PANDUAN PENDAFTARAN WISUDA ONLINE
STKIP PGRI SUMATERA BARAT
Sebelum kami uraikan perihal pendaftaran wisuda online ada satu hal yang harus diperhatikan
yaitu Mahasiswa dapat melakukan pendaftaran secara online apabila sudah dinyatakan
lulus dengan sudah keluarnya nilai ujian komprehesis (Nilai Skripsi).
Sebelum Saudara melakukan pendaftaran Online Wisuda maka perlu disampaikan hal-hal
sebagai berikut :
A. Foto Wisudwan.













Pasfoto ukuran 4cm x 6cm dengan resolusi minimal 400 x 600 pixel (+/- dpi) dalam
format JPG atau PNG
Ukuran file Pasfoto tidak lebih dari 500 KB
Kualitas gambar harus cukup tajam dan fokus
Posisi badan dan kepala tegak sejajar menghadap kamera
Proporsi wajah antara 25 %-50 % dari foto
Tidak ada bagian kepala yang terpotong dan wajah tidak boleh tertutupi ornamen
Kepala terletak di tengah secara horisontal (jarak kepala ke batas kiri kurang lebih sama
dengan jarak kepala ke batas kanan)
Tidak boleh ada merek tempat berfoto
Memakai baju kemeja putih dan jacket almameter
Memakai jilbab warna putih bagi perempuan yang pakai jilbab
Memakai dasi bagi laki-laki
Contoh Pasfoto yang benar :

B. Biodata
1) Biodata Wajib diisi dengan benar2.
2) Data biodata akan dijadikan Acuan untuk Data Transkrip Nilai dan Ijazah.
3) Kesalahan dalam pengisian data menjadi resiko Mahasiswa masing-masing.

Secara teknis pendaftaran wisuda online dapat dilakukan dengan mengakses situs resmi BAAK
STKIP PGRI Sumatera Barat (http://baak.stkip-pgri-sumbar.ac.id) klik Pendaftaran Wisuda
Online (http://wisuda.stkip-pgri-sumbar.ac.id/). Kemudian akan tampil windows baru seperti
pada tampilan windows di bawah ini .( Login dengan menggunakan password login di portal
akademik)
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Setelah login berthasil maka Saudara diarahkan untuk melakukan pendafatran wisuda denagn
tahap dan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Langkah awal syarat dan ketentuan selanjutnya klik Simpan dan klik langkah 1
(Biodata)
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2. Mengisi Biodata Calon Wisudawan,Setelah selesai mengisi biodata Klik Simpan
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3. Selanjutnya Klik Langkah 2 (Ket. Pendidikan Sebelumnya) Isi keterangan Pendidikan
dan Klik Simpan

4. Selanjutnya Klik Langkah 3 (Ket. Orang Tua) Isi keterangan Orang Tua dan Klik
Simpan
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5. Selanjutnya Klik Langkah 4 (Tugas Akhir) di Sini Saudara akan mencek Judul skripsi
dan Nama pembimbing Saudara jika ada kesalahan, jika ada kesalahan maka Saudara
diharapkan melaporkan ke Admin Prodi Saudara di Program Studi Masing-masing,
selanjutnya Klik Simpan

6. Selanjutnya Klik Langkah Terakhir. Disisi Saudara akan mencetak Berkas Pendaftaran
Wisuda
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