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Tata Tertib Wisuda Sarjana, Magister, dan Doktor XXV
lAlN Syekh Nurjati Cirebon
Dengan ini diumumkan tata tertib pelaksanaan Wisuda Sarjana, Ivlagister, dan Doktor.XXV lAlN
Syekh Nurjati Cirebon
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Wisudawan hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan, Yaitu:
- Rabu Tanggal 2 November 2022 FfiK, pukul 07.00,
- Kamis Tanggal 3 November 2022 FS, FEBI, FDKI, FUA, dan Pascasarjana, pukul
07.00.
Wisudawan memasuki lokasi Ballroom tanpa didampingi orangtua dan/atau keluarga.
Wisudawan memasuki Ballroom 30 menlt sebelum acara dimulai dengan menggunakan
toga wisuda lengkap dan masker warna putih, serta menaati protokol kesehatan.
Wisudawan menempati tempat duduk sesuai dengan nomor urut dan nama wisudawan
pada tempat duduk dan dipandu oleh petugas.
Wisudawan yang datang pada saat acara prosesi berlangsung tidak diperkenankan
mermasuki ruangan sampai ada instruksi dari petugas.
Wisudawan memasuki Ballroom dilarang membawa tas, dompet, atau lainnya. Semua
barang dititipkan kepada keluarga. Panitia tidak menyediakan tempat penitipan barang,
Kerusakan/kehilangan barang menjadi tanggung jawab pribadi.
Tidak memegang HP saat pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lndonesia Raya,
pembacaan doa, serta sambutan Rektor. Pesawat Hand Phone (HP) agar distel S/ent.
Selama prosesi acara berlangsung, wisudawan diharuskan mengikuti acara dengan tertib
dan khidmat serta tidak boleh melakukan aktivitas yang dapat mengganggu prosesl
wir;uda.
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Wisudawan dilarang keluar masuk ruangan selama acara wisuda berlangsung.
10. N4enjaga kebersihan ruangan dengan membuang box bekas snack ke tempat sampah
pada saat keluar ruangan ballroom.
11. Setetah selesai kuncir dipindahkan, wisudawan kemball ke tempat duduk masing-masing.
12. Setelah prosesi wisuda selesai, wisudawan dapat meninggalkan Ballroom dengan tertib
sesuai arahan petugas dan langsung menuju akses keluar yang telah ditentukan serta
tidak berkerumun.
13. Wisudawan dilarang merokok di dalam dan sekitar area Ballroom Swiss Belhotel.
Cirebon, bl Oklobet 2022
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