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SESI PELAKSANAAN WISUDA
Sabtu 19 Juni 2021
Sesi 1

: 08.00 – 11.00 WIB

> Fakultas Sains & Teknologi
> Fakultas Psikologi & Ilmu Pendidikan
Sesi 2
: 13.00 – 16.00 WIB
> Fakultas Agama Islam
> Fakultas Bisnis, Hukum & Ilmu Sosial
> Fakultas Ilmu Kesehatan

TATA TERTIB & KETENTUAN
WISUDA LURING

TATA TERTIB & KETENTUAN WISUDA LURING
(TATAP MUKA TERBATAS)
MEMASUKI KAMPUS
1. Untuk wisudawan sesi pagi hadir di kampus 1 UMSIDA pukul 07.00 WIB dan sesi siang
hadir pukul 12.00 WIB dengan mengenakan pakaian toga dan kelengkapannya termasuk
set protokol kesehatan (masker bedah, faceshield) dan membawa handsanitizer yang
telah dibagikan pada saat pengambilan toga.
2. Wisudawan datang sendiri UMSIDA tanpa didampingi orang tua / keluarga
3. Mengikuti protokol kesehatan memasuki kampus UMSIDA ; pengecekan suhu tubuh,
memakai masker, faceshield dan penyemprotan handsanitizer
4. Wisudawan yang mengendarai sepeda motor langsung menuju tempat parkir di
lantai 5
5. Wisudawan yang diantar driver, mobil berhenti pada area drop in, selanjutnya keluar
area kampus UMSIDA

TATA TERTIB & KETENTUAN WISUDA LURING
(TATAP MUKA TERBATAS)
MEMASUKI AUDITORIUM AHMAD DAHLAN
1. Wisudawan langsung menuju Auditorium Ahmad Dahlan di lantai 5 GKB 2 dengan
menjaga jarak dan tidak bergerombol
2. Wisudawan melakukan presensi dengan menggunakan
bukti Surat Pengantar Mengikuti Wisuda (surat didownload pada https://sim.umsida.ac.id/ ).
Lokasi presensi berada di lobby GKB 2
3. Wisudawan menuju ruang Auditorium dengan dipandu petugas
4. Wisudawan memasuki ruang Auditorium dan duduk di kursi yang telah ditentukan
sesuai nomor urut dan nama. Wisudawan akan dipandu petugas Prosesi
5. Wisudawan duduk dengan tenang dan tidak berkerumun/ berbincang/berfoto dengan
sesama wisudawan selama menunggu acara wisuda dimulai

TATA TERTIB & KETENTUAN WISUDA LURING
(TATAP MUKA TERBATAS)
PROSESI WISUDA
1. Wisudawan mengikuti prosesi wisuda dengan dengan tenang dan tertib
2. Selama menunggu panggilan MC untuk naik ke atas panggung,
wisudawan tetap wajib menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan wisudawan
lain
3.

Setelah mengikuti prosesi wisuda, wisudawan keluar ruang auditorium

dengan tenang dan tertib, serta menjaga jarak dengan wisudawan lain

TATA TERTIB & KETENTUAN WISUDA LURING
(TATAP MUKA TERBATAS)
SETELAH WISUDA
1. Wisudawan memastikan kendaraan penjemput sudah berada di area UMSIDA
2. Selama menunggu kendaraan penjemput, wisudawan menunggu pada tenda yang
telah disiapkan dengan tetap menjaga ketertiban
3. Kendaraan penjemput untuk Wisuda Sesi Pagi tiba di area UMSIDA antara pukul
11.00 - 11.45 WIB (tidak boleh lewat dari 11.45 WIB untuk menghindari bentrok dengan
kedatangan kendaraan wisuda sesi siang)
4. Kendaraan penjemput untuk Wisuda Sesi Siang tiba di area UMSIDA antara pukul
16.00 - 17.00 WIB
5. Wisudawan dan kendaraan penjemput langsung meninggalkan area kampus
UMSIDA dan tidak diperkenankan melakukan foto bersama/berkerumun.
6. Bagi wisudawan yang membawa sepeda motor, langsung menuju tempat parkir di
lantai 5 dan keluar dari area kampus

TATA TERTIB & KETENTUAN
WISUDA DARING

TATA TERTIB & KETENTUAN WISUDA DARING
(TATAP MAYA)
Wisuda secara daring diikuti wisudawan dari rumah masing-masing dengan
tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Prosesi wisuda dihadiri wisudawan dan keluarga/orang tua di rumah
masing-masing
2. Wisudawan mengenakan pakaian toga dan perlengkapannya (set toga
akan dikirimkan ke alamat masing-masing, harap mengecek kedatangan
paket dan berkoordinasi dengan panitia wisuda di nomor WA : 081233363130
3. Wisudawan mengikuti prosesi secara aktif melalui aplikasi Zoom Meeting

TATA TERTIB & KETENTUAN WISUDA DARING
(TATAP MAYA)
1. Link join Zoom Meeting akan dikirimkan melalui pesan WA oleh Panitia
Wisuda. Apabila sampai H-1 wisuda belum mendapatkan pesan WA link join
bisa menghubungi panitia wisuda di nomor WA : 081233363130
2. Wisudawan daring sesi pagi melakukan join Zoom Meeting mulai pukul
07.45 WIB dan sesi siang mulai pukul 12.45 WIB
3. Wisudawan menggunakan identitas Nama Mahasiswa_Program Studi
4. Wisudawan menggunakan background/latar wisuda pada Zoom Meeting
yang akan dibagikan oleh Panitia
5.

Wisudawan mengenakan pakaian toga dan kelengkapannya. Untuk

keluarga / orang tua yang ikut hadir mendampingi mengenakan pakaian
yang sopan

TATA TERTIB & KETENTUAN WISUDA DARING
(TATAP MAYA)
6. Selama acara dan prosesi wisuda berlangsung, wisudawan mengaktifkan
kamera (on camera) dan mematikan / mute suara
7. Wisudawan mengikuti dengan tertib dan menyimak urutan acara serta
tidak meninggalkan tempat selama acara berlangsung
8.

Pemanggilan wisudawan daring akan dilakukan setelah wisudawan

luring selesai dilakukan
9.

Mengikuti wisuda daring menggunakan laptop dan memastikan kondisi

baterai laptop memadai
10. Memastikan kuota internet mencukupi serta sinyal internet stabil
sehingga wisudawan tidak keluar masuk Zoom Meeting yang akan
menggangu jalannya acara dan prosesi wisuda

Panitia Wisuda UMSIDA 2020
INFO LENGKAP
Website : https://akademik.umsida.ac.id/
Email : akademik@umsida.ac.id
Call Center : Amy Yoga Prajanti 081233363130

