Selamat Datang!
Herzlich willkommen beim Wisma Jerman. Wisma Jerman adalah institusi yang mewakili kepentingan
Jerman di Indonesia bagian Timur baik dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi. Dalam
perannya tersebut, Wisma Jerman menghadirkan sebuah acara legendaris yang telah berlangsung
sejak 2012. Dengan nama Wisma Jerman Open House, Wisma Jerman ingin membuka pintunya untuk
masyarakat umum untuk berkenalan lebih dalam dengan organisasi kami beserta kegiatan kami.
Acara ini selalu hadir dengan tema yang beragam setiap tahunnya, namun tetap selalu memiliki korelasi
dengan topik budaya dan sosial Negara Jerman. Oleh karena itu,tahun ini Wisma Jerman Open House
diadakan bertepatan dengan Hari Persatuan Jerman yang jatuh pada tanggal 3 Oktober. Kami memilih
tanggal tersebut karena hari itu adalah hari yang bersejarah bagi dunia dan memiliki makna yang dalam
bagi penduduk Jerman. Mengandung semangat persatuan, kebebasan, dan perdamaian tentu nilai-nilai
perjuangan yang dilakukan pada tiga dekade silam di Jerman masih relevan hingga kini.
Semangat inilah yang hendak kami hadirkan dalam beragam kegiatan Wisma Jerman Open House
2021: Zum Tag der Deutschen Einheit. Diantaranya kuis dan beragam lomba dengan Hari Persatuan
Jerman. Dan tentunya yang tak kalah menarik adalah kami menghadirkan saksi sejarah dalam talk
show yang bertemakan Hari Persatuan Jerman.

Rundown Kegiatan di Ruang Panggung
Waktu

Kegiatan

10.00 - 10.05

Pembukaan MC

10:05 - 10:10

Sambutan Kepala Wisma Jerman

10:10 - 10:15

Sambutan Duta Besar Republik Federal Jerman

10:15 - 10:20

Video Wisma Jerman

10:20 - 10:30

Permainan

10:30 - 10:50

Presentasi peserta lomba TikTok

10:50 - 11:00

Presentasi DAAD

11:00 - 11:23
11:23 - 11:33

Presentasi peserta lomba komik
Permainan

11:33 - 11:57

Presentasi peserta lomba poster

11:57 - 12:07

Permainan

12:07 - 12:30

Presentasi peserta lomba puisi

12:30 - 13:00

Schnupperkurs

13:00 - 14:00

Talk Show

14:00 - 14:25

Tanya - Jawab Talk Show

14:25 - 14:45

Pengumuman pemenang lomba

14:45 - 15:00

Penutupan dan foto foto

ENDE

Daftar Ruang Wisma Jerman Open House 2021
Ruang

ID Zoom

Kegiatan

Link (langsung diklik)

Berlin

620-111-2011

Lobi Utama

https://us02web.zoom.us/my/wj.berlin

Dukungan Teknis
Hamburg

620-222-2011

Panggung Virtual

https://us02web.zoom.us/my/wj.hamburg

Weimar
(Ruang
Konsultasi)

620-333-2011

Konsultasi Kursus dan Ujian

https://us02web.zoom.us/my/wj.weimar

Konsultasi Studi
Konsultasi AMIF, Ausbildung,
Au-Pair, FSJ, BFD
DAAD (Konsultasi Beasiswa)
Studienbrücke (Jalur langsung
ke Universitas di Jerman)
Photobooth

Frankfurt

620-444-2011

EKONID (Ekonomi)

https://us02web.zoom.us/my/wj.frankfurt

Wisma Jerman
Wawasan Nasional
Persatuan Jerman
Budaya
München

620-555-2011

Speak Dating

https://us02web.zoom.us/my/wj.muenchen

Virtual Rally Games
Ada 9 breakout room yang bisa dikunjungi dan di dalamnya ada sejumlah aktivitas. Dan setiap kali
sobat WisJer menyelesaikan setiap aktivitas di ruangan tersebut, maka sobat WisJer akan
mendapatkan kode huruf. Kode tersebut akan membentuk dua kalimat yang masing-masing terdiri dari
empat kata. Jawaban tersebut Sobat WisJer kirim dan jawaban yang benar akan diundi. Para
pemenang yang beruntung akan mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah kursus gratis
atau hadiah menarik lainnya. Petunjuk kalimat dan kode ruangan dapat sobat WisJer lihat di bawah
ini.
Kode Warna untuk
Virtual Rally

