
PEDOMAN UPACARA WISUDA Ke - 55  

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA 

BSI Convention Center, 18 – 19 Juli 2022 
 

Sehubungan akan dilaksanakannya Wisuda Ke-55 Universitas Bina Sarana Informatika pada 

tanggal 18 – 19 Juli 2022, bersama ini Panitia Pelaksana Wisuda memberitahukan kepada seluruh 

calon Wisudawan/wati berhak wisuda Periode II-2021, tentang pedoman pelaksanaan Acara 

Wisuda Ke-55 Universitas Bina Sarana Informatika yang wajib diketahui dan dilaksanakan. Agar 

Upacara Wisuda Ke-55 Universitas Bina Sarana Informatika dapat berjalan dengan baik, khidmat 

dan lancar, maka perlu ditetapkan persyaratan & pedoman yang harus diperhatikan oleh calon 

Wisudawan/wati dan undangan sebagai berikut: 

1. Upacara Wisuda Ke-55 Universitas Bina Sarana Informatika diperuntukkan bagi Mahasiswa 

Diploma III dan Strata I yang telah lulus seluruh mata kuliah dan tidak ada Nilai D atau E, 

sudah menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi serta sudah melakukan pembayaran wisuda. 

2. Telah mengunggah laporan Tugas Akhir/Skripsi pada laman ruang mahasiswa http://bsi.ac.id 

3. Telah mengumpulkan Hard Cover Tugas Akhir/Skripsi + CD (sesuai panduan Tugas 

Akhir/Skripsi terbaru) yang sudah direvisi sebanyak 1 (satu) buah.  

4. Kartu Nomor Tempat Duduk wisudawan/wati dapat di unduh dan dicetak via laman website 

Bina Sarana Informatika mulai tanggal 6 Juni 2022 setelah laporan Tugas Akhir/Skripsi di 

verifikasi oleh petugas. 

5. Pengambilan toga wisuda dapat dilakukan pada tanggal 6 – 17 Juni 2022 di masing- masing 

kampus Universitas Bina Sarana Informatika dengan membawa persyaratan sebagai berikut: 

a. Kartu wisuda.  

b. Bukti bebas pinjaman buku perpustakaan. 

c. Bukti pembayaran wisuda. 

d. Bukti telah melakukan unggah file Tugas Akhir/Skripsi. 

e. Bukti telah mengisi tracer study (dapat diakses melalui laman 

http://alumni.bsi.ac.id/alumni.html). 

f. Bukti telah mengikuti akun Instagram resmi IKAUBSI @ikaubsi. 

Pengambilan toga dapat diwakilkan, dengan syarat menunjukkan: 

a. Surat kuasa bermaterai Rp.10.000 dan tanda tangan basah dengan menyertakan alasan 

diwakilkan. 

b. Fotocopy KTP yang diwakilkan. 

c. Fotocopy KTP yang mewakili. 

6. Pengambilan undangan wisuda dapat dilakukan pada tanggal 4 – 16 Juli 2022 di masing-

masing kampus Universitas Bina Sarana Informatika dengan membawa kartu nomor tempat 

duduk. 

7. Kartu Nomor Tempat Duduk Wisuda harap disimpan dengan baik dan harus dibawa pada saat 

acara wisuda beserta lembar nama untuk proses pemanggilan saat pelantikan. Kartu Nomor 

Duduk digunakan pula pada saat pengambilan Ijazah. 

http://bsi.ac.id/


8. Waktu dan tempat pelaksanaan Wisuda Ke-55 Universitas Bina Sarana Informatika : 

Hari : Senin s/d Selasa 

Tanggal : 18 s/d 19 Juli 2022  

Pukul : 09.00 s/d 12.00 WIB 

Tempat : BSI Convention Center (BSI Square Kaliabang) 

     Jl. Raya Kaliabang  No. 8 Perwira, Bekasi Utara.  

