
P E T U N J U K
TATA UPACARA WISUDA 83

(Dilaksanakan secara daring)
PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, PROFESI DAN PASCASARJANA 

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG TAHUN 2020



Kata Pengantar

• Upacara wisuda merupakan suatu acara pelepasan secara resmi para lulusan suatu perguruan
tinggi setelah menyelesaikan masa studinya. Pelaksanaan upacara wisuda melibatkan banyak
unsur, diantaranya adalah wisudawan,pimpinan senat dan perguruan tinggi, tamu undangan, 
paduan suara dan peserta wisuda lainnya. Untuk itu diperlukan suatu kepanitiaan yang 
mengkoordinasikan kegiatan antar unsur-unsur tersebut agar pelaksanaan wisuda dapat berjalan
dengan baik.

• Kerjasama yang baik antara panitia dan wisudawan khususnya sangat diperlukan, mulai dari acara
gladi bersih hingga pelaksanaan upacara wisuda itu sendiri. Segala bentuk informasi yang 
berkenaan dengan pelaksanaan upacara wisuda harusdi persiapkan dan disampaikan secara jelas
oleh panitia kepada seluruh unsur yang terlibat dalam upacara wisuda.

• Pelaksanaan wisuda ke 83 dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi ZOOM

• Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, Juli 2020

Panitia Wisuda ke 83



Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
GLADI BERSIH

Hari / Tanggal :  Senin / 20 Juli 2020
Pukul :  13.00 Wib s/d selesai
Tempat :  Pengarahan Sie Wisuda dari Kampus Kendeng Lt.9/

Calon Wisudawan Di rumah/tempat masing-masing
Pakaian :  Bebas Rapi

UPACARA WISUDA
Hari / Tanggal :  Selasa / 21 Juli 2020
Pukul :  08.30 – Selesai
Peserta : Seluruh Wisudawan
Tempat : Prosesi Wisuda Kampus Kendeng Lt. 9

Wisuwadan di rumah/tempat masing-masing
Pakaian Pimpinan:   Toga Pimpinan
Wisudawan :   Toga Wisudawan Lengkap



Persiapan Khusus

1. Untuk mengikuti pelaksanaan Upacara Wisuda , panitia akan
menyediakan dan mengirimkan Zoom-id dan password kepada
seluruh peserta upacara wisuda melalui email/wa setelah kegiatan
gladi bersih selesai.

2. Seluruh wisudawan diwajibkan untuk mengikuti Gladi Bersih
Upacara Wisuda sesuai dengan ketentuan

3. Pada saat Upacara Wisuda, seluruh wisudawan dimohon
mengakses akun Zoom-ID yang telah diberikan melalui e-mail 
masing-masing dan bergabung, selambat-lambatnya 15 menit
sebelum Upacara Wisuda dimulai. 



4. Akun Zoom-ID dan password yang telah didapatkan hanya untuk
digunakan oleh masing-masing wisudawan dan tidak diperkenankan
untuk diinformasikan kepada anggota keluarga atau orang lain. 

5. Untuk kelancaran acara wisuda maka selama mengikuti Upacara Wisuda
secara daring mohon kerjasamanya seluruh wisudawan memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:: 
a. memastikan kesiapan perangkat PC/Laptop, koneksi/akses internet, dan sumber

daya listrik berjalan dengan baik; 
b. mengikuti kegiatan Upacara Wisuda secara daring di tempat yang memadai, 

tenang dan nyaman secara tertib; 
c. berpakaian sopan dan rapi (undangan) dan mengenakan toga secara lengkap

(wisudawan). 
d. mengikuti seluruh proses Upacara Wisuda secara daring hingga usai. 



Perhatian Wisudawan/Ortu/Wali

• Tempat duduk/ruangan di rumah/tempat masing-masing telah disiapkan
dan dikondisikan dengan baik.

