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A. 	PENGANTAR	

 
Wisuda merupakan bagian dari kegiatan akademik suatu perguruan tinggi. Wisuda 

adalah upacara pengukuhan lulusan sebagai alumni dan warga almamater Institut 

Teknologi Yogyakarta. 

Penyelenggaraan wisuda dimaksudkan untuk menandai berakhirnya studi 

mahasiswa pada suatu program studi dan jenjang tertentu. Sedemikian penting dan 

bersejarahnya peristiwa tersebut bagi mahasiswa dan perguruan tinggi.  

Mulai tahun 2016 Institut Teknologi Yogyakarta menyelenggarakan wisuda 2 (dua) 

kali dalam satu tahun, yaitu di bulan Agustus/September/Oktober dan bulan 

Maret/April.    

Penyelenggaraan Wisuda Sarjana & Pascasarjana periode 10 Tahun 2020 kali ini, 

dilaksanakan : 

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Maret 2020  

Tempat  : Ruang Ballroom, Lantai 2 

 Hotel Sahid Jaya Yogyakarta  

 Jl. Babarsari Yogyakarta.  

 

Penyelenggara wisuda Institut Teknologi Yogyakarta selalu mengupayakan agar 

upacara wisuda dapat berjalan lancar, khidmat dan bermartabat. Sebagai salah satu 

upaya untuk mencapai maksud tersebut, perlu disusun suatu panduan 

penyelenggaraan wisuda, dan agar dapat digunakan oleh seluruh pihak terkait 

dalam mensukseskan penyelenggaraan wisuda. 
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B. PESERTA		
 
Kegiatan wisuda diikuti oleh mahasiswa yang telah memenuhi syarat yaitu: 
  
1. Telah dinyatakan lulus seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan melalui Berita Acara 

Kelulusan (Yudisium) yang ditandatangani oleh jajaran akademik, Ketua Program Studi, 
Wakil Rektor I, II dan III serta diketahui oleh Rektor ITY. 

2. Telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

3. Mendaftar sebagai peserta wisuda dengan cara mengisi Formulir/Blangko Syarat 
Wisuda yang dapat diunduh di web ITY, dengan lengkap dan jelas. 

4. Untuk kepentingan ijazah dan transkrip nilai, mahasiswa wajib menyerahkan : 
- Ijazah terakhir yang telah dilegalisir 
- Akte Kelahiran yang dilegasir 
- Pasfoto hitam‐putih terbaru berjas warna gelap dan berdasi, ukuran 3x4 cm dan 4x6 

cm, masing-masing 2 lembar di atas kertas doff. 

5. Membayar biaya sebesar :  

 Biaya	Wisuda	 Sumbangan	
Gedung	

Tanggungan	
Toga	*)	 Total	

S‐1	 2.200.000 350.000 300.000 2.850.000	

S‐2	 2.700.000 350.000 300.000 3.350.000	

 
Catatan  *) : Uang tanggungan toga akan dikembalikan, apabila wisudawan/wati telah 

mengembalikan toga dan kelengkapannya. 
Apabila dalam waktu yang telah ditentukan toga belum dikembalikan, maka 
uang tanggungan toga tidak dikembalikan. 

6. Pembayaran/pelunasan syarat pada poin	 5	 dibayarkan bersamaan (sekaligus) paling 
lambat hari Rabu,	18	Maret	2020 di Bagian Keuangan ITY Kampus I Jalan Janti KM 4 
Gedongkuning Yogyakarta. 

7. Bagi yang menginginkan undangan tambahan, bisa berhubungan dengan Bapak Donatus 
Sodji, dengan harga Rp	 200.000,‐	 (undangan tambahan berlaku 1 orang). Undangan 
tambahan hanya tersedia 30	lembar. 
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C. TATA	TERTIB	WISUDAWAN		
 
Agar penyelenggaraan wisuda dapat berlangsung dengan tertib, lancar, dan aman; 
wisudawan/wati diharapkan mematuhi tata tertib sebelum, selama dan sesudah upacara 
wisuda berikut ini.  
 
1. PENGAMBILAN	TOGA	WISUDA	DAN	UNDANGAN	ORANG	TUA	

a. Toga	

Toga wisuda dan kelengkapannya (topi dan sleber) diambil oleh wisudawan/wati 
sendiri di Ruang Kelengkapan Wisuda (depan	ruang	komputer	lantai	3) dengan 
menunjukkan	 bukti	 kwitansi pembayaran beaya	 wisuda	 (poin	 5), mulai 
tanggal 17	s.d	19	Maret	2020. 
 

b. Undangan	Orang	Tua	

- Setiap wisudawan/wati akan menerima undangan untuk orang tua/wali 
sebanyak 1 (satu) lembar yang berlaku untuk 2 (dua) orang. 

- Undangan tersebut akan diberikan bersamaan dengan pengambilan toga dan 
kelengkapannya. 

- Undangan harus dibawa orang tua/wali dan diperlihatkan saat masuk ke tempat 
upacara. Undangan juga berfungsi sebagai “Kartu Konsumsi” setelah acara 
wisuda selesai. 

- Tanpa menunjukkan undangan, orang tua/wali tidak diperkenankan masuk ke 
ruang upacara. 

