
PEMBERITAHUAN 

Kepada Yth.  

Para Calon Wisudawan Wisudawati Universitas Kristen Maranatha Periode II Tahun 

Akademik 2019/2020, 

Terima kasih atas partisipasinya dalam pengisian survey pelaksanaan Wisuda Universitas Kristen 

Maranatha Periode II Tahun Akademik 2019/2020. Berdasarkan hasil survey yang telah 

dilaksanakan, Sdr/Sdri telah menentukan pilihan pelaksanaan wisuda yang akan diikuti.  

Apabila Sdr/Sdri memilih untuk mengikuti secara OFFLINE, maka kami akan 

menginformasikan kembali pada saat acara wisuda tersebut dapat dilakukan dengan waktu yang 

tidak dapat kami tentukan sehubungan dengan pandemik COVID 19 ini. Namun kami akan 

kembali menawarkan setiap akan dimulai periode wisuda untuk Sdr/Sdri dapat kembali memilih 

apakah akan mengikuti wisuda secara online pada periode terdekat atau secara offline. 

Namun apabila Sdr/Sdri memilih untuk mengikuti secara ONLINE, acara akan diselenggarakan 

pada Sabtu, 15 Agustus 2020 pkl. 10.00 WIB. Berikut kami sampaikan tata cara pelaksanaan 

Wisuda Universitas Kristen Maranatha Periode II Tahun Akademik 2019/2020 yang 

dilaksanakan secara daring / online:  

1. Wisuda secara online dilaksanakan menggunakan aplikasi Zoom. 
 

2. Gladi Resik dilaksanakan pada Jum’at, 14 Agustus 2020 pkl. 13.00 WIB, dan untuk 

kelancaran acara pada hari H, para calon wisudawan WAJIB mengikuti acara Gladi Resik.  
 

3. Berikut link Zoom yang dapat digunakan oleh para Calon wisudawan Universitas Kristen 

Maranatha untuk mengikuti pelaksanaan Gladi Resik Wisuda pada tanggal 14 Agustus 2020 

pk.13.00 WIB. 

       http://gg.gg/GRWisuda 

4. Berikut link Zoom yang dapat digunakan oleh para Calon wisudawan Universitas Kristen 

Maranatha untuk mengikuti pelaksanaan Wisuda pada tanggal 15 Agustus 2020 pk.10.00 

WIB. 

http://gg.gg/wisudaperiode2ukm 

5. Calon Wisudawan (dan Orang tua wisudawan – jika menggunakan akun terpisah) 

dimohon masuk/Login ke Zoom menggunakan nama (user name) yang telah ditentukan. 

Waiting room akan dibuka mulai pukul 08.00 WIB. Demi kelancaran pelaksanaan acara 

wisuda online, diharapkan pada Pkl. 08.00 wisudawan dapat login via zoom. 
 

6. Calon wisudawan mengikuti prosesi wisuda dari kediaman masing-masing dan akan 

ditayangkan pada saat pemanggilan sesuai urutan yang telah tentukan. Oleh karena itu agar 

dapat diperhatikan user name yang telah diberikan dan selama acara berlangsung, kamera 

WAJIB dalam posisi menyala (on). 
 

7. Kelengkapan yang terdapat dalam box mohon agar dapat diletakkan di posisi yang tidak jauh 

dari para calon wisudawan. 
 

 



8. Tata Busana:  

a. Calon wisudawan Putra dan Putri mengenakan pakaian formal dan toga. (mohon 

untuk dipastikan bahwa kuncir di topi toga berada di sebelah kiri – tangan kiri 

calon wisudawan) 

b. Untuk orangtua/pendamping mengenakan pakaian batik atau formal, rapi, dan 

sopan. 
 

9. Pada saat calon wisudawan dilantik (nama dibacakan) mohon kesediaan orang tua / 

pendamping untuk dapat memindahkan kuncir ke arah sebelah kanan wisudawan. 
 

10. Bagi para calon wisudawan yang mengikuti wisuda secara online akan mendapatkan 

pengembalian dana wisuda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk hal ini 

kami membutuhkan informasi:  

NRP Nama lengkap No.rekening 

Nama 

bank 

penerima 

Alamat 

email aktif 

Nomor 

Handphone 

aktif 

      

Informasi tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tabel seperti di atas, melalui email 

panitia: wisuda@maranatha.edu dengan subjek: “Pengembalian Dana Wisuda 

Online_Periode II TA19/20” 

Data mohon dapat dikirimkan paling lambat tanggal 13 Agustus 2020, apabila data telah 

lengkap, pengembalian dana ini akan diproses pada Selasa, 25 Agustus 2020. 

11. Daftar wisudawan dan tata cara pelaksanaan wisuda Universitas Kristen Maranatha Periode 

II Tahun Akademik 2019/2020 dapat di download pada website Direktorat Akademik 

(https://baa.maranatha.edu/) dan juga akan disebarkan/broadcast ke masing-masing 

calon wisudawan melalui email yang telah terdaftar di FAMS. 
 

12. Bagi keluarga dapat menyaksikan acara wisuda Universitas Kristen Maranatha Periode II 

Tahun Akademik 2019/2020 melalui Youtube Universitas Kristen Maranatha. Acara akan 

ditayangkan secara live pada tanggal 15 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB. 

Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait teknis pelaksanaan acara, dapat disampaikan 

via email ke wisuda@maranatha.edu.  

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas kerjasama dan pengertiannya kami 

ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. 

Salam, 

Panitia Wisuda UKM Periode II TA 19/20 

mailto:wisuda@maranatha.edu
mailto:wisuda@maranatha.edu

