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TENTANG  

BATAS WAKTU VALIDASI PENDAFTARAN WISUDA KE-33 

   
Disampaikan kepada seluruh mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Wisuda ke-33 direncanakan akan dilaksanakan pada pertengahan November 2022 (tanggal 

pelaksanaan diumumkan kemudian). 

2. Kuota peserta wisuda ke-33 sejumlah 1.500 peserta. Bagi mahasiswa yang akan mengikuti wisuda ke-

33, dapat melakukan penyerahan/validasi berkas wisuda di Subbag Layanan Akademik Rektorat 

terakhir tanggal 31 Oktober 2022. Jika sebelum tanggal tersebut (31 Oktober 2022) kuota wisuda ke-

33 telah terpenuhi, maka akan diikutkan pada gelombang wisuda selanjutnya.  

3. Penyerahan Validasi berkas wisuda pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023 tetap dibuka 

sampai tanggal 25 Januari 2023, yang akan diwisuda pada gelombang wisuda selanjutnya. 

4. Pendaftaran wisuda dilakukan melalui aplikasi smartcampus: https://smartcampus.uinsatu.ac.id 

5. Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran dan finalisasi wisuda di aplikasi smartcampus, harus 

melakukan VALIDASI berkas wisuda di Layanan Akademik Rektorat. 

6. Seluruh mahasiswa wajib mengecek identitas/profilnya (nama, TTL, NIK, dan alamat) di smartcampus.  

a. Data/identitas: nama, tempat tanggal lahir harus sesuai antara data yang ada di smart campus 

dengan ijazah sebelumnya. Jika terjadi perbedaan/tidak sesuai, maka harus segera diperbaiki di 

Subbag Layanan Akademik 

b. Data tentang alamat dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) harus sesuai antara data di 

smartcampus dengan data di KTP/KK. Jika terdapat ketidaksesuaian data maka dapat diperbaiki 

sendiri oleh mahasiwa. 

 
Demikian pengumuman ini untuk diperhatikan. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

Tulungagung, 13  Oktober 2022  

   

a.n. Rektor 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan 

Pengembangan Kelembagaan, 

 

    ^ 

 

Ahmad Muhtadi Anshor 

 

 
Tembusan:  
Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (sebagai laporan). 
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