
   

 

PENGUMUMAN  
No. 001/UWIKA/WISUDA/X/2020 

 

 

Perihal  : Informasi WISUDA  

 

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Wisuda Sarjana S1 – XXX Tahun 2020 pada hari 

Sabtu tanggal 12 Desember 2020 Pk. 08.30 WIB dilaksanakan secara online via Zoom Meeting 

(link akan dibagikan menyusul). Bersama ini kami informasikan terkait pendaftaran dan 

persyaratan sebagai berikut :  
 

Pendaftaran dibuka pada tanggal 23 Oktober 2020 –  23 November 2020 dengan persyaratan 

sebagai berikut : 
 

1. Membayar biaya wisuda sebesar Rp. 1.250.001,- ( Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Satu 

Rupiah ) 

 

Sebagai informasi biaya tersebut diatas sudah mempertimbangkan kondisi Pandemi Covid-

19, sehingga terjadi penurunan yang signifikan apabila dibandingkan dengan biaya Wisuda 

sebelumnya (Wisuda – XXIX tahun 2019). 

 

Pembayaran dapat dilakukan Transfer melalui BCA 788-092-2992 an. Universitas Widya 

Kartika (Kode Bank 014) dengan format pembayaran : Wisuda_Nama_NRP dan bukti 

transfer di Whatsapp ke 0812 2919 3371 dengan mengirimkan bukti bayar atau ke email 

wisuda@widyakartika.ac.id dengan subjek WISUDA_NAMA_NRP 

 

2. Proses Pendaftaran Wisuda : 

a. Klik alamat http://bit.ly/TRACER_STUDY_UWIKA lakukan pengisian sampai akhir. 

Screen shoot bagian akhir sebagai bukti pengisian. 

b. Klik alamat http://bit.ly/DAFTAR_WISUDA_UWIKA_2020 dengan melampirkan 

bukti pengisian screen shoot Tracer Studi. (note : pengisian nama harus sesuai dengan 

Akte Kelahiran, apabila terdapat perbedaan, mohon menyertakan surat keterangan dari 

DISPENDUK). 

 

3. Menyerahkan foto berwarna (tanpa garis tepi, kertas doft, background biru) dengan ukuran 

3 x 4 sebanyak 5 lembar (untuk ijasah, transkrip, buku wisuda dan lain-lain) di panitia*) pada 

jam kerja, dengan ketentuan : 

a. Kemeja putih berdasi hitam 

b. Jas / Blazer warna hitam 

c. Telinga kelihatan (bagi yang tidak berhijab) 

d. Tanpa berkacamata 

Contoh foto ada di Google Form dan calon wisudawan/wati akan menerima tanda bukti bahwa 

telah menyerahkan foto. 
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4. Pengukuran Toga bisa memilih ukuran pada saat pengisian formulir.  

5. Mengikuti acara gladi bersih dan pembekalan pada : 

 Hari/tanggal : Jum’at, 11 Desember 2020 

  W a k t u : Pk. 13.30 WIB – Selesai 

  Tempat : Zoom Meeting (link menyusul) 

 

6. Pengambilan Toga dan kelengkapan lainnya untuk area Gresik, Bangkalan, Mojokerto, 

Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan (GERBANGKERTASUSILA) wajib mengambil ke 

kampus dengan menunjukkan bukti pembayaran wisuda. Jadwal pengambilan sesuai Fakultas 

sebagai berikut : 

 Fakultas Ekonomi  : Hari Rabu – Jum’at, tanggal 2 – 4 Desember 2020 

 Fakultas Teknik : Hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020  

 FSPB  : Hari Jum’at tanggal 4 Desember 2020 

Sedangkan untuk area di luar GERBANGKERTASUSILA, mohon memberikan informasi 

alamat lengkap tujuan pengiriman toga pada formulir pendaftaran. 

 

7. Calon wisudawan/wati silakan bergabung di Group Whatsapp pada tautan berikut :  

http://bit.ly/WAG_WISUDA_2020 

 

8. Wisudawan/wati wajib hadir (masuk Zoom Meeting) 30 menit sebelum acara wisuda dimulai 

dengan berpakaian toga lengkap, dan kuncir toga berada di sebelah kiri, didampingi oleh orang 

tua/wali atau yang mewakili. 

 

 

Demikian informasi yang disampaikan, agar menjadi perhatian seluruh calon wisudawan/wati 

UWIKA. Terima kasih. 

 

        Surabaya, 22 Oktober 2020 

 Mengetahui,      Hormat kami, 

 

 

 

         

  F. Priyo Suprobo, S.T., M.T.   Revi Arfamaini, S.E., M.A. 

 Rektor       Ketua Panitia Wisuda  

 
*) Sekretariat Wisuda, telepon/WA 0812.2919.3371 ( pada jam kerja ) 

http://bit.ly/WAG_WISUDA_2020

