
 
PETUNJUK TEKNIS BAGI WISUDAWAN  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO PADA UPACARA WISUDA XXVIII 
HARI SABTU, TANGGAL 15 OKTOBER 2016  

DI AUDITORIUM SMAMDA SIDOARJO 
 
Demi ketertiban, kelancaran, dan kekhitmatan upacara wisuda XXVIII  tahun akademik 2016/2017 pada 
hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2016, diharapkan semua wisudawan memperhatikan beberapa petunjuk 
sebagai berikut: 
I. PERSIAPAN  

1. Wisudawan agar mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum memasuki tempat upacara, tidak 
diperbolehkan keluar masuk saat upacara berlangsung. 

2. Pukul 06.30-07.30 WIB wisudawan harus sudah berkumpul di Auditorium SMAMDA Sidoarjo, 
untuk persiapan upacara wisuda, dipandu oleh panitia sie prosesi dengan memperhatikan: 
a. Kehadiran para wisudawan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan 
b. Memakai kelengkapan pakaian beserta atribut-atribut wisudawan(topi, toga, samir dan 

gordon)  
c. Masing-masing duduk sesuai urutan nomor yang telah ditentukan dan akan dipandu oleh 

panitia sie prosesidi Auditorium SMAMDA Sidoarjo 
3. Pukul 07.30 WIB tepat, semua wisudawan harus sudah memasuki tempat upacara dan 

menempati tempat duduknya berdasarkan nomor/nama yang tertera pada tempat duduk, untuk 
mengikuti “Gladi Bersih”. 

4. Jika tidak ada kepentingan mendesak, wisudawan tetap duduk di tempat dengan tenang 
sampai acara selesai. Jika ada kepentingan mendesak dan terpaksa meninggalkan  tempat 
upacara maka wisudawan bias meninggalkan tempat tanpa memakai topi wisuda(topi wisuda 
ditinggal di tempat duduk masing-masing) 

5. Wisudawan yang terlambat hadir dan upacara telah dimulai tidak diperkenankan memasuki 
tempat upacara. 

6. Konsumsi wisudawan diberikan pada orang tua wisudawan saat memasuki tempat 
upacara 

 
II. PELAKSANAAN UPACARA 

1. Pukul 08.30 WIB tepat upacara dimulai, wisudawan mengikuti jalannya upacara dengan tenang 
sampai acara selesai. 

2. Pengukuhan sebagai Diploma, Sarjana dan Magister oleh Rektor untuk dipindah kuncir. 
3. Pada waktu pemindahan kuncir topi oleh rektor, wisudawan hendaknya memperhatikan: 

a. Setelah wisudawan diberitahukan MC agar menyiapkan diri dan berdiri berdasarkan fakultas 
yang dipanggil, maju satu per satu menuju depan dekan untuk menerima map wisuda dan 
dilanjutkan menuju depan rektor untuk dipindahkan kuncir topi. Harap di ingat, kuncir topi 
wisudawan berada didepan sebelah kiri, rektor memindahkan kuncir topi ke sebelah kanan 

b. Setelah menerima map wisuda dan dipindahkan kuncir topi, wisudawan kembali ke tempat 
duduk semula sesuai jalur yang ditetapkan panitia sie prosesi. 

c. Selama upacara berlangsung, wisudawan dilarang: 
• Meninggalkan tempat duduk 
• Merokok 
• Berbicara dengan teman yang sampai mengganggu ketenangan dan ketertiban. 
• Mengaktifkan Hand Phone(HP) saat upacara wisuda berlangsung. 

4. Pada waktu pembacaan ikrar setia, wisudawan mengikuti dengan suara lantang, penuh semangat 
dan tertib 

5. Di saat acara wisuda berlangsung mohon wisudawan tidak berbicara, atau bersuara yang kurang 
pantas, dan berbuat yang dapat merusak kekhidmatan wisuda. 



 
III. SETELAH UPACARA SELESAI 

1. Setelah selesai upacara wisudawan diharap tetap duduk di tempat dan tidak meniggalkan tempat 
duduk sampai diijinkan oleh panitia. 

2. Wisudawan diperkenankan foto bersama keluarga atau teman-teman, setelah upacara wisuda 
selesai dan diizinkan meninggalkan tempat duduk. 

 
IV. RINCIAN ACARA 
WAKTU ACARA  
06.30-07.30 Persiapan  
07.30-08.00 Gladi bersih  
08.30-08.45 Prosesi memasuki ruangan  

 a. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 
b. Lagu Sang Surya 
c. Pembacaan Ayat Suci Alqur’an 

 

09.00-09.25 Pembukaan Rapat Senat  
09.25-10.20 Sambutan-sambutan  
10.35-10.45 Pembacaan SK Rektor  
10.45-11.30 Prosesi/Pemindahan Kuncir Topi  
11..35-11.50 Penghargaan Wisudawan Terbaik dan Berprestasi   

11.55 Do’a dan Penutup  
V. NASKAH IKRAR SETIA LULUSAN UMSIDA 
- Bismillahirrahmaanirrahim 
- Asyhadu allailaaha illallah, wa asyhaduanna muhammadarrasulullah 
 
KAMI LULUSAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO BERIKRAR: 
1. Siap mengabdikan diri bagi kepentingan agama, masyarakat dan negara berdasarkan agama dan 

nilai-nilai kemanusiaan. 
2. Bersedia menyumbangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi sikap 

professional 
3. Sanggup melaksanakan dan mengembangkan misi Persyarikatan Muhammadiyah dimana saja 

berada. 
4. Tetap menjunjung tinggi dan menjaga nama baik almamater Universitas Muhammadiyah. 
 
Catatan: 
1. Calon wisudawan wajib mengikuti: 

- Gladi kotor pada hari Jum’at, 14 Oktober 2016 pukul 13.00 WIB 
- Gladi bersih pada hari Sabtu, 15 Oktober 2016 pukul 06.30 WIB 
(Tempat di Auditorium SMAMDA Sidoarjo) 

2. Pakaian waktu upacara wisuda 
Pria  : Baju lengan panjang warna putih, celana warna hitam/gelap(bukan jeans), bersepatu   

   pantofel memakai toga lengkap dan rambut rapi. 
Wanita  : Kerudung/jilbab, kebaya, dan memakai toga lengkap. Tidak diperkenankan memakai    

  sandal jepit/sejenisnya 
 

 
Sidoarjo, oktober 2016 

PANITIA WISUDA XXVIII 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SIDOARJO 


