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TEKNIS PELAKSANAAN  

WISUDA PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2020/2021  

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 

(YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE) 

 

1. Pelaksanaan wisuda online menggunakan platform online meeting ZOOM. 
 

2. Calon wisudawan dan orangtua (jika terpisah) diharapkan sudah memiliki account ZOOM. 
 

3. 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 yang dapat di akses pada link berikut: 

 

http://gg.gg/MateriWisudaOnlineNov2020 
 

atau scan QR-Code berikut: 

 
4. Pada saat prosesi pelantikan wisuda secara online setiap calon wisudawan akan dipanggil secara berurutan 

berdasarkan nomor urut yang terdapat pada link di atas yang telah kami distribusikan melalui email aktif 

/ Whatsapp para calon wisudawan yang disampaikan melalui survey.  
 

5. Bagi calon wisudawan dan orang tua calon wisudawan yang perlu diperhatikan adalah nomor kolom user 

name wisudawan (Nomor Urut) contoh: 1000 (calon wisudawan), 1000a (calon orangtua wisudawan). 

Pada saat LOGIN, calon wisudawan dan orangtua calon wisudawan meregistrasi diri dengan 

menggunakan nomor urut yang terdapat pada link di nomor 3.  
 

6. Pelaksanaan Wisuda Periode I Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Kristen Maranatha yang 

diselenggarakan secara online pada tanggal 07 November 2020 dan 14 November 2020, pelaksanaannya 

dibagi menjadi 3 (tiga) shifts.  
 

Berikut pembagian shift-nya: 

  

http://gg.gg/MateriWisudaOnlineNov2020
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7. Link Zoom yang dapat digunakan oleh para Calon wisudawan shift 1 dan shift 2 Universitas Kristen 

Maranatha untuk mengikuti pelaksanaan Gladi Resik Wisuda (untuk calon wisudawan shift 1 dan 

shift 2) pada tanggal 06 November 2020 pk.13.00 WIB. (Open Meeting Room pk. 12.00-13.00) 

 

http://gg.gg/GRWisudaPeriode1 

 

atau scan QR-Code berikut: 

 

 

 

Meeting ID: 933 3900 5462 

Passcode: 257323 

 

 

8. Link Zoom yang dapat digunakan oleh para Calon wisudawan Universitas Kristen Maranatha untuk 

mengikuti pelaksanaan Wisuda online shift 1 pada tanggal 07 November 2020 pk. 09.00 – 11.00 WIB. 

(Open Meeting Room pk. 08.00-09.00) 

 

http://gg.gg/WisudaPeriode1Sessi1 
 

        atau scan QR-Code berikut: 

 

 

 

Meeting ID: 920 6054 9412 

Passcode: 647595 

 

9. Link Zoom yang dapat digunakan oleh para Calon wisudawan Universitas Kristen Maranatha untuk 

mengikuti pelaksanaan Wisuda online shift 2 pada tanggal 07 November 2020 pk. 13.30 – 15.30 WIB. 

(Open Meeting Room pk. 12.30-13.30) 
 

http://gg.gg/WisudaPeriode1Sessi2 
     

       atau scan QR-Code berikut: 

 

 

 

Meeting ID: 968 5377 8603 

Passcode: 062510 

 

10. Link Zoom yang dapat digunakan oleh para Calon wisudawan shift 3 Universitas Kristen Maranatha untuk 

mengikuti pelaksanaan Gladi Resik Wisuda (untuk calon wisudawan shift 3) pada tanggal 13 

November 2020 pk.13.00 WIB. (Open Meeting Room pk. 12.00-13.00) 

 

http://gg.gg/GRWisudaPeriode1-Sessi3 

 

 

 

http://gg.gg/GRWisudaPeriode1
http://gg.gg/WisudaPeriode1Sessi1
http://gg.gg/WisudaPeriode1Sessi2
http://gg.gg/GRWisudaPeriode1-Sessi3
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atau scan QR-Code berikut: 

 

 

 

Meeting ID: 930 3089 4511 

Passcode: 704937 

 

11. Link Zoom yang dapat digunakan oleh para Calon wisudawan Universitas Kristen Maranatha untuk 

mengikuti pelaksanaan Wisuda online shift 3 pada tanggal 14 November 2020 pk. 09.00 – 11.00 WIB. 

(Open Meeting Room pk. 08.00-09.00) 
 

http://gg.gg/WisudaPeriode1Sessi3 
 

 atau scan QR-Code berikut: 

 

 

 

Meeting ID: 930 2072 3725 

Passcode: 552826 

12. Calon Wisudawan (dan Orang tua wisudawan – jika menggunakan akun terpisah) dimohon masuk/Login 

ke Zoom menggunakan nama (user name) yang telah ditentukan. Demi kelancaran pelaksanaan acara 

wisuda online, diharapkan para wisudawan dapat login via zoom pada saat waiting room dibuka. 

