
INFORMASI ACARA GRADUASI 2022 
WISUDA PURNA STUDI MURID KELAS XII MIPA DAN IPS 

SMA KATOLIK SANTO PAULUS JEMBER 
 
A. Ketentuan Keikutsertaan Graduasi 2022 
1.   Murid kelas 12 yang sudah menyelesaikan berbagai tanggungan pembayaran dan administrasi sekolah. 
2.   Murid kelas 12 yang dinyatakan LULUS sesuai dengan syarat-syarat kelulusan yang berlaku (dinyatakan pada saat 

pengumuman kelulusan) 
3.  Mendapatkan ijin orang tua. 
 

B. Ketentuan Penampilan dan Busana Graduasi 2022 
1.  Murid Putra 
1.1  Mengenakan kemeja warna putih polos dan bersih serta celana panjang resmi warna hitam (bukan jeans). 

Diperkenankan mengenakan seragam putih abu-abu (hari Senin).  
1.2  Mengenakan dasi warna gelap/dasi seragam putih abu-abu. 
1.3  Mengenakan dress graduasi (toga) SMAK Santo Paulus Jember yang dipinjamkan sekolah. 
1.4  Mengenakan sepatu pantofel berwarna hitam sehingga pantas dan sesuai untuk pemotretan/dokumentasi 

lainnya. 
1.5  Mengenakan kaos kaki dengan warna bebas. 
1.6 Penampilan diri sesuai tata tertib yang berlaku (terutama model dan warna rambut). 
 

2. Murid Putri 
2.1  Mengenakan kemeja warna putih polos dan bersih serta rok warna hitam (panjang rok minimal selutut). 

Diperkenankan mengenakan seragam putih abu-abu (hari Senin). 
2.2  Mengenakan dasi warna gelap/dasi seragam putih abu-abu. 
2.3  Mengenakan dress graduasi (toga) SMAK Santo Paulus Jember yang dipinjamkan sekolah. 
2.4  Mengenakan sepatu pantofel (high heel diperkenankan) berwarna gelap sehingga pantas dan sesuai untuk 

pemotretan/dokumentasi lainnya. 
2.5 Penampilan diri sesuai tata tertib yang berlaku (terutama model dan warna rambut). 
 

3. Ketentuan Administrasi dan Persiapan Acara Graduasi 2022 
3.1 Toga akan dipinjamkan dan LANGSUNG dikembalikan pada saat acara Graduasi 2022 selesai untuk dicuci dan 

dirawat oleh sekolah. Sehingga jika murid ingin berfoto bersama keluarga menggunakan toga harap dilakukan 
sebelum hari pelaksanaan Graduasi 2022. 

3.2 Pelayanan peminjaman toga mulai tanggal 10 Mei 2022 s.d 23 Mei 2022 pada jam efektif sekolah di Koperasi 
Sekolah. (khusus tanggal 10 Mei 2022 dilayani mulai pukul 10.00 – 13.00 dan menemui Bu Eli) 

3.3 Gladi bersih dilaksanakan pada Senin, 23 Mei 2022, jam 13.00 WIB – selesai  di GOR SMAK Santo Paulus Jember. 
Saat gladi bersih murid mengenakan baju berkerah, celana panjang, bersepatu, dan berpenampilan diri sesuai 
tata tertib yang berlaku.  

3.4  Gladi bersih WAJIB dihadiri oleh seluruh calon peserta Graduasi 2022. Murid yang tidak hadir pada saat gladi 
bersih bisa tetap hadir di acara Graduasi 2022 namun tidak akan dipanggil ke depan pada saat prosesi wisuda 
dan tidak mengenakan dress graduasi (toga). 

3.5  Selama acara Graduasi 2022 akan tetap menerapkan protokol kesehatan. 
3.6 Orang tua dan keluarga murid wisudawan menyaksikan Acara Graduasi 2022 melalui streaming youtube. 
3.7 Murid yang tidak dapat hadir dalam acara Graduasi 2022 silahkan memberitahu kepada Bu Eli paling lambat 21 

Mei 2022. 
 

       
 
      Jember, 9 Mei 2022 
      Panitia Graduasi 2022. 


