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TATA TERTIB ACARA WISUDA DAN ANGKAT SUMPAH  

1. Peserta diharapkan mengenakan pakaian sipil lengkap (laki-laki) dan dasi kupu – kupu, serta 

perempuan mengenakan busana tradisional; 

2. Undangan berlaku untuk Peserta dan 1 (satu) orang pendamping; 

3. Peserta dan 1 (satu) orang pendamping, wajib menggunakan masker, sarung tangan dan face 

shield; 

4. Sebelum masuk akan dilakukan pengecekan suhu tubuh, kemudian langsung menuju kursi 

sesuai dengan nomor yang telah disediakan (apabila suhu tubuh >37,5 C tidak diperkenankan 

mengikuti acara); 

5. Peserta wajib hadir pukul 06.30 WIB di lokasi pelaksanaan wisuda dengan toga dan samir serta 

selempang cumlaude (bagi yang cumlaude) sudah dikenakan dan kucir topi toga disebelah 

kanan; 

6. Peserta dan pendamping dimohon untuk tidak berjabat tangan, berkerumun dan menjaga jarak 

antar Peserta dan pendamping minimal 1 meter; 

7. Peserta dan pendamping, dipersilahkan masuk ruangan wisuda pukul 06.30-07.00 WIB; 

8. Pintu ruang wisuda ditutup pukul 07.30 (Peserta dan pendamping, diharapkan hadir minimal 30 

menit sebelum pintu ruang wisuda ditutup) setelah senat memasuki ruangan  tanda bahwa 

prosesi akan segera dimulai; 

9. Peserta dan atau pendamping yang terlambat tidak diperbolehkan untuk memasuki ruangan 

tanpa seizin Panitia Wisuda; 

10. Peserta dan pendamping, menempati tempat duduk sesuai denah yang telah ditentukan. 
11. Larangan bagi Peserta dan pendamping : 

a. Mengambil gambar atau photo selama proses upacara berlangsung kecuali 

petugas/wartawan yang secara resmi ditunjuk oleh panitia. 

b. Mengaktifkan handphone / alat komunikasi lainnya di dalam ruangan wisuda selama 

proses wisuda berlangsung. 

c. Makan minum dan a t au  merokok selama proses wisuda berlangsung. 

d. Meninggalkan ruang wisuda atau mondar mandir selama prosesi berlangsung. 

12. Barang berharga agar dititipkan terlebih dahulu ke anggota keluarga masing-masing. Panitia 

tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang tersebut 

13. Peserta dan pendamping diwajibkan segera meninggalkan lokasi wisuda setelah acara wisuda 

selesai dan sebelum keluar untuk mengambil konsumsi yang telah disediakan panitia. 
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