
TATA TERTIB PESERTA SIDANG TERBUKA SENAT  
(WISUDA PERIODE KE-1) 

POLITEKNIK KESEHATAN TNI AU ADISUTJIPTO SECARA LURING 
 

1. Wisudawan/wati harus sudah melakukan vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama 

dengan menunjukkan bukti sertifikat vaksin pada saat Gladi Bersih. 

2. Wisudawan/wati yang belum melakukan vaksinasi dikarenakan alasan kesehatan tertentu 

wajib membawa surat keterangan dokter yang menyatakan peserta tidak dapat diberikan 

vaksin dan diserahkan kepada panitia wisuda saat Gladi Bersih. 

3. Wisudawan/wati hadir di kampus paling lambat 60 menit sebelum acara dimulai. 

4. Wisudawan/wati memakai busana dengan ketentuan sebagai berikut :  

 

Laki-laki : Toga, matros, samir, topi wisuda, kemeja warna putih lengan panjang, 
celana kain warna hitam, sepatu pantofel warna hitam, dasi warna hitam, 
sarung tangan kain warna putih (sarung tangan paskibra), dan masker 
warna putih (jika menggunakan masker disposable 3 lapis maka wajib 
dilapisi dengan masker kain warna putih pada bagian luar, jika 
menggunakan masker KF94 atau KN95 maka tidak wajib untuk 
menggunakan double masker) 

Perempuan : Toga, matros, samir, topi wisuda, kebaya atau baju nasional (bebas, rapi, 
dan sopan, tidak diperkenankan memakai celana atau rok pendek), 
sepatu menyesuaikan, sarung tangan kain warna putih (sarung tangan 
paskibra), dan masker warna putih (jika menggunakan masker disposable 
3 lapis maka wajib dilapisi dengan masker kain warna putih pada bagian 
luar, jika menggunakan masker KF94 atau KN95 maka tidak wajib untuk 
menggunakan double masker) 

*wisudawan/wati diperkenankan membawa tas kecil (selama tidak mengganggu saat acara berlangsung). 

 

5. Wisudawan/wati wajib menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain. 

6. Wisudawan/wati wajib mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau 

menggunakan handsanitizer. 

7. Wisudawan/wati wajib diukur suhu tubuhnya. Bagi wisudawan/wati yang hasil pengukuran 

suhu tubuhnya ≥ 37,3oC dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 kali dengan jeda 

waktu pemeriksaan 5 menit dan ditempatkan pada lokasi yang ditentukan. Jika pada 

pemeriksaan ulang kedua hasil pengukuran suhu tubuhnya tetap ≥ 37,3oC, maka 

wisudawan/wati tersebut diperiksa oleh Tim Kesehatan/Satgas COVID-19 internal. 

8. Wisudawan/wati tidak diperkenankan keluar dan masuk ruang sidang. 

9. Wisudawan/wati tidak diperkenankan membuka topi/toga selama acara berlangsung. 

10. Wisudawan/wati tidak diperkenankan membawa makanan/minuman ke dalam ruang 

sidang. 

11. Wisudawan/wati tidak diperkenankan mengaktifkan alat komunikasi selama acara 

berlangsung. 

12. Wisudawan/wati tidak diperkenankan melakukan pengambilan gambar serta aktivitas yang 

dapat mengganggu kekhidmatan acara. 

13. Wisudawan/wati mengikuti jalannya acara dengan khidmat hingga selesai. 

14. Wisudawan/wati wajib menjaga ketertiban dan kebersihan ruang sidang. 

15. Wisudawan/wati meninggalkan ruang sidang secara tertib dan tidak berkerumun. 



TATA TERTIB PESERTA SIDANG TERBUKA SENAT 
 (WISUDA PERIODE KE-1)  

POLITEKNIK KESEHATAN TNI AU ADISUTJIPTO SECARA DARING 
 

1. Pastikan peserta telah memiliki tautan zoom yang tepat. 
 

Link Zoom Meeting : 
https://us02web.zoom.us/j/2374210689?pwd=dzVyL1NsYzA4UlRVMjhjMVEyblpBdz09 

 

Meeting ID : 237 421 0689 
Passcode : Wisuda2021 

 

2. Ruang zoom dibuka sejak pukul 07.30 WIB. 

3. Peserta memasuki ruang zoom paling lambat pukul 08.30 WIB. 

4. Peserta dimohon berbusana formal dan sopan. 

5. Peserta memastikan telah menuliskan identitas sesuai format yang telah ditentukan, yaitu :  

 

Tamu Undangan : INSTANSI – NAMA LENGKAP  

Orang Tua/Wali : KODE PRODI - Nomor Urut dari Daftar Wisudawan/Wati - 
Nama Lengkap Wisudawan/Wati  
 
Contoh :  

  F - 04 - Nama Lengkap Wisudawan/Wati 
  G - 04 - Nama Lengkap Wisudawan/Wati 

  
R - 04 - Nama Lengkap Wisudawan/Wati 

 
6. Host room zoom tidak akan mengizinkan masuk apabila format nama yang digunakan tidak 

dikenal / tidak sesuai. 

7. Peserta dimohon menggunakan Virtual Background yang telah disediakan (link download 

menyusul) 

8. Peserta memastikan koneksi internet yang digunakan lancar dan stabil. 

9. Peserta memastikan ruangan yang digunakan memiliki pencahayaan yang baik. 

10. Peserta diomohon selalu mengaktifkan video selama acara berlangsung, terutama pada 

saat prosesi pengukuhan wisudawan karena video orang tua / wali akan ditayangkan oleh 

panitia berurutan sesuai dengan urutan prosesi pengukuhan wisudawan. 

11. Host akan menonaktifkan mikrofon pada zoom perserta dan mengaktifkannya bila 

diperlukan. 

12. Bila terjadi kendala teknis dengan zoom peserta, perserta dipersilakan menghubungi admin 

prodi masing-masing 

Farmasi : Rafiastiana Capritasari (087839164078) 

Gizi : Zahra Anggita Pratiwi (082133004426) 

Radiologi : Redha Okta Silfina (081311614621) 
 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/2374210689?pwd=dzVyL1NsYzA4UlRVMjhjMVEyblpBdz09

