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TATA TERTIB PESERTA WISUDA 

STMIK PALANGKARAYA 

 

1. Prosesi Wisuda dilakukan pada tanggal 19 November 2018 Pukul 08.00 WIB di Kahayan Ballroom 

Swiss-BelHotel Danum Palangkaraya. Peserta Wajib sudah datang  Pukul 07.30 WIB. 

2. Peserta Wisuda Pria Wajib : 

a. Memakai Pakaian Kemeja Warna Putih lengan panjang. 

b. Memakai Celana Panjang Hitam (bukan jeans). 

c. Memakai Dasi. 

d. Memakai Sepatu Panthopel Warna Hitam. 

e. Bagi yang tidak berjabat tangan lawan jenis harap menggunakan kaos tangan putih. 

f. Menjaga Kerapian Rambut (tidak gondrong dan tidak bersemir mencolok). 

3. Peserta Wisuda Wanita Wajib : 

a. Memakai Pakaian Kebaya. 

b. Sepatu Menyesuaikan (dimohon tidak memakai sepatu dengan hak terlalu tinggi karena akan 

melewati tangga selama prosesi wisuda). 

c. Bagi yang tidak berjabat tangan lawan jenis harap menggunakan kaos tangan putih. 

d. Menjaga Kerapian Rambut (tidak bersemir mencolok) 

4. Peserta Wisuda diwajibkan mengikuti seluruh prosesi wisuda dan tidak diperkenankan meninggalkan 

ruangan selama prosesi wisuda. 

5. Orang Tua/Wali Wisudawan/ti Wajib membawa Undangan (Undangan Berlaku hanya untuk 2 orang 

saja, selebihnya tidak diperkenankan masuk). 

6. Demi ketenangan, kelancaran dan kehikmadtan acara prosesi Wisuda, kepada calon Wisudawan beserta 

orang tua/wali wisduawan tamu undangan tidak diperkenankan: 

a. Makan/Minum/Merokok didalam ruangan selama berlangsung prosesi wisuda. 

b. Bekomunikasi menggunakan HP didalam ruangan selama berlangsung prosesi wisuda (HP 

dimatikan/disilent). 

c. Mengambil Foto/Video didalam ruangan selama berlangsung prosesi wisuda. 

d. Membawa anak kecil dibawah umur 6 tahun kedalam ruangan selama berlangsung prosesi wisuda. 

7. Kepada Peserta Wisuda beserta Orang Tua/Wali Wisudawan/ti dan tamu undangan wajib menjaga 

kekekhidmatan selama prosesi wisuda. 

8. Kepada peserta wisuda beserta orang tua/wali wisudawan/ti untuk mempersiapkan diri membawa obat-

obatan pribadi yang diperlukan. 

9. Kepada peserta wisuda beserta orang tua/wali wisudawan/ti, mengingat banyaknya susunan acara 

selama prosesi wisuda dimohon untuk sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat. 

10. Hal-hal lain yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke panitia. 

 
 

-PANITIA WISUDA TAHUN 2018- 


