PANDUAN PENDAFTARAN WISUDA ONLINE
1. Mahasiswa membuka browser dan mengakses laman https://sim-online.polije.ac.id

Masukkan Username
dan Password Anda

2. Masukkan USERNAME dan PASSWORD Anda, kemudian Login. Sehingga akan tampil halam
berikut ini :

Pilih menu Akademik
kemudian Pendaftaran
Wisuda

3. Pilih menu Akademik  Pendaftarn Wisuda. Sehingga akan tampil halaman berikut ini :

4. Pada halaman diatas akan muncul beberapa keterangan,yaitu :
a. Tanggal Pengisian Data Wisuda.
 Mohon perhatikan rentang waktu tanggal pengisian data wisuda ini.
 Mahasiswa tidak dapat melakukan pengisian apabila diluar rentang waktu yang
telah ditentukan.
 Isilah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
b. Informasi penyelesaian Bebas Tanggungan Di Laboratorium.
 Mohon perhatikan informasi ini terkait dengan bebas tanggungan di laboratorium
di lingkungan Polije.
 Mahasiswa TIDAK DAPAT melakukan pendaftaran dan pengisian data wisuda
apabila mahasiswa masih memiliki tanggungan administrasi dan atau lainnya di
laboratorium di lingkungan Polije.
 Mohon mahasiswa menyelesaikan segala tanggungan administrasi dan atau
lainnya (jika ada) di laboratorium yang disebutkan oleh sistem dalam pendaftaran
ini.
 Status ini tidak akan muncul jika mahasiswa tidak memiliki tanggungan dan atau
telah menyelesaikan tanggungannya di laboratorium yang bersangkutan.
c. Informasi penyelesaian Bebas Tanggungan Di Bagian Keuangan.
 Mohon perhatikan informasi ini terkait dengan bebas tanggungan keuangan di
Bagian Keuangan Polije.
 Mahasiswa TIDAK DAPAT melakukan pendaftaran dan pengisian data wisuda
apabila mahasiswa masih memiliki tanggungan administrasi/keuangan dan atau
lainnya di Bagian Keuangan Polije.
 Mohon mahasiswa menyelesaikan segala tanggungan administrasi/keuangan dan
atau lainnya (jika ada) di Bagian Keuangan Polije.
 Status ini tidak akan muncul jika mahasiswa tidak memiliki tanggungan/keuangan
dan atau telah menyelesaikan tanggungannya di Bagian Keuangan.

d. Informasi penyelesaian Bebas Tanggungan Di Perpustakaan.
 Mohon perhatikan informasi ini terkait dengan bebas tanggungan di Perpustakaan
Polije.
 Mahasiswa TIDAK DAPAT melakukan pendaftaran dan pengisian data wisuda
apabila mahasiswa masih memiliki tanggungan administrasi dan atau lainnya di
Perpustakaan Polije.
 Mohon mahasiswa menyelesaikan segala tanggungan administrasi dan atau
lainnya (jika ada) di Perpustakaan Polije.
 Status ini tidak akan muncul jika mahasiswa tidak memiliki tanggungan dan atau
telah menyelesaikan tanggungannya di Perpustakaan Polije.
e. Informasi penyelesaian Bebas Tanggungan Di Program Studi.
 Mohon perhatikan informasi ini terkait dengan bebas tanggungan di masingmasing Program Studi mahasiswa.
 Mahasiswa TIDAK DAPAT melakukan pendaftaran dan pengisian data wisuda
apabila mahasiswa masih memiliki tanggungan administrasi dan atau lainnya di
masing-masing Program Studi mahasiswa.
 Mohon mahasiswa menyelesaikan segala tanggungan administrasi dan atau
lainnya (jika ada) di masing-masing Program Studi mahasiswa yang disebutkan
oleh sistem dalam pendaftaran ini.
 Status ini tidak akan muncul jika mahasiswa tidak memiliki tanggungan dan atau
telah menyelesaikan tanggungannya di masing-masing Program Studi mahasiswa
yang bersangkutan.
5. Apabila seluruh tanggungan mahasiswa telah diselesaikan, maka berikutnya mahasiswa dapat
melakukan pendaftaran dan pengisian data wisuda.
6. Adapun halaman isian data wisuda adalah sebagai berikut :
a. Isian biodata
 Isian biodata ini terdiri dari : Nama, NIM, Program Studi,IPK, data TA dan PKL, dan
lain-lain.
 Pastikan semua data diisi dengan benar.
 Kesalahan input data bukan tanggung jawab panitia.

Klik tombol SIMPAN jika
semua data telah diisi
dengan benar

b. Upload file scan
 File scan yang diupload terdiri dari : Surat Keterangan Bebas Tanggungan, Surat
Keterangan Telah Melaksanakan TA-PKL, Fotocopy Ijazah SMA (legalisir), Sertifikat
TOEIC, Sertifikat Microsoft, dan lain-lain.
 File scan masing-masing berukuran maksimal 300kb dan dalam bentuk JPG/JPEG.
 Pastikan semua data yang diupload dengan benar.
 Kesalahan upload data bukan tanggung jawab panitia.

c. Lihat hasil scan
 Semua file yang diupload dapat dilihat dan dicek ulang.
 Pastikan semua dilihat kembali sebelum dilakukan penyimpanan.
 Kesalahan input dan upload data bukan tanggung jawab panitia.

7.
8.
9.
10.

Apabila semua data telah diisi dan diupload dengan benar, jangan lupa klik tombol SIMPAN.
Selanjutkan mahasiswa menunggu verifikasi dan konfirmasi dari panitia wisuda.
Panitia akan melakukan verifikasi terhadap isian data wisuda mahasiswa.
Mahasiswa akan mendapatkan bukti pendaftaran wisuda apabila panitia telah melakukan
verifikasi data. Bukti pendaftaran wisuda dapat dilihat pada menu Pendaftaran Wisuda di
laman https://sim-online.polije.ac.id
11. Segera hubungi panitia wisuda apabila terdapat hal-hal yang belum dipahami.

SELAMAT DAN SUKSES