	
2. KETENTUAN	PAKAIAN	WISUDAWAN	

Pria	 :	celana panjang warna hitam, bersepatu warna hitam/gelap, berbaju putih 
lengan panjang, berdasi kupu dan mengenakan toga lengkap dengan topi, 
sleber dan samir. (samir akan diberikan pada saat hari H) 

Wanita	 :	pakaian nasional (boleh berjilbab) dan mengenakan toga lengkap dengan 
topi, sleber dan samir. (samir akan diberikan pada saat hari H) 

 
3. GLADI	BERSIH	

Agar pelaksanaan prosesi wisuda dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai yang 
diharapkan, akan diadakan GLADI BERSIH.  
Calon wisudawan/wati WAJIB mengikuti Gladi Bersih, yang dilaksanakan pada hari 
Jum’at,	 20	 Maret	 2020 (satu hari sebelum wisuda), mulai pukul 13.00	 sampai	
dengan	selesai di Ruang Ballroom Lantai 2 Hotel Sahid Jaya Yogyakarta. 
  

4. SEBELUM	UPACARA	WISUDA	
a. Wisudawan/wati	HARUS	sudah	hadir	di tempat persiapan prosesi wisuda paling 

lambat pukul	08.00	WIB dan segera mengisi daftar hadir yang telah disediakan. 
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b. Wisudawan yang terlambat hadir  tidak diperkenankan mengikuti prosesi wisuda. 

c. Pada saatnya Panitia wisuda (Sie Acara) akan memandu wisudawan/wati untuk 
berbaris sesuai dengan nomor urut (nomor kursi) sebelum masuk ruang wisuda. 

d. Wisudawan/wati yang membawa kendaraan, dapat memakir kendaraannya di 
tempat parkir (lantai bawah/ground floor). 
  

5. SELAMA	UPACARA	WISUDA	

a. Selama upacara wisuda, wisudawan/wati tidak diperkenankan meninggalkan 
tempat upacara. 

b. Wisudawan/wati harus menjaga kekhidmatan upacara, dilarang merokok, dilarang 
membaca koran, keluar masuk ruang wisuda, membuat gaduh dan wajib	mengikuti	
prosesi	wisuda	sampai	selesai. 

c. HP (hand	phone)	atau alat komunikasi lain harus	dimatikan selama prosesi wisuda 
berlangsung. 

d. Dilarang melakukan pengambilan gambar atau video. Panitia telah menyediakan 
juru foto yang akan mengambil gambar untuk wisudawan/wati saat momen di 
“wisuda”. Foto akan diberikan kepada wisudawan/wati ± satu minggu setelah 
wisuda.   

	
6. SETELAH	UPACARA	WISUDA	

a. Akan dilakukan pengambilan gambar/foto untuk dokumentasi perguruan  
(pengaturan dilakukan oleh petugas). 

b. Ijazah dan transkrip nilai yang telah diterimakan, harap dicek	 dan	 dicermati 
tentang penulisan dan print outnya. Apabila merasa ada ketidaksesuaian, harap 
segera konfirmasi ke Bagian Akademik. 

c. Toga dan kelengkapannya diharapkan segera dikembalikan, paling lambat  Kamis,								
26	Maret	2020 di Ruang Kelengkapan Wisuda. 

d. Uang jaminan toga bisa diminta kembali di Bagian Keuangan dengan menunjukkan 
tanda bukti pengembalian toga dan kelengkapannya. 

	
 

D. TATA	TERTIB	ORANG	TUA/KELUARGA	WISUDAWAN		

1. Orangtua/keluarga wisudawan/wati  diharapkan  masuk  ruang wisuda antara 
pukul	 07.00	 s.d.	 09.00	 WIB	 dengan menunjukkan undangan kepada 
petugas/panitia. 	

2. Orangtua/keluarga wisudawan/wati yang tidak membawa undangan tidak 
diperkenankan masuk ke ruang upacara wisuda.  	

3. DILARANG	MEMBAWA	 BALITA/anak kecil di bawah umur 10 tahun masuk ke 
ruang upacara wisuda. 
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4. Selama upacara berlangsung, orangtua/keluarga wisudawan/wati harus ikut 
menjaga kekhidmatan jalannya upacara dan dilarang merokok, membaca koran, 
keluar masuk ruang wisuda, dan membuat gaduh. 

5. Selama upacara berlangsung, orangtua/keluarga wisudawan/wati dilarang 
melakukan pengambilan gambar/foto atau video serta HP (handphone) dan alat 
komunikasi lain di non‐aktifkan	(dimatikan). 

 

E. FASILITAS	UNTUK	WISUDAWAN		
 

Wisudawan/wati akan memperoleh fasilitas berupa :  

1.  Dipinjami toga dan kelengkapannya (topi dan sleber).  

2.  Undangan untuk orangtua/wali.  

3.  Booklet wisuda. 

4.  Konsumsi untuk wisudawan dan orangtua/wali.  

5.  Foto saat prosesi wisuda (2 lembar) ukuran 4R dan CD (file foto dan video) 

     (Waktu dan tempat pengambilan foto dan CD akan diumumkan kemudian) 
 
 

F. JUMLAH	WISUDAWAN		
 

Program	 Prodi	 Wisudawan Wisudawati	 Jumlah	

S2 Ilmu Lingkungan 7 ‐	 7 

 

S1 Teknik Lingkungan 49 34 83 

S1 Teknik Energi 2 1 3 

S1 Teknik Industri 3 ‐	 3 

S1 Teknik Kelautan 4 2 6 

S1 Teknik Pertambangan 15 ‐ 15 

J	u	m	l	a	h	 80	 37	 117	

 
 
Yogyakarta,  Maret 2020 
Pelaksana Wisuda Periode 10 Th. 2020 
Institut Teknologi Yogyakarta 


