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Periode Juni dan September Tahun 2020  

 
Mempertimbangkan perkembangan kondisi pandemi Covid-19 dan hasil rapat konsultasi dengan 
Bupati Banyumas, maka perlu diinformasikan hal-hal terkait rangkaian proses pelaksanaan wisuda 
Universitas Jenderal Soedirman periode Juni dan September Tahun 2020 sebagai berikut: 
1. Rekapitulasi konfirmasi kehadiran prosesi wisuda adalah sebagai berikut : 

a. Mengikuti secara luar jaringan (luring)  : 1065 wisudawan  
b. Megikuti secara dalam jaringan (daring)  :   570 wisudawan 
c. Tidah hadir     :   125 wisudawan 
d. Tidak mengisi     :     70 wisudawan (dianggap tidak hadir)  

2. Bagi wisudawan yang mengisi konfirmasi hadir secara luring saat wisuda dan ingin mengubah 
isian kehadiran dipersilahkan menghubungi Subbag Akademik dan Evaluasi mulai tanggal 23-
25 September 2020 (Telp. 0281 635292 ext 119).  

3. Prosesi wisuda periode Juni dan September 2020 akan dilaksanakan secara daring (dalam 
jaringan) dan luring (luar jaringan) mulai tanggal 5-9 Oktober 2020 dengan pembatasan jumlah 
wisudawan. Pembagian jadwal prosesi wisuda terlampir. 

4. Prosesi wisuda secara luring akan dilaksanakan di GOR Soesilo Soedarman Unsoed dan diikui 
oleh calon wisudawan yang hadir secara daring dari rumah masing-masing. 

5. Prosesi wisuda luar jaringan (luring) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Calon wisudawan dan pendamping harus dalam kondisi sehat dan wajib mematuhi 

protokol kesehatan (menjaga jarak aman, mencuci tangan, dan wajib menggunakan masker 
dan face shield). 

b. Calon wisudawan yang berasal dari luar wilayah propinsi Jawa Tengah dan dari wilayah 
Jawa Tengah zona merah wajib menunjukkan hasil swab test negatif Covid-19 saat 
memasuki lokasi wisuda 

c. Seluruh pendamping wisuda wajib menunjukkan hasil swab test negatif Covid-19 saat 
memasuki lokasi wisuda. 

d. Batas usia pendamping wisuda minimal 13 tahun dan maksimal 55 tahun 
e. Calon wisudawan wajib mengikuti gladi bersih sesuai jadwal terlampir. 
f. Calon wisudawan dan pendamping dihimbau untuk tidak menginap di masyarakat. 
g. Jumlah pendamping maksimal 2 (dua) orang. 
h. Calon wisudawan wajib mematuhi tata tertib pelaksanaan wisuda (tata tertib terlampir). 

6. Prosesi wisuda dalam jaringan (daring) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Calon wisudawan dan pendamping mengikuti wisuda secara daring di rumah masing-

masing sesuai jadwal terlampir.  
b. Calon wisudawan wajib menggunakan toga saat prosesi berlangsung. 

 
 



c. Prosesi dilalokan dengan m€nggunatan Google meet, calon wisudawan wajib
menggunakan email unsoed yang rclah diaktivasi. Undangn dan lrzl prmcsi akan dikirim
melalui ernail masing-masing wisrdawan. Bagi wisudawan yang belum melakukan
aktivasi email Unsoed dimohon segera melakukaa aktivasi.

_ d. Calon wisrdarmn uaajib mengitrri dadi benih sesuai jadwal terlampir.
7. Perundatangamn Uazah dan pengambilan ijaz.h, buku alumni, dan plaka cumlaude

dilaksanalon di Subbag Rcgistasi dan Statistik Unsoea menggunatan probk; keseharan yang
ketd mulai tanggll 5 oktober 2020. Bagi wisudauan yang-tidak hadir daper mengbubungi
Subbog Registrasi datr Statistik Unsoed pada jam kega. Tata cara pengambilan ijazah- dapar di
lihat di laman registtosi.wsoed,ac.id.

Atas perfuiiannya disampsikan terima kasib.

