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PEDOMAN PENDAFTARAN WISUDA  

UIN SMH BANTEN 

1. Mahasiswa Telah dinyatakan Lulus Ujian Skripsi/Tesis. 

2. Mahasiswa telah selesai melakukan revisi setelah  ujian  Skripsi/  Tesis  

dibuktikan dengan tanda  tangan  lengkap  persetujuan  revisi  Skripsi/Tesis  dari  

seluruh  pembimbing  dan penguji  yang  hadir  serta  sekretaris  sidang,  yang  

menyatakan  bahwa  Skripsi/Tesis diizinkan untuk diperbanyak  (disahkan oleh 

Dekan  Fakultas/Direktur Pascasarjana  dan sudah dijilid). 

3. Mengakses  website:  uinbanten.ac.id  lalu  klik:  Menu  –  Mengisi  Kuesioner  

Alumni  – Menunjukkan  Bukti-Bukti telah mengisi Kuesioner dan  membawa 

Skripsi yang sudah diperbaiki  ke akademik rektorat -  pihak akademik rektorat 

akan  memberikan akses untuk  pembayaran wisuda (jika ada pembayaran)- pihak 

akademik rektorat akan memberikan pin untuk pendaftaran wisuda online (jika 

tidak ada pembayaran wisuda). 

4. Melakukan pembayaran wisuda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 

untuk (S1) dan  Rp700.000,-  (tujuh  ratus  ribu  rupiah)  untuk  (S2  tahun  

akademik  2012/2013  s/d 2018/2019)  dan Rp750.000.-  (tujuh  ratus  lima puluh  

ribu rupiah) untuk (S2 mulai tahun akademik 2019/2020) ke  Bank Tabungan 

Negara  (BTN).  (poin 4 dilakukan jika ada biaya wisuda). 

5. Mengisi  formulir  pendaftaran  wisuda  secara  online  dengan  cara  mengakses  

website wisuda.uinbanten.ac.id – Daftar Wisuda Online. 

Beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  saat  pengisian  data  dipendaftaran  

online ini adalah sebagai berikut: 

• Pastikan  bahwa  judul  Skripsi/Tesis  yang  tampil  adalah  benar  judul  

Skripsi/Tesis yang telah diujikan dan telah direvisi. 

• Pastikan ukuran toga yang sekiranya pas dengan postur badan  anda (S, M, L, 

XL atau XXL). 

• Mengisi data pribadi di formulir pendaftaran wisuda secara online dan untuk 

Nama,  

• NIM,  Tempat/Tanggal  Lahir,  pastikan  sama  dengan  nama  dan  

tempat/tanggal  

• lahir pada ijazah dari jenjang pendidikan sebelumnya yang diunggah/upload. 

6. Mencetak  lembar  Bukti  Pendaftaran  Wisuda  dan  disahkan  oleh  Ketua  

Jurusan  masing-masing. 

7. Membawa berkas ke Akademik Rektorat diantaranya; 

• Print  Out  Biodata  yang  sudah  diisi  lewat  online  dan  Draft  Ijazah  dan 

ditandatangani  bermaterai  6000.  Periksa  terlebih  dahulu  Nama,  NIM, 

Tempat/Tanggal  Lahir dan tanggal sidang skripsi / tesis.  Apabila  draft  Ijazah  
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sudah  ditandatangani  dan bermaterai 6.000 maka data sudah dianggap benar 

dan tidak ada perbaikan lagi 

• Fc Ijazah SMA/SMK/MA dan Ijazah S1 bagi mahasiswa S2 dan Akta Kelahiran 

• Kwitansi Pembayaran Wisuda dan Wakaf (jika ada pembayaran) 

• Foto  3  x  4  sebanyak 2  lembar dengan  background  Merah,  menggunakan  

Jas Almamater dan Kertas Doff 

 

8.  Menggunakan Map Business File  

• Fakultas Tarbiyah dan Keguruan – Warna Hijau 

• Fakultas Syariah – Warna Merah 

• Fakultas Ushuluddin dan Adab – Warna Biru 

• Fakultas Dakwah – Warna Orange 

• Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – Warna Kuning 

• Program Pascasarjana – Warna Putih 


