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Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Yudisium 

Universitas Negeri Semarang, berikut kami sampaikan mengenai alur/mekanisme 

proses yudisium pada Fakultas dan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang: 

A. SEBELUM UJIAN 

1. a. Sebelum mendaftar ujian, mahasiswa harus melengkapi syarat yang telah 

ditentukan: 

❖ Melakukan uji kemiripan melalui UPT Perpustakaan dan lolos 

sesuai nilai yang sudah ditentukan 

❖ Melakukan Test of Proficiency in English Language (ToPEL) dan 

lulus sesuai dengan nilai yang disyaratkan 

❖ Melakukan pelunasan kewajiban UKT/SPP  

❖ Melakukan pelunasan kewajiban SPI 

b. Mahasiswa mendaftar ujian melalui Kajur/Sekjur/Koord. prodi 

2. Kajur/Sekjur/Koord.Prodi  

a. melakukan verifikasi MK sesuai kurikulum dan nilai mahasiswa yang 

bersangkutan (minimal nilai D untuk Diploma dan Sarjana, nilai B untuk 

Pascasarjana) 

b. apabila sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, maka 

Kajur/Sekjur/Koord. prodi dapat melakukan penandaan ke dalam 

SIKADU 

 

3. Operator prodi/jurusan: 

a. Melakukan verifikasi data di SIKADU sesuai dengan yang sudah 

ditentukan dalam Peraturan Rektor 
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b. Apabila ada syarat yang belum lolos, dapat melakukan hal-hal sebagai 

berikut: 

❖ Mahasiswa belum lolos uji kemiripan: 

➢ Mengarahkan mahasiswa untuk dapat menghubungi UPT 

Perpustakaan melalui email: perpustakaan@mail.unnes.ac.id 

atau WA 0819 0183 3926 (Chat Only) 

 

❖ Mahasiswa belum lolos Test of Proficiency in English Language 

(ToPEL): 

➢ Mengarahkan mahasiswa untuk dapat menghubungi Pusat 

Bahasa melalui WA +62 858-0252-3382 (Chat Only) 

 

❖ Mahasiswa belum lunas UKT/SPP/SPI: 

➢ Mengarahkan mahasiswa untuk dapat menghubungi bagian 

Keuangan melalui WA 0821 3765 3289 (Chat Only) 

 

❖ Mahasiswa belum lolos ELIGIBLE PIN 

➢ Staff jurusan/prodi dapat berkoordinasi dengan Operator 

PDDikti tingkat Jurusan/Pascasarjana untuk melakukan 

pemesanan PIN kepada Operator PDDikti Pusat sesuai dengan 

mekanisme yang telah disepakati  

 

4. Operator PDDikti Pusat 

a. Melakukan pemesanan dan pemasangan PIN melalui laman 

https://pin.kemdikbud.go.id/pin/ sesuai dengan permintaan dari 

Operator PDDikti tingkat jurusan/prodi 

b. Melakukan penandaan PIN ke dalam sistem SIKADU 

 

5. UPT Perpustakaan: 

a. Melakukan pengecekan uji kesamaan dari tugas 

akhir/skripsi/tesis/disertasi sesuai dengan file yang sudah dikirimkan 

oleh mahasiswa 

b. Melakukan pengisian nilai dari uji kesamaan yang sudah dilakukan 

melalui laman otomasi perpustakaan 

 

6. Bagian Keuangan 

a. Melakukan validasi keuangan terhadap UKT/SPP yang sudah dibayarkan 

oleh mahasiswa 

b. Apabila mahasiswa masih ada tunggakan pembayaran UKT/SPP, maka 

bagian keuangan akan menerbitkan surat pengantar pembayaran ke 

bank dengan dasar surat dari Subbag Registrasi dan Statistik BAKK 

 

B. SEBELUM VALIDASI TRANSKRIP 

1. Mahasiswa 

a. Mahasiswa sudah dinyatakan LULUS dan selesai REVISI oleh dosen 

pembimbing, untuk mahasiswa D3 bisa diinputkan langsung melalui 

SIKADU oleh Supervisor Jurusan 



b. Mahasiswa sudah mengurus bebas perpustakaan dari UPT Perpustakaan 

dengan menyertakan surat bebas perpustakaan di jurusan/fakultas 

c. Mahasiswa sudah mengurus bebas laboratorium apabila jurusan /prodi 

yang bersangkutan ada fasilitas laboratorium dari Kajur/Sekjur/Koord. 