23 September 2020
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JADWAL PROSESI WISUDA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 
PERIODE JUNI DAN SEPTEMBER TAHUN 2020 

 
 

No Tanggal Fakultas 
Jumlah 

Wisudawan 
Hadir 

Jumlah 
Total 

Gladi bersih Keterangan 

1 
5 Oktober 2020 

08.30 WIB 

Pascasarjana 
Fak. Pertanian 
Fak. Biologi 
Fak. Teknik 

7 
12 
45 
22 

199 
5 Oktober 2020 

07.30 WIB 

Wisudawan 
periode Juni 

dan 
September 

2 
6 Oktober 2020 

08.30 WIB 

Fak. Ekonomi 
dan Bisnis  

 

241 
241 

6 Oktober 2020 
07.30 WIB 

Wisudawan 
periode Juni 

dan 
September 

3 
7 Oktober 2020 

08.30 WIB 

Fak. Peternakan 
Fak. MIPA 

170 
36 206 

7 Oktober 2020 
07.30 WIB 

Wisudawan 
periode Juni 

dan 
September 

4 
8 Oktober 2020 

08.30 WIB 

Fak. Hukum 
Fak. ISIP 

Fak. Kedokteran 
Fak. Perikanan 

dan Ilmu 
Kelautan 

98 
80 
16 
17 

208 
8 Oktober 2020 

07.30 WIB 

Wisudawan 
periode Juni 

dan 
September 

5 
9 Oktober 2020 

08.30 WIB 

Fak. Ilmu-ilmu 
Kesehatan 
Fak. Ilmu 
Budaya 

132 
 

75 
206 

9 Oktober 2020 
07.30 WIB 

Wisudawan 
periode Juni 

dan 
September 

 
 

 



TATATERTIB
PROSESI WISUDA UNIYE,RSITAS JENDERAL SOEDIRIT{AN

PERIODE JUNI DAN SEPTEMBER TAIIUN 2O2O

DARI IIUMAS PROTOKOLER
TATA TERTIB UPACARA WISUDA

Yth. Calon Wisudawan/wisudawati
Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto

Para calon wisudawan/wati dimohon untuk melakukan hal-hal sbb.

l. wisudawan dimohon untuk sarapan pagi sebelum berangkar ke tempat upacara wisuda
2. Samir harus dibawa dan dikenakan sebelum ke tempat upacara
3. wisudawan dan pendamping diwajibkan mengguakan masker, sarung tmgan dan face

rhleld ( disarar*an) .

4. wisudawan datang paling lambat pukul 07.00 wlB di GoR Soesilo soedarman Universitas
Jenderal soedirman. Sebelum masuk akan dilakukan pengecekkan suhu tubuh dan hasil
swab test kemudian langsung menuju kursi sesuai dengan nomor yang telah disediakan
(apabila suhu tubuh >37,5 'C tidak diperkenankan mengikuti acara).

5. Wisudawati dimohon berpakaian sesuai ketentuan yaitu pakaian nasional dengan ketentuan
bawahan rok/ kain panjang dan rambut yang diata rapi (tidak terurai) serta m;makai separu
nyaman digunakan di arca outtloor.

6. calon wisudawati yang berkerudung dimohon mengenakan kerudung dengan memasukan
ujung kerudung ke dalan log4 aksesoris kerudung untuk tidak menutupi wa.yah terutama
sisi sebelah kiri wajah karena wajah akan tidak terlihat pada hasil pemotretan 

-

7. calon wisudawan dimohon menggunakan pakaian kemeja lengan panjang ber*,ama putih,
berdasi kupu-kupu warna hitam, celanr panjang hitam dan sepatu yang nyaman digunakan
di area outdoor.

8. wisudawan dimohon untuk tidak be{abat angan, berkerumun, dan menjaga jarak antar
wisudawan minimal 1,5 semlui 2 meter

9. Selama upacara wisuda berlangsung dilarang mkan rten minurn
10. Tidak diperkenankan mengaktiftan telepon seluler atau mengubah ke mode silent selama

prosesi wisuda
I l. Pada saat menyatryikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dimohon berdiri dengan sikap

sempuma
12. Wisudawan diwajibkan segera meninggalkan lokasi wisuda setelah menerima ijazah diikuti

oleh orang tua wisudawan dan sebelum keluar untuk mengambil konsumsi yang telah
disediakan panitia

13. Dimohon untuk memarkir kendaraan dengan tertib di area parkir yang telah disediakan
panitia

PANITIAWISUDA


