
 

 

 

 

Tata Tertib Pendidikan & Pelatihan 

Sertifikasi Mediator Angkatan 28 

 
Selama mengikuti Pelatihan Sertifikasi Mediator Secara Online Melalui Aplikasi 

Microsoft Teams, para peserta harus menaati seluruh tata tertib yang ditetapkan pihak 

penyelenggara, sebagai berikut: 

1. Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan. 

2. Peserta wajib hadir selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum 

Pelatihan Mediasi melalui Aplikasi Microsoft Teams dimulai. 

3. Peserta secara otomatis dihitung kehadirannya mulai dari jam masuk sesi dan 

keluar sesi. 

4. Peserta wajib mengisi formulir evaluasi atau angket dari penyelenggara dalam 

setiap akhir sesi. 

5. Syarat untuk memenuhi kelulusan: 

a. Minimal kehadiran 90% dari seluruh materi yang diberikan termasuk 

Simulasi (total 20 sesi). 

b. Ketidakhadiran hanya diperkenankan maksimal 2 sesi. 

c. Peserta wajib mengikuti pretest, post test dan Role Play. 

6. Peserta tidak menyela atau memotong presentasi dari pembicara, sesi tanya 

jawab akan diberikan setelah presentasi selesai. Kecuali, pembicara 

memperbolehkannya. 

7. Peserta tidak meninggalkan pertemuan begitu saja, atau mengerjakan hal lain 

di luar kegiatan Pelatihan Online. 

8. Peserta mematikan microphone, ketika menyimak pemaparan untuk 

menghilangkan suara-suara yang dapat mengganggu konsentrasi yang 

lainnya. 

9. Peserta wajib menyalakan kamera, hal ini penting agar instruktur tahu sedang 

berbicara dengan peserta dan tidak merusak suasana interaksi. 

10. Dilarang mengambil rekaman selama pelatihan berlangsung. 



 

 
 

 

Peserta wajib mempersiapkan: 

• Koneksi internet yang stabil dan memadai. 

• Perangkat seperti komputer, laptop, tablet atau handphone. Lebih baik 

menggunakan perangkat headset untuk mendapatkan suara yang lebih fokus. 

 
Cara mengikuti video conference 

• Penyelenggara pelatihan akan memberikan undangan yang di dalamnya 

terdapat link ke alamat email atau whatsapp Grup Peserta Mediasi XXVIII. 

• Kemudian klik link tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan 

peserta akan dipandu untuk masuk ke dalam video conference. 

• Pelatihan online Mediasi dimulai dan Peserta sudah bisa mengikutinya. 

Silahkan gunakan fitur chat dan tanya jawab di bagian bawah layar untuk 

berkomunikasi dengan pembicara, atau menunggu instruksi di akhir sesi dari 

pembicara. 
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