Prodi  

d. Mahasiswa mengupload berkas KTP, ijazah terakhir, dan pasfoto ke dalam 

laman SIKADU 

e. Melakukan pengecekan kebenaran data yang ada di Ijazah dan transkrip 

dengan menggunakan specimen ijazah dan transkrip yang bisa 

didownload oleh mahasiswa (segala bentuk kesalahan data yang ada di 

ijazah dan transkrip karena kelalaian mahasiswa dalam melakukan 

pengecekan, merupakan tanggung jawab dari mahasiswa tersebut) 

yang akan diserahkan ke Kajur/Sekjur/Kaprodi setelah ditandatangani 

oleh mahasiswa yang bersangkutan 

 

7. Kajur/Sekjur/Koord.Prodi  

a. melakukan verifikasi MK sesuai kurikulum dan nilai mahasiswa ybs 

(minimal nilai D untuk Diploma dan Sarjana, nilai B untuk Pascasarjana)  

b. melakukan pengecekan ulang terhadap status kelulusan mahasiswa 

c. melakukan penandaan bebas laboratorium 

d. menerima dan menyimpan specimen ijazah dan transkrip yang telah 

ditandatangani oleh mahasiswa, sebagai bukti bahwa data yang diisikan 

oleh mahasiswa sudah melalui proses pengecekan dan dinyatakan 

BENAR (segala bentuk kesalahan data yang ada di ijazah dan transkrip 

karena kelalaian mahasiswa dalam melakukan pengecekan, 

merupakan tanggung jawab dari mahasiswa tersebut) 

e. melakukan revisi data apabila ada data mahasiswa yang belum sesuai 

f. apabila ada syarat yang belum lolos, dapat melakukan hal-hal sebagai 

berikut: 

❖ Mahasiswa belum lolos uji kemiripan: 

➢ Mengarahkan mahasiswa untuk dapat menghubungi UPT 

Perpustakaan melaui email: perpustakaan@mail.unnes.ac.id 

atau WA 0819 0183 3926 (Chat Only) 

 

❖ Mahasiswa belum lolos Test of Proficiency in English Language 

(ToPEL): 

➢ Mengarahkan mahasiswa untuk dapat menghubungi Pusat 

Bahasa melalui WA +62 858-0252-3382 (Chat Only) 

 

❖ Mahasiswa belum dinyatakan lunas UKT/SPP/SPI: 

➢ Mengarahkan mahasiswa untuk dapat menghubungi bagian 

Keuangan melaui WA 0821 3765 3289 (Chat Only) 

 

❖ Mahasiswa belum lolos ELIGIBLE PIN 

➢ Kajur/Sekjur/Koord.Prodi dapat berkoordinasi dengan 

Operator PDDikti tingkat jurusan/prodi masing-masing untuk 

melakukan pemesanan PIN kepada Operator PDDikti Pusat 

sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati 



 

❖ Mahasiswa belum dinyatakan LULUS 

➢ Kajur/Sekjur/Koord.Prodi dapat menghubungi dosen 

pembimbing dari mahasiswa bersangkutan agar dapat 

memberikan nilai terkait skripsi/tesis/disertasi yang telah 

diujikan 

 

❖ Mahasiswa masih dinyatakan belum bebas tanggungan 

Perpustakaan 

➢ Mengarahkan mahasiswa untuk dapat menghubungi UPT 

Perpustakaan melaui email: perpustakaan@mail.unnes.ac.id 

atau WA 0819 0183 3926 (Chat Only) 

 

❖ Mahasiswa belum dinyatakan lolos berkas kelulusan 

➢ Mengarahkan mahasiswa untuk melengkapi berkas yang telah 

disyaratkan. Apabila berkas sudah lengkap, tetapi masih belum 

diverifikasi, maka mahasiswa dapat menghubungi bagian 

akademik BAKK melalui WA 0821 1598 3201 (Chat Only) 

 

2. Bagian Akademik BAKK 

a. Melakukan verifikasi data di SIKADU untuk keperluan pencetakan ijazah, 

transkrip dan SKPI sesuai dengan berkas yang sudah diuploadkan oleh 

mahasiswa/calon wisudawan 

b. Apabila ada data yang belum lengkap, maka akan menginformasikan 

langsung kepada mahasiswa melalui laman SIKADU 

 

3. Bagian Keuangan 

a. Melakukan validasi ulang terhadap UKT/SPP/SPI yang sudah dibayarkan 

oleh mahasiswa 

b. Apabila mahasiswa masih ada tunggakan pembayaran UKT/SPP, maka 

bagian keuangan akan menerbitkan surat pengantar pembayaran ke 

bank dengan dasar memo dari subbag Registrasi dan Statistik BAKK 

 

C. PENERBITAN SK YUDISIUM 

1. Operator Fakultas/Pascasarjana 

a. mempersiapkan nomer dan tanggal surat SK Yudisum 

b. memvalidasi daftar mahasiswa yang sudah dinyatakan memenuhi 

persyaratan untuk diproses dalam SK Yudisium (terdapat dalam menu 

di SIKADU) 

c. memproses SK Yudisium 

(mencetak secara file pdf SK Yudisium yang akan di tandatangan secara 

digital oleh dekan/direktur) 

d. Mengirimkan SK Yudisium ke mahasiswa dan BAKK 

 

2. Mahasiswa 

a. melakukan pengisian/melengkapi data wisuda ke dalam laman 

wisuda.unnes.ac.id setelah SK Yudisium diterbitkan 



b. melakukan pengecekan ulang terkait data peserta wisuda dan 

memastikan bahwa yang bersangkutan telah terdata sebagai peserta 

wisuda pada periode yang telah ditetapkan dalam SK Yudisium 

 

 

Semarang, 6 April 2022 
a.n. Rektor, 
Wakil Rektor Bidang Akademik 
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