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• Wisudawan berangkat menuju Gedung Tribakti, melalui jalan arah Artos mall menuju Kota Magelang/dari arah selatan

(tidak diperkenankan dari arah utara/belok kanan dari arah Kota Magelang, silahkan putar balik di lampu merah Artos

mall)

• Saat memasuki Gedung Tribakti stiker yang sudah dibagikan wajib ditempel pada bagian kaca depan mobil atau di batok

atas lampu motor. (HANYA YANG BERSTIKER YANG DIPERBOLEHKAN MEMASUKI GEDUNG)
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• Pastikan wisudawan telah mengenakan toga lengkap, mengenakan masker, WAJIB MENGENAKAN SEPATU PANTOFEL, 

membawa undangan wisuda, dan gawai untuk berkomunikasi dengan keluarga yang akan menjemput. (DILARANG 

MEMBAWA TAS, HARAP DITITIPKAN/DITINGGAL DI KENDARAAN PENGANTAR, panitia tidak menyediakan

tempat penitipan tas)

• Kendaraan pengantar wisudawan berhenti di drope zone sesuai arahan petugas. Setelah wisudawan turun, kendaraan wajib

memutar gedung untuk keluar dari gedung tribakti.
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• Sebelum masuk gedung mohon kepada wisudawan untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dikeringkan menggunakan

tisu, mengenakan sarung tangan dan mohon tetap menjaga jarak, kemudian akan diperiksa suhu badannya terlebih dahulu. 

Suhu badan yang diperbolehkan mengikuti prosesi wisuda adalah dibawah 37.3 derajat celcius.

• Tunjukkan undangan wisuda kepada petugas penerima tamu. Anda akan diarahkan sesuai tempat duduk masing-masing.
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• DILARANG BERPINDAH TEMPAT DUDUK, serta pertahankan jarak antar wisudawan dan jangan menggeser tempat

duduk.

• Saat prosesi wisuda, wisudawan tidak diperkenankan bermain gawai, berfoto ataupun mengobrol dengan wisudawan lain.

• PEMBACAAN JANJI ALUMNI MOHON WISUDAWAN MENGIKUTI SETELAH PETUGAS MEMBACAKANNYA. 

(sama seperti saat mengikuti pembacaan Pancasila saat upacara bendera)
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• Keluarga/penjemput harap SIAP/sudah memasuki area Gedung

Tribakti pada pukul 10.00 WIB. Jangan memarkir kendaraan jauh

dari lokasi wisuda

• Pada saat pemanggilan nama wisudawan tiap fakultas, mohon

wisudawan sudah berbaris di titik tunggu dengan tetap

memperhatikan jarak. Map ijazah dibawa ditangan sebelah kiri

dengan menghadapkan logo Untidar kearah luar.
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• Pewisudaan akan dilakukan oleh Dekan masing-masing Fakultas dengan memindahkan kuncir masing-masing wisudawan. 

Tidak diperkenankan berjabat tangan. 

• Setelah diwisuda, wisudawan langsung menuju arah pintu keluar. 

• Petugas akan mengarahkan wisudawan menuju ruang tunggu penjemputan yang berada dibelakang gedung dan langsung

mengambil snack yang telah disediakan.

• DILARANG MELAKUKAN FOTO SECARA BERGEROMBOL DAN MENGUPLOAD DI MEDIA SOSIAL.
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• Kendaraan penjemput langsung menuju ruang tunggu wisudawan. Demi kelancaran arus lalu lintas, wisudawan dimohon

mengingat kendarannya masing-masing.

• Saat meninggalkan area Gedung Tribakti, kendaraan yang keluar WAJIB belok kanan kearah kota.


