
 

 

KETENTUAN DAN TATA TERTIB 

PELAKSANAAN WISUDA PASCASARJANA , SARJANA DAN DIPLOMA 

UNIVERSITAS DAN AKADEMI-AKADEMI NASIONAL 

PERIODE I DAN II TAHUN AKADEMIK 2019/2020 

 
 

Universitas dan Akademi-Akademi Nasional akan menyelenggarakan Wisuda Pascasarjana, 

Sarjana dan Diploma Periode I dan II Tahun Akademik 2019/2020 pada hari Sabtu dan 

Minggu: 28 & 29 Nopember 2020 di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta 

Pusat. 

 

Sehubungan dengan pelaksanaan wisuda kali ini masih dalam masa pademi Covid-19, maka 

untuk pelaksanaan wisuda harus mematuhi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 101 

Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai 

Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan aturan pelaksanaan wisuda dan protokol 

kesehatan yang diberlakukan oleh JCC demi terlaksananya wisuda dengan aman, baik dan 

lancar. 

 
Berdasarkan hal tersebut, maka berikut disampaikan beberapa ketentuan dan tata tertib yang 

harus dipatuhi oleh para wisudawan: . 

 

1. Pelaksanaan prosesi wisuda baik periode I dan II di bagi menjadi dua sesi yaitu sesi I 

dilaksanakan pada pukul 07.30 s/d 10.00 WIB dan sesi II pada pukul 13.30 s/d 16.00 

WIB, hal ini terkait dengan pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan JCC dan 

pengosongan ruangan selama 4 jam untuk sterilisasi ruangan setelah pelaksanaan sesi I; 

 
2. Wisudawan Periode I Tahun Akademik 2019/2020 yang akan diwisuda pada  hari 

Sabtu, tanggal 28 Nopember 2020 Sesi I tidak diperkenankan hadir mengikuti wisuda 

di Sesi II dan sebaliknya, hal ini akan mengangganggu prosesi karena setiap Sesi akan 

diikuti oleh Fakultas yang berbeda-beda ( Jadwal per sesi akan kami upload di Web 

Unas); 

 

3. Wisudawan Periode II Tahun Akademik 2019/2020 yang akan diwisuda pada hari 

Minggu , tanggal 29 Nopember 2020 Sesi I tidak diperkenankan hadir mengikuti 

wisuda di Sesi II dan sebaliknya, hal ini akan mengangganggu prosesi karena setiap 

Sesi akan dikuti oleh Fakultas yang berbeda-beda ( Jadwal per sesi akan kami upload di 

Web Unas); 

 

4. Wisudawan harus hadir sesuai dengan hari, tanggal dan sesi yang telah ditetapkan oleh 
Panitia, serta menempati tempat duduk sesuai dengan claster yang telah ditentukan. 

Untuk alur masuk wisudawan dan claster tempat duduk wisudawan akan kami 

tampilkan dalam web Unas; 

 

5. Wisuda Periode I dan II Tahun Akademik 2019/2020 hanya diikuti oleh wisudawan dan 

tanpa didampingi oleh Orang Tua, sesuai dengan ketentuan dari JCC dan aturan 

pemerintah terkait dengan pembatasan sosial berskala besar. Namun orang tua 

wisudawan dapat menyaksikan prosesi wisuda putra putrinya melalui live streaming 

You Tube dan Zoom Meeting (link you tube akan diberitahukan melalui website dan ID 



Zoom Meeting serta Password (pascode) akan disampaikan melalui email atau 

WhatsApp) wisudawan); 

 

6. Panitia berhak menolak wisudawan yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan 

oleh Panitia Wisuda; 

 

7. Demi terlaksananya wisuda dengan aman, baik dan lancar, maka setiap orang yang 

berada di area JCC agar mematuhi aturan sebagai berikut: 

a. Wajib menggunakan masker; 

b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/ minimal menggunakan hand 

sanitazer; 

c. Wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan ketentuan maksimal 37,5 
0
 C; 

d. Menghindari kontak fisik seperti berjabat tangan atau pelukan dan menjaga jarak 

aman minimal 1 meter dengan orang lain; 

e. Semua yang hadir wajib melakukan test rapid; 

f. Menerapkan etika batuk dan bersin di area publik dengan mengunakan sapu tangan 
/tissue /siku tangan jika akan batuk dan bersin. 

 

8. Setiap orang yang berada di area JCC wajib mematuhi aturan protokol kesehatan, 

kebersihan dan keselamatan diri dan orang lain. 

 

9. Panitia berhak menolak peserta wisuda yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan 

baik yang ditetapkan panitia, pihak JCC maupun peraturan pemerintah yang berlaku. 

 
 

Demikian ketentuan dan tata tertib ini di sampaikan agar menjadi perhatian dan 

dipatuhi. 
 

 

 

 

 

 

 

 


