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MANUAL PELAKSANAAN STANDAR WISUDA 

 

A. Persiapan Administrasi Wisuda 

1. Panitia mengumumkan jadwal wisuda dan persyaratan yang harus dilengkapi oleh 

calon wisudawan. 

2. Calon wisudawan mendaftar ke bagian pendaftaran wisuda dengan menunjukan 

bukti pembayaran uang wisuda dari bagian keuangan dan kelengkapan lain sesuai 

pengumuman. 

3. Panitia melakukan validasi calon wisudawan, jika persyaratan belum lengkap 

maka panitia akan memanggil calaon wisudawan untuk melengkapi persyaratan 

tersebut. 

4. Panitia memasukkan biodata calon wisudawan untuk keperluan pembuatan buku 

wisuda. 

5. Panitia mengelompokan data calon wisudawan sesuai dengan prodi masing-

masing. 

6. Panitia melaporkan data calon wisudawan ke Kopertis IV Jawa Barat dan Banten 

7. Panitia membagikan undangan dan pakaian wisuda (toga) kepada calon 

wisudawan. 

8. Panitia mempersiapkan tempat untuk gladi resik dan acara wisuda, membuat 

spanduk, nama-nama prosesi, penomoran tempat duduk untuk wisudawan, sound 

sistem dan fasilitas lain yang berkaitan dengan acara wisuda. 
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B. Pelaksanaan Upacara Wisuda 

1. Mempersiapkan piagam, cendramata untuk lulusan terbaik, undangan khusus 

(kopertis, instansi terkait dan rekanan, mitra). 

2. Pada saat hari pelaksanaan wisuda panitia mengecek ruangan dan tempat duduk 

(wisudawan, orang tua wisudawan, para undangan dan prosesi). 

3. Panitia wisuda menerima wisudawan, orang tua wisudawan dan para undangan 

serta 

4. Panitia mempersilahkan duduk pada tempat yang telah dipersiapkan. 

5. Acara di mulai dari pembukaan oleh ketua panitia wisuda hingga ditutup dengan 

doa. 

6. Pelantikan wisudawan dilakukan: 

a. Wisudawan terbaik dari masing-masing program studi dilakukan oleh Rektor 

IPI Garut. 

b. Wisudawan yang lainnya dilantik oleh Dekan/Wakil Dekan 

Fakultas/Direktur/Wakil Direktur Pasca. 

 

 


