
KETENTUAN BERKAITAN DENGAN WISUDA DAN IJAZAH 

 

1. Pendaftaran wisuda dilakukan secara online ke http://apps.maranatha.edu  sesuai dengan jadwal yang sudah 

ditentukan. 

 

2. Bagi yang tidak ikut wisuda diwajibkan tetap menginput formulir akhir masa studi secara online ke 

http://apps.maranatha.edu 

 

3. Pengiputan formulir akhir masa studi secara online hanya dapat diakses oleh mahasiswa yang statusnya sudah 

diinput menjadi  LULUS  oleh Fak / Prodi dan sudah bebas keuangan. 

 

4. Bagi yang sudah daftar online pada periode sebelumnya dan tidak ikut wisuda dan sudah menyerahkan Formulir 

Akhir Masa Studi beserta kelengkapannya, apabila akan mengikuti wisuda pada periode yang sedang 

berlangsung supaya melaporkan ke Direktorat Akademik. 

 

5. Pengurusan perpustakaan (bebas pinjaman buku & penyerahan CD revisi ke Perpustakaan sesuai dengan jadwal 

yang sudah ditentukan. 

 

6. Data untuk NAMA, TEMPAT ,TGL, BULAN & TAHUN LAHIR pada Formulir Akhir Masa Studi akan digunakan 

untuk data yang tercetak pada IJAZAH. 

Periksa dahulu data-data yang diinput sebelum Formulir Akhir Masa  Studi didownload dan ditandatangan diatas 

materai 

 

7. Apabila ada kesalahan dalam menginput data pada Form Akhir Masa Studi tetapi sudah dicetak, lakukan koreksi 

dengan data yang benar kemudian ditandatangani disamping data yang sudah dikoreksi. 

 

8. Data pada Formulir Akhir Masa Studi beserta persyaratannya yang diserahkan ke TU harus benar dan lengkap. 

 

9. Data yang terdapat pada formulir akhir masa studi yang sudah masuk ke Direktorat Akademik sudah tidak dapat 

dikoreksi kembali. 

. 

10. Yang dapat melakukan tandatangan ijazah  adalah lulusan yang menyerahkan Formulir Akhir Masa Studi beserta 

kelengkapannya. 

 

11. Foto yang akan dicantumkan di IJAZAH & BUKU WISUDA  adalah Foto yang  sesuai dengan ketentuan yang 

diminta ( Lihat Ketentuan Foto ) 

 

12. Pembayaran Biaya Wisuda hanya dilakukan dengan cara Payment Gateway.  

Pembayaran di luar tanggal & cara yang sudah ditentukan berakibat pada pembatalan keikutsertaan wisuda. 

 

13. Yang terdaftar sebagai wisudawan adalah :  

 -  Sudah daftar online 

-  Sudah membayar wisuda 

-  Sudah menyerahkan Formulir Akhir Masa Studi beserta kelengkapannya.  

 

http://apps.maranatha.edu/
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