
PANDUAN PENDAFTARAN WISUDA ONLINE 
UNIVERSITAS SILIWANGI 

Alur Pendaftaran Secara Umum 
1. Daftar Akun 
2. Verifikasi Akun via Email 
3. Mengisi Data 
4. Upload Foto 
5. Upload Surat Keterangan 
6. Konfirmasi Pendaftaran 
7. Validasi Pendaftaran oleh BAKPK 

 
Daftar Akun  

1. Akses https://wisuda.unsil.ac.id/register 
2. Isi Username & Password menggunakan akun simak, kemudian hubungkan 

 
3. Nama Lengkap & NPM mahasiswa akan muncul pada halaman daftar 
4. Isi Alamat Email, Password & Konfirmasi Password kemudian klik Daftar 

 
5. Lakukan verifikasi akun menggunakan link yang dikirim pada email terdaftar. 

 

https://wisuda.unsil.ac.id/register


 
 
Mengisi Data  

1. Login ke https://wisuda.unsil.ac.id/login menggunakan email & password yang 
sebelumnya telah didaftarkan. 

 
2. Klik tombol wisuda untuk mendaftar wisuda 

 
3. Isi data-data berikut ini : 

a. Nama Lengkap 
b. NIK 
c. Nama Ibu 
d. No Ponsel  
e. No Whatsapp 
f. Jenis Kelamin 
g. Tempat Lahir 
h. Tanggal Lahir 
i. Alamat 

4. Simpan perubahan data dengan menekan tombol “Update Data”  

https://wisuda.unsil.ac.id/login


 

 
 
Upload Foto 

1. Klik tab “Update Foto” untuk merubah foto pribadi. 

 
2. Klik pada foto pribadi jika ingin merubah foto, dan pilih foto pengganti. 



 
3. Tunggu hingga upload foto baru selesai. 

 
4. Refresh untuk menyimpan perubahan foto 

 
Upload Surat Keterangan 

1. Klik tab “Surat Keterangan Bebas Administrasi” untuk mengupload Surat Keterangan 
Bebas Administrasi. 

 
2. Klik pada teks berwarna merah dan pilih dokumen yang akan diupload. 

 
 



3. Tunggu hingga upload dokumen baru selesai. 
4. Refresh untuk menyimpan perubahan 

 
Konfirmasi Pendaftaran 

1. Pastikan data & dokumen yang harus diisi sudah mempunyai ceklist hijau. 
2. Klik “Daftar Wisuda” untuk daftar wisuda. 
3. Proses “Daftar Wisuda” akan mengirim data pendaftaran wisuda ke panitia wisuda 

Universitas Siliwangi untuk disetujui. 

 
 
Validasi Pendaftaran oleh BAKPK 
Data pendaftaran yang telah dikirim menunggu persetujuan oleh BAKPK. Calon wisudawan 
hanya perlu menunggu persetujuan selesai, apakah disetujui atau tidak. 

 
Ketika data pendaftaran disetujui, maka sistem penerimaan wisuda, akan menampilkan 
keterangan sebagai berikut : 

 
Sistem juga akan mengirim email persetujuan ke alamat email calon wisudawan : 



 
Data pendaftaran mungkin saja tidak disetujui oleh BAKPK, dikarenakan beberapa hal. 
Ketika data pendaftaran tidak disetujui, maka pada sistem akan menampilkan keterangan 
seperti dibawah ini : 

 
Sistem juga akan mengirim email keterangan penolakan pendaftaran ke alamat email calon 
wisudawan : 

  
Ketika data pendaftaran ditolak, maka calon wisudawan harus melengkapi dokumen / data 
yang tidak sesuai dan melakukan pendaftaran kembali. 


