
INFORMASI PENDAFTARAN

“Kreatif dan Inovatif dalam Mengoptimalkan Teknologi Digital 
di Era Disrupsi Pascapandemi”

formerly STIKOM Surabaya

Pelaksanaan Wisuda Online: Sabtu, 30 Oktober 2021
Waktu Pendaftaran: 20 - 23 September 2021



1. Wisudawan mengisi pendaftaran dengan mengakses link 
    bit.ly/daftarwisuda48 dan memperhatikan poin 2, 3, dan 4.
2. Wisudawan melakukan upload foto (maksimal 5MB) dengan ketentuan:
    a. Background foto berwarna biru.
    b. Mengenakan jas berwarna hitam (non almamater), kemeja putih, 
        dan berdasi gelap.
    c. Bagi mahasiswa yang berhijab mengenakan kerudung berwarna hitam.
    d. Berikan nama pada file foto dengan format: Nama_NIM_Prodi
        Contoh: Nuriva Anggraini_16410100128_S1 SI

PROSEDUR

PERSYARATAN

1. Telah masuk daftar mahasiswa YUDISIUM
2. Wisudawan wajib melakukan update data calon alumni di website 
     karir.dinamika.ac.id dan mengisi kuesioner alumni pada link 
     bit.ly/kuesionerPLKA
3. Wisudawan wajib mengisi data prestasi yang dimiliki pada website 
     karir.dinamika.ac.id guna Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)



3. Wisudawan melakukan pembayaran wisuda sebesar Rp 655.000,- 
    (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan dan rincian 
     berikut:
     a. Biaya wisuda: Rp 525.000,-
     b. Iuran alumni: Rp 50.000,-
     c. Sumbangan buku untuk koleksi perpustakaan: Rp 80.000,-
     d. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke Rekening CIMB Niaga 
         No. Rek. 8000 8563 2900 an. Yayasan Putra Bhakti Sentosa.
     e. Bukti pembayaran dapat di scan dan/atau di foto dengan mengganti   
         nama (rename) file dengan format: Nama_NIM_Prodi
     f. Simpan bukti pembayaran dan upload pada link yang tertera di poin 1.
4. Wisudawan mengupload bukti verifikasi alumni yang diterima oleh
    wisudawan pada email terdaftar ketika telah melakukan update data     
    alumni pada link yang tertera di poin 1.
5. Wisudawan wajib menyerahkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) asli 
     pada saat pengambilan ijazah asli di bagian AAK.

PROSEDUR



Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 
pada hari kerja Senin-Jumat (07.30 – 15.30):

Ibu Hesti: 0812 1617 4309 - Ibu Vivi: 0821 3198 7056 
Ibu Zahrotul: 0813 3411 8005 - Pak Budi: 0812 1717 856

Jika ada informasi tambahan terkait dengan Wisuda ke 48 
akan kami informasikan melalui Instagram Official Universitas Dinamika 

dan/atau website Universitas Dinamika


