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TATA TERTIB WISUDA XVII
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN AKADEMIK 2017/2018
Wisuda Program Sarjana & Magister XVII
Hari/Tanggal : Sabtu, 28 April 2018
Waktu
: Pukul 07.00 - 13.00 WIB
Tata Tertib Pelaksanaan Wisuda Program Sarjana dan Magister XVII IAIN Syekh Nurjati Cirebon
mengatur hal-hal sebagai berikut.

GLADI
Jumat, 27 April 2018 Pukul 14.00 WIB di Hotel & Convention Center Aston Cirebon
Pada pelaksanaan Gladi Kotor, para wisudawan mempunyai kewajiban dan larangan sebagai
berikut.
1) Kewajiban
a) Hadir tepat waktu
b) Berbusana sopan
c) Mengambil tempat duduk yang disediakan sesuai dengan nomor urut wisudawan
d) Memperhatikan dan mematuhi seluruh Petunjuk Pendamping/Panitia
e) Mendengarkan dan memperhatikan penjelasan protokol
f) Mengikuti acara kegiatan Gladi Kotor sampai selesai dengan tertib
2) Larangan
a) Datang terlambat
b) Memakai kaos oblong dan bersandal
c) Menukar, mengganti atau memindahkan tempat duduk yang telah disediakan
d) Membuat gaduh dan merokok dalam ruang upacara

PELAKSANAAN
Sabtu, 28 April 2018 Pukul 14.00 WIB di Hotel & Convention Center Aston Cirebon
Pada pelaksanaan Gladi Bersih dan Prosesi Wisuda, para wisudawan mempunyai kewajiban dan
larangan sebagai berikut.
1) Kewajiban
a) Makan pagi/sarapan sebelum menuju lokasi wisuda
b) Hadir di tempat upacara tepat waktu pukul 06.30 WIB
c) Pakaian
:
Laki-laki
: celana panjang gelap, kemeja putih lengan panjang, dasi, sepatu hitam
: dan kaos kaki
Perempuan : busana kebaya, berjilbab, ujung jilbab dimasukkan ke dalam toga,
: memakai kaos kaki
d) Memakai toga berbentuk jubah berwarna hitam dan topi berkuncir (tasset)
e) Pukul 06.30 WIB dengan memakai toga, calon Wisudawan memasuki gedung upacara
f) Menempati tempat duduk yang disediakan sesuai dengan nomor urut wisudawan. Bila
ada kursi kosong, karena wisudawan belum/tidak hadir, maka biarkan kursi itu kosong
g) Bersikap sopan dan menjaga ketertiban jalannya upacara
h) Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan upacara sampai selesai
i) Ikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengucapkan Janji Alumni
j) Saat dipanggil untuk diwisuda harus sesuai nomor urut dan apabila terjadi kesalahan
dalam pemanggilan, maka wisudawan tetap maju dipandu panitia
k) Menjaga keamanan barang-barang berharga milik pribadi
2) Larangan ....
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2) Larangan
a) Memasuki ruang prosesi saat acara sudah dimulai. Bagi yang datang terlambat,
disediakan ruang khusus yang ditetapkan oleh Panitia
b) Memakai pakaian di luar ketentuan
c) Membawa makanan, minuman dan rokok ke dalam ruang upacara
d) Mengganti, menukar dan atau memindahkan tempat duduk dengan wisudawan lain
e) Keluar masuk ruang upacara tanpa ijin petugas
f) Memotret saat upacara berlangsung
g) Membawa senjata berbahaya dan/atau membuat kegaduhan/keonaran
h) Mengaktifkan alat komunikasi/handpone selama upacara berlangsung
i) Meninggalkan ruang upacara sebelum upacara selesai
Pada pelaksanaan upacara wisuda orang tua/wali wisudawan mempunyai kewajiban dan larangan
sebagai berikut.
1) Kewajiban
a) Menunjukkan undangan yang sah, berlaku untuk 2 orang. Panitia berhak menolak
undangan yang melebihi jumlah yang ditentukan.
b) Hadir 30 menit sebelum upacara dimulai
c) Mengenakan pakaian yang sopan dan rapi
d) Menempati tempat duduk yang disediakan
e) Menjaga ketenangan dan ketertiban
f) Mengikuti upacara sampai selesai
2) Larangan
a) Memasuki ruang prosesi saat acara sudah dimulai. Bagi yang datang terlambat,
disediakan ruang khusus yang ditetapkan oleh Panitia.
b) Membawa anak kecil dibawah usia 13 tahun dalam ruangan upacara
c) Membawa makanan, minuman dan rokok ke dalam ruang upacara
d) Keluar masuk ruang upacara
e) Memotret saat upacara berlangsung
f) Mengaktifkan alat komunikasi/handpone selama upacara berlangsung
g) Memakai sandal, kaos, atau pakaian yang tidak sopan

SANKSI
Wisudawan wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia. Pelanggaran
yang dilakukan oleh wisudawan di dalam rangkaian kegiatan Gladi dan Pelaksanaan Wisuda
sebagaimana ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib ini, diberikan sanksi sesuai tingkat
pelanggaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Upacara wisuda akan berlangsung selama sekitar 6 jam, agar upacara dapat berlangsung tenang
dan tertib, maka kami berharap para wisudawan, keluarga wisudawan, tamu undangan dan panitia
dapat menaati seluruh tata tertib upacara wisuda
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