• Selama upacara wisuda berlangsung, wisudawan dimohon tidak
meninggalkan ruang upacara/tempat duduk/video

• Tidak diperkenankan berbuat gaduh atau onar selama berlangsungnya
acara upacarawisuda dengan mengkondisikan mikrofon pada posisi MUTE 
dengan Video tetap ON

• Selama pelaksanaan upacara wisuda, wisudawan harus memperhatikan
dan mengikuti jalannya upacara dengan baik dan tenang

• Hal-hal yang belum tercantum dalam buku petunjuk ini akan disampaikan
kemudian



Urutan Pelaksanaan Kegiatan

1. Wisudawan dan orang tua/wali sudah terkoneksi dengan internet/zoom dan
siap di depan kamera laptop/pc 15(limabelas) menit sebelum upacara wisuda
dimulai dengan mengaktifkan(ON) video serta menonaktifkan(OFF) 
microphone.

2. Wisudawan dan orang tua/wali duduk pada tempat/kursi yang telah disiapkan
di rumah/tempat masing-masing dengan telah mengenakan toga, samir, 
slempang(untuk cumlaude/terbaik) dan topi dengan kucir berada di sebelah
kiri.  Selanjutnya perhatikan MC/Pembawa Acara Upacara Wisuda

3. Prosesi pimpinan dan Senat Universitas Stikubank memasuki ruang upacara
wisuda.  (Wisudawan dan Orang Tua/Wali serta tamu undangan dipersilahkan berdiri)

4. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Mars UNISBANK dilanjutkan
dengan mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Senat Universitas Stikubank.



5. Pembukaan Rapat Senat Terbuka oleh Ketua Senat Universitas Stikubank.        
 (Setelah selesai pembukaan Wisudawan dan Orang Tua/Wali serta tamu undangan
dipersilahkan duduk kembali)

6. Pembacaan Surat Keputusan bagi wisudawan Cumlaude dan Terbaik yang 
dilanjutkan kemudian dengan Pembacaan Surat Keputusan Kelulusan oleh
Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, dilanjutkan dengan
pembacaan Surat Keputusan bagi wisudawan cumlaude dan regular

7. Wisudawan dan Orang Tua/Wali dimohon berdiri saling berhadapan

8. Pemindahan kucir serta ucapan selamat dari pimpinan dan senat Universitas
Stikubank yang secara simbolis dilakukan oleh Orang Tua/Wali Wisudawan
(Wisudawan tetap berdiri untuk dilantik oleh Ketua Senat Universitas Stikubank dan
Orang Tua/Wali dipersilahkan duduk kembali)

9. Pelantikan wisudawan oleh Ketua Senat Universitas Stikubank. (Wisudawan
masih tetap berdiri)



10. Pembacaan janji wisudawan oleh wakil wisudawan (Wisudawan

masih tetap berdiri dan menirukan janji wisudawan)

11. Menyanyikan Hymne UNISBANK secara berasama (Senat dan

Wisudawan masih tetap berdiri dan menyanyikan hymne UNISBANK bersama-sama, 
setelah selesai Wisudawan dipersilahkan duduk kembali dan memperthatikan kegiatan

upacara selanjutnya)

12. Kesan Pesan Wakil Wisudawan

13. Pidato Rektor Ketua Senat UNISBANK

14. Sambutan Ketua Pengurus YPPMI



15. Pembacaan doa.

16. Penutupan Rapat Senat Terbuka oleh Ketua Senat Universitas
Stikubank.(Wisudawan dan Orang Tua/Wali serta tamu undangan dipersilahkan

berdiri)

17. Pimpinan dan Senat Universitas Stikubank meninggalkan ruang
upacara.

18. S e l e s ai.



Janji Wisudawan

Kami Wisudawan / Wisudawati Universitas Stikubank Semarang,berjanji :
1. Senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,serta menjunjung

tinggi kesusilaan,kejujuran, kebenaran dan keadilan

2. Senantiasa taat dan setiakepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

3. Senantiasa siap sediamenyumbangkan tenaga dan pikiran, bagi
pembangunan nasional yang berkelanjutan,guna peningkatan kesejahteraan
masyarakat, bangsa dan negaraserta kebahagiaan umat manusia

4. Senantiasa berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan,teknologi dan
senisampai tingkat yang setinggi-tingginya, dan mengamalkannya sesuai
dengan kaidah moral dan etika

5. Senantiasa berupaya dengan kesungguhan hati,memajukan dan menjaga
keagungan almamaterserta menghormati guru-guru kami