9. Pada acara Wisuda berlangsung wisudawan/wati diwajibkan memakai pakaian upacara 

sebagai berikut : 

PRIA :  Kemeja putih polos, berdasi, jas berwarna gelap, sepatu pantovel dan toga wisuda     

  (Tidak boleh memakai sepatu kets) 

WANITA :  Pakaian Nasional (kebaya), rok atau bawahan dibawah lutut dan toga wisuda serta  

   memakai sepatu ber Hak/Heels atau Wedges (Tidak boleh memakai sepatu kets). 

10. Panitia tidak menyediakan tempat penitipan barang atau tas, dan seluruh kehilangan menjadi 

tanggung jawab peserta wisuda.   

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN PADA UPACARA WISUDA : 

1. Diwajibkan telah berkumpul paling lambat Pukul 08:30 WIB di tempat Wisuda untuk 

pengarahan pelaksanaan upacara pelantikan Wisuda (keterlambatan dapat berakibat tidak 

diperbolehkan memasuki ruang upacara dan tidak diperkenankan mengikuti upacara wisuda). 

Diharapkan sudah makan terlebih dahulu, panitia tidak menyediakan makan/snack. 

2. Penempatan tempat duduk sesuai dengan NOMOR yang tertera di tempat duduk  (penunjuk 

tempat duduk wisuda di lokasi) dan dapat diunduh di Website Bina Sarana Informatika. 

3. Masing-masing wisudawan/wati akan dipanggil satu persatu menuju podium untuk dilantik. 

4. Wajib menjaga ketertiban dan kekhidmatan selama jalannya Sidang Wisuda, tidak 

diperkenankan berbicara dengan sesama wisudawan, membuat kegaduhan/keributan ditempat 

duduk. Dilarang keras meninggalkan tempat duduk untuk alasan apapun selama jalannya 

sidang. 

5. Wajib mengikuti dengan sungguh-sungguh jalannya Sidang Wisuda sampai selesai. 

6. Wajib mengikuti segala petunjuk dan ketentuan yang telah ditetapkan Panitia Wisuda baik 

sebelum, saat pengarahan hingga pelaksanaan Wisuda berakhir. 

7. Bagi Wisudawan/wati yang melanggar ketentuan-ketentuan yang digariskan, Panitia Wisuda 

atas nama Universitas Bina Sarana Informatika berhak mengambil tindakan tegas. 

8. Peserta yang diperbolehkan masuk ke area gerbang BSI Convention Center hanya 

Wisudawan/wati dan orang tua (2 orang) diwajibkan melakukan Check-in melalui aplikasi 

Peduli Lindungi. 

9. Peserta yang diperbolehkan masuk ke area prosesi wisuda di Hall A dan B Gedung BSI 

Convention Center hanya Wisudawan/wati saja dan 1 orang tua, untuk yang lainnya 

dipersilahkan menyaksikan prosesi wisuda di Hall D menggunakan Layar LED. 

10. Wisudawan/wati dan pengantar adalah yang sudah melakukan Vaksin Covid-19 serta 

menunjukkan bukti sertifikat Vaksin melalui Apikasi PeduliLindungi. 

11. Wisudawan/wati dan orang tua wajib memakai masker berwarna putih. 

12. Wisudawan/wati dan 1 orang pengantar wajib menjalankan dan mematuhi aturan pencegahan 

Covid-19 yang sudah ditetapkan oleh panitia. 

 



Demikianlah pedoman upacara Wisuda Ke-55  Universitas Bina Sarana Informatika dibuat 

untuk diperhatikan bagi seluruh calon Wisudawan/wati. Semoga dengan adanya kerja sama semua 

pihak, acara Wisuda Ke-55 Universitas Bina Sarana Informatika dapat berjalan dengan baik, 

khidmat dan lancar. Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih. 

 

 

Jakarta, 6 Juni 2022 

Panitia Wisuda Ke-55 

Universitas Bina Sarana Informatika 

 

 

 

Suharyanto, M.Kom 

 

 

 


