
Yang berbahagia,
Rekan -rekan calon wisudawan/ti

Periode Wisuda 3 Juli 2019

SESI SIANG (13.30 s.d. 16.30)SESI SIANG (13.30 s.d. 16.30)

Salam sejahtera untuk kita semua, 

Berikut kami sampaikan beberapa informasi penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wisuda pada tanggal 3 Juli 
2019 mendatang, sebagai berikut:

PERSIAPAN PELAKSANAAN

1. Wisuda dilaksanakan Rabu, 3 Juli 2019, pukul 13.30 s.d. 16.30 di Istora Gelora Bung Karno ( Istora GBK).

2. Undangan dan toga dapat diambil mulai tanggal 26 Juni s.d 2 Juli 2019, Pk. 09.00 – 15.00 (pengumuman 
terlampir)

3. Mohon dapat mencermati susunan acara lengkap yang kami sampaikan.

4. Toga beserta atributnya h a r a p  s u d a h  dipakai lengkap sebelum memasuki ruangan wisuda.

5. Bagi orang tua (Ibu) Wisudawan/ti, yang akan menggunakan kain, kami menghimbau untuk 
menggunakan kain yang mudah untuk melangkah dan mudah untuk menaiki tangga (kain model 
sarung).

6. Wisudawan/ti beserta keluarga, diharapkan sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat dan untuk
antisipasi harap membawa obat-obatan pribadi yang diperlukan.

7. Ruang kesehatan kami siapkan di lantai 1, ruang Cempaka 5 di sisi barat Istora GBK.  Bagi 7. Ruang kesehatan kami siapkan di lantai 1, ruang Cempaka 5 di sisi barat Istora GBK.  Bagi 
wisudawan/ti  serta orang tua yang memerlukan pertolongan medis dapat langsung ke 
ruang kesehatan atau menghubungi  panitia yang bertugas di  area wisudawan dan area 
orang tua.  

8. Studio Photo (King Foto) terdapat di  lantai  1 di sis i  barat Istora GBK, Ruang Kenanga 1 s.d. 6.
Dibuka mulai pukul 16.30 s.d. 18.00.

9. Pendaftaran online foto wisuda dapat dilakukan melalui:

http://kingfoto.com/m/products/mini_studio_mercu_buana_2019

11. Bagi yang akan mendaftar photo studio di hari pelaksanaan wisuda, dapat menuju ke Lobby Utara 
Istora GBK (lantai 1) atau di sisi barat Istora GBK (lantai 2 di depan pintu 12).

12. Kami juga menyediakan beberapa booth foto di lantai 1 dan lantai 2, bagi wisudawan/ ti serta 12. Kami juga menyediakan beberapa booth foto di lantai 1 dan lantai 2, bagi wisudawan/ ti serta 
keluarga yang ingin berswafoto.



KEDATANGAN DAN KEPULANGAN

1. Terkait pemberlakuan aturan pembatasan plat nomor mobil ganjil-genap untuk beberapa ruas jalan utama 
pada jam sibuk pagi dan sore hari, harap dapat diantisipasi pemberlakuan nomor mobil GANJIL pada hari 
pelaksanaan wisuda.

2. Untuk menghindari keterlambatan mengikuti acara, mohon dapat hadir lebih awal.

3. Akses menuju Istora Gelora Bung Karno melalui PINTU 5 GBK (di depan Hotel Atlet Century) atau PINTU 
10 GBK (di depan TVRI).

4. Mohon dapat mengikuti arahan parkir kendaraan di sekitar Istora GBK dari petugas.

5. Parkir kendaraan d i  G B K  mengunakan uang elektronik (e-money (Bank Mandiri), Tapcash (BNI), Flazz 
(BCA), dan Brizzi (BRI)).

6. Akses masuk Gedung Istora GBK melalui Lobby Timur.

7. Pintu masuk wisudawan/ ti : lantai 1, pintu 3 dan pintu 4.

8. Pintu masuk orang tua : lantai 2, pintu 8 s.d. pintu 12.

5. Setelah acara wisuda selesai pada pukul 16.30 dapat langsung menuju lokasi  pengambilan konsumsi
dan melaksanakan sesi foto keluarga bagi yang sudah mendaftar (lokasi dapat dilihat pada site plan).dan melaksanakan sesi foto keluarga bagi yang sudah mendaftar (lokasi dapat dilihat pada site plan).

  

KETENTUAN LAIN

1. Untuk kelancaran acara wisuda, apabila rekan -rekan wisudawan/ti ada keperluan ke kamar kecil (toilet)
dapat dilakukan sebelum acara wisuda dimulai.

2. Saat acara wisuda sudah dimulai, rekan-rekan wisudawan/ti tidak diperkenankan meninggalkan tempat
acara hingga acara selesai.

3. Mohon untuk tidak membawa anak di bawah usia 12 tahun ke ruang wisuda.

Live Streaming Wisuda : bit.ly/liveumb

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, sampai jumpa pada acara wisuda. 

Salam,
Panitia Wisuda

Terlampir :Terlampir :
1. Susunan acara
2. Denah Istora Gelora Bung Karno
3. Surat Edaran Pembagian Perlengkapan Wisuda










