PETUNJUK LAPORAN DATA WISUDAWAN/ WISUDAWATI
wisuda.kopertis4.or.id

1. Sesuai surat edaran Kopertis Wilayah IV Nomor: 111/K4/TI/2015 tanggal 23 Desember 2015
Perguruan Tinggi yang akan melakukan wisuda agar menyampaikan SK lulusan calon
wisudawan/ti
14 hari sebelum pelaksanaan wisuda melalui Seksi Sistem Informasi untuk
pengecekan dan validasidata lulusan (melalui email adis@kopertis4.or.id atau
lennyalee@gmail.com).
2. Untuk semua mahasiswa yang sudah lulus mohon datanya diinput/ditambahkan juga pada Aplikasi
Pelaporan Semesteran (Feeder-PDDIKTI) pada menu mahasiswa lulus/dropout sesuai denga data
ijazah mahasiswa. Hal ini dilakukan agar data lulusan/Ijazah Mahasiswa di PTS sesuai dengan yang
ada di laman forlap.dikti.go.id karena sudah terintegrasi dengan data Penomoran Ijazah Nasional
(PIN) dan SIVIL.
3. Untuk format pengisian excel pelaporan data wisuda silahkan download format laporan dengan
membuka laman http://wisuda.kopertis4.or.id/valuwis/ (klik download format data wisuda).
4. PTS bisa langsung menguploadkan data – data wisuda tersebut ke sistem wisuda.kopertis4.or.id
menggunakan akun yang sama dengan akun pada laman sisinfo.kopertis4.or.id, jika belum punya
akun operator silahkan registrasi dahulu dilaman sisinfo.kopertis4.or.id dan minta kopertis IV
untuk mengkatifkan akun anda.
5. Untuk laporan data wisuda anda bisa login dilaman http://wisuda.kopertis4.or.id/login
PETUNJUK INPUT DATA LAPORAN WISUDA
1. login

Masukan akun yang sama dengan akun sisinfo.kopertis4.or.id
2. Klik Input data

Silahkan download dahulu contoh format laporan data wisuda lalu isikan data sesuai format
Simpan data wisuda di file anda.

3. Sesuaikan format isian

Isikan data seperti gambar di atas

Untuk isian tanggal lahir dan tahun wisuda agar di ubah dengan format yyyy:dd:mm

Pilih format data sebagai berikut sehingga – date klik yang tahun – bulan – tgl

Sehingga tampil seperti di atas
1. Untuk kolom kelamin : dituliskan dengan huruf capital
2. kolom tanggal wisuda : tanggal di wisuda
3. kolom wisuda ke : ini adalah wisuda ke berapa?
4. kolom sk yudisium : adalah tanggal lulus mhs tersebut
5. simpan file jika sudah betul

4. upload kan file
- Klik Kolom perguruan tinggi pilih PTSnya
- isikan jumlah data wisudanya
- telusuri uploadkan file yang sudah
disimpan

5. Klik Proses

Jika berhasil akan tampil valid semua dan berhasil di tambahkan

Jika ada error

Contoh ini adalah kesalhan format tahun dan jenis kelamin, betulkan kembali dan uploadkan kembali
sampai berhasil
6. Jika sudah berhasil silahkan KLIK menu DATA

Maka akan tampil validasi belum (klik angka di kolom wisuda ke) untuk memproses validasi

KLIK Aambil data mahasiswa dan PDDIKT
KLIK Juga Ambil data prodi dari sisinfo
Tunggu proses validasi
Jika sudah berhasil

Maka akan tampil data beriku ini semuanya biru dan sudah tervalidasi
Jika ada tanda kuning maka kemungkinan nim mahasiswa atau data mahasiswa tersebut berbeda atau
belum terdaftar dilaman PDDIKTI silahkan cek data mahasiswa tersebut dilaman forlap.ristekdikti.go.id

