdapat 1 mahasiswa dan dluar
ruangan tidak boleh ada kerumunan antrian).

3.

Bagi mahasiswa diluar solo/ yg disolo ingin online bisa mengirim berkas wisuda
melalui alamat
“Program

Studi

Kedokteran

Lt

3

Gd

Pendidikan

Dokter,

Fakultas

Kedokteran ,Universitas Sebelas Maret. Jl Ir Sutami No 36A Kentingan,
Surakarta )
4.

Admin melakukan verifikasi berkas

5.

Admin mendaftarkan online wisuda ( mahasiswa bisa konfirmasi apakah sudah
diverifikasi online atau belum melalui admin prodi Bapak Sargiono 08994027886,
namun dengan syarat berkas fisik sudah dikirim secara langsung / melalui pos/jne
ke prodi )

6.

Mahasiswa melakukan pembayaran ke bank btn setelah verifikasi online

7.

Mahasiswa mengisi biodata di web wisuda.uns.ac.id kemudian dicetak

8.

Mahasiswa mengirim berkas wisuda ke akademik UNS

( berkas berupa SKL,

Fotocopy ijazah SMA legalisir, bukti pembayaran wisuda, foto dop 4*6 , cetak
biodata dari web wisuda )
Berkas wisuda ke universitas sebisa mungkin dikirim via pos dg Alamat : Bagian
Akademik UNS Jl Ir Sutami 36 A Jebres Surakarta 57126, sedangkan berkas
pengajuan transkrip ke fakultas bisa dikirim via pos dan bisa dikirim langsung ke
Subbag Akademik FK UNS Jl Ir Sutami 36 A Jebres Surakarta 57126.
Bisa juga dikirim secara ofline bagi mahsiswa wilayah solo

Surakarta, 4 Januari 2020
Kepala Program Studi S1 Kedokteran
Fakultas Kedokteran UNS

Dr. Eti Poncorini Pamungkasari,dr.,M.Pd.
NIP. 197503112002122002.

