
Yang berbahagia rekan-rekan calon wisudawan/ti

Periode Wisuda 23 Januari 2019 

SESI SIANG (13.30 s.d. 16.30)

Kami menyampaikan hal-hal, sebagai berikut:

PERSIAPAN PELAKSANAAN

1. Wisuda dilaksanakan Rabu, 23 Januari 2019 pk. 13.30 s.d. 16.30 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) 
Nusantara Hall, BSD City, Tangerang.

2. Undangan dan toga dapat diambil mulai tgl 14 s.d 22 Januari 2019, Pk. 09.00 – 15.00 (pengumuman 
terlampir)

3. Toga beserta atributnya dipakai lengkap sebelum memasuki ruangan wisuda.

4. Mohon dapat mencermati susunan acara lengkap yang telah kami sampaikan.

5. Wisudawan/ti beserta keluarga, diharapkan makan siang terlebih dahulu dan untuk antisipasi harap 
membawa obat-obatan pribadi yang diperlukan.membawa obat-obatan pribadi yang diperlukan.

7. Ruang kesehatan kami siapkan di area basement (dibawah hall nusantara).

KEDATANGAN DAN KEPULANGAN

1. Peserta wisuda dan orang tua sudah berada di ruang wisuda (Nusantara Hall) paling lambat pukul 13.15.

2. Mohon dapat mengikuti arahan akses masuk ICE dari petugas. 

3. Kendaraan masuk melalui  ICE melalui GATE A dan GATE D kemudian menuju area basement (dapat dilihat 
pada site plan yang kami sampaikan).

4. Voucher parkir kendaraan roda empat, dapat di peroleh di BAP saat pengambilan undangan wisuda dengan 
harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / voucher dan berlaku untuk satu kendaraan.harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / voucher dan berlaku untuk satu kendaraan.

5. Voucher parkir berlaku seharian sesuai tanggal yang tertera. 

6. Apabila kendaraan akan beberapa kali keluar masuk ICE, voucher hanya perlu ditunjukkan kepada petugas 
loket parkir dan tidak usah diserahkan.

7. Voucher baru diserahkan ke petugas loket parkir apabila wisudawan/ti beserta keluarga akan pulang.

8. Setelah acara wisuda selesai pada pukul 16.30 dapat langsung menuju Hall 3A untuk mengambil konsumsi 
dan melaksanakan sesi foto keluarga (bagi yang sudah me ndaftar). Photo booth di Hall 3A 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

TAYANGAN LANGSUNG

1. Untuk menyaksikan tayangan langsung wisuda ( live streaming) subscribe channel youtube mercutv official.
2. Untuk kerabat atau teman wisudawan/ti yang hadir di ICE akan tetapi tidak dapat turut masuk ke ruang 

wisuda (Nusantara Hall), dapat menyaksikan tayangan wisuda di Hall 3A.



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 meninggakan tempat acara 
hingga acara selesai.

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

Salam,

Panitia 

Terlampir : 

Susunan acara, Site Plan ICE, Surat Edaran Pembagian Perlengkapan Wisuda