(informasi waktu dapat dilihat di nomor 6) 
 

13. Kelengkapan yang terdapat dalam box mohon agar dapat diletakkan di posisi yang tidak jauh dari para 

calon wisudawan. 
 

14. Di dalam box terdapat 1 (satu) buah bunga dengan kertas dimana para wisudawan dapat menuliskan 

ucapan terima kasih kepada orang tua masing-masing. Penyerahan bunga tersebut dilakukan pada saat 

pelaksanaan wisuda saat ada aba-aba dari MC. 
 

 
 

15. Sebelum melakukan Gladi Resik dan Pelaksanaan pada hari H, mohon agar para calon wisudawan dapat 

memasang kain berwarna biru (bagi Calon wisudawan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknologi 

Informasi) atau kain berwarna hijau (bagi calon wisudawan non Fakultas Kedokteran dan non Fakultas 

Teknologi Informasi) yang telah kami sertakan, di bagian belakang calon wisudawan dalam posisi 

melebar (landscape) untuk dapat memaksimalkan penggunaan virtual background yang telah 

dipersiapkan. Link yang dapat digunakan untuk dapat mengakses Virtual Background yang akan 

digunakan pada saat Gladi Resik (untuk uji coba) dan pada saat pelaksanaan wisuda terdapat pada nomor 

3. 

 

http://gg.gg/WisudaPeriode1Sessi3
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16. Tata Laksana Wisuda online Universitas Kristen Maranatha: 

a. Selama upacara berlangsung, peserta wisuda dimohon untuk mematikan video dan memastikan mic 

dalam kondisi mute / tanpa suara  

b. Pada saat memasuki prosesi pelantikan, host akan mengajukan request untuk menyalakan kamera 

wisudawan/wisudawati. Dimohon agar para wisudawan/ wisudawati dengan sigap menerima 

permintaan dari Host. 

c. Peserta wisuda dimohon untuk memastikan kembali kelengkapan yang akan digunakan selama 

prosesi wisuda online dan pastikan posisi kuncir pada topi toga berada di sebelah kiri calon 

wisudawan. 

d. Bagi orang tua atau pendamping wisudawan, agar berada di dekat wisudawan dan mengikuti acara 

dari awal hingga akhir upacara. 

e. Video Tutorial Wisuda Online Periode I Tahun Akademik 2020/2021 terdapat pada link di nomor 3.  
 

17. 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), 

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

- Bagi orang tua wisudawan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknologi Informasi diharapkan 

untuk tidak mengenakan dresscode berwarna biru. 

- Bagi orang tua calon wisudawan selain Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknologi Informasi, 

diharapkan tidak mengenakan dresscode berwarna hijau.  

Hal ini untuk memaksimalkan penggunaan virtual background. 
 

18. Dengan mengacu pada surat Wakil Rektor Bidang Keuangan, Pengembangan Strategi dan Teknologi 

Informasi Nomor: 043/WRKPSTI/UKM/INT/IX/2020 perihal: Kebijaksanaan Keuangan terkait 

Kepedulian Selama Masa Pandemi (surat dapat dilihat di https://baa.maranatha.edu/), pengembalian 

dana bagi para wisudawan Universitas Kristen Maranatha Periode I Tahun Akademik 2020/2021 baik 

bagi yang mengikuti secara online maupun secara offline akan ditransfer mulai tanggal 26 Oktober 2020 

sampai dengan tanggal 05 November 2020. Bukti transfer akan dikirimkan ke alamat email yang 

dicantumkan pada form survey yang telah diisi sebelumnya.  
 

19. Bagi keluarga dan sanak saudara dapat menyaksikan acara Wisuda Periode I Tahun Akademik 2020/2021 

Universitas Kristen Maranatha yang diselenggarakan secara online melalui channel Youtube Universitas 

Kristen Maranatha. Acara akan ditayangkan secara live pada tanggal 07 November 2020 (shift 1 mulai 

pk. 09.00 WIB dan shift 2 mulai pk. 13.30 WIB) dan pada tanggal 14 November 2020 (shift 3 mulai pk. 

09.00 WIB).  
 

20. Daftar wisudawan dan tata cara pelaksanaan Wisuda Periode I Tahun Akademik 2020/2021 Universitas 

Kristen Maranatha yang diselenggarakan secara online dapat di download pada website Direktorat 

Akademik (https://baa.maranatha.edu/) dan juga akan disebarkan/broadcast ke alamat email yang 

dicantumkan pada form survey yang telah diisi sebelumnya. 
 

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 Periode I TA. 2020/2021  

Universitas Kristen Maranatha 

mailto:wisuda@maranatha.edu