Ruang

ID Zoom

Link

Kegiatan

Frankfurt

620-444-2011

https://us02web.zoom.us/
my/wj.frankfurt

4 tanda
5 tanda
6 tanda
3 tanda
3 tanda

München

620-555-2011

Weimar

620-333-2011

https://us02web.zoom.us/
my/wj.muenchen
https://us02web.zoom.us/
my/wj.weimar

Wisma Jerman
Wawasan Nasional
Budaya
Persatuan Jerman
EKONID (Ekonomi)
Speak Dating
Lobi Weimar
DAAD atau Studienbrücke
Photobooth

5 tanda
5 tanda
5 tanda

4 tanda

Jawaban Virtual Rally Games*
1990: Jawaban 1

2020: Jawaban 2

*delapan kata (33 huruf + 2 tanda baca)

Ambil swafoto paling sedikit di 3 ruang kegiatan virtual rally. Lalu lampirkan sebagai bukti dan
syarat mengikuti permainan virtual rally di formulir yang tersedia.
Jawaban kuis virtual rally dan bukti mengikuti permainan dapat Sobat WisJer kumpulkan di
bit.ly/JawabanKuisVROH2021 paling lambat sd tanggal 05.10.2021.
Jawaban yang benar akan diundi dan diumumkan lewat social media Wisma Jerman paling lambat
minggu keempat pada bulan Oktober.

Petunjuk singkat penggunaan aplikasi Zoom
Cara log in Zoom menggunakan aplikasi Zoom pada Laptop atau PC
1. Pastikan Anda telah mengunduh aplikasi
Zoom pada perangkat yang akan digunakan.
2. Setelah membukan aplikasi Zoom pilih
„join meeting”.

3. Kemudian masukkan Meeting ID atau link
yang sudah diberikan (620 111 2011) dan
tulis nama asli anda.
4. Selanjutnya anda tekan Join.

5. Setelah berhasil memasukkan Meeting ID
(dan Passcode), anda bisa bergabung ke
acara dengan menekan Join dengan video
atau Join tanpa video.

7. Selanjutnya anda akan berada di ruang
tunggu.
Tuan rumah akan segera mempersilahkan
anda
untuk bergabung.

8. Tahap terakhir, anda sudah berada di
lobby utama. Kemudian anda akan
diarahkan menuju ke ruang-ruang yang ingin
anda kunjungi selanjutnya.

Cara memasuki ruangan Zoom melalui website.
1. Anda buka halaman: https://zoom.us/meetings.
2. Kemudian klik JOIN A MEETING

3. Langkah selanjutnya yaitu sama dengan petunjuk sebelumnya di atas.

Cara memasuki ruangan Zoom melalui aplikasi Smartphone atau
Tablet
1. Pastikan anda telah mengunduh aplikasi
Zoom pada Smartphone yang akan anda
gunakan.
2. Buka Aplikasi Zoom dan pilih opsi “Join”.

3. Masukkan Meeting ID 620 111 2011,
lalu Anda tekan Join.
4. Petunjuk selanjutnya sama seperti pada
perangkat lainnya.

Apabila anda sudah selesai mengikuti acara dan
ingin meninggalkan Ruang, anda bisa klik
Leave, dan selanjutnya anda tekan Leave
Meeting.

Petunjuk memasuki breakoutroom
Setelah anda memasuki main season atau lobby utama, anda akan diarahkan untuk memasuki
Breakout Rroom (contoh: Konsultasi Studi). Klik Join dan Anda akan dimasukkan ke dalam
breakoutroom yang telah ditentukan.

Setelah beberapa saat anda akan memasuki
breakoutroom dan akan dilayani oleh personal
yang ada di ruangan tersebut.

Apabila anda telah selesai dengan sesi yang diinginkan, klik Leave Room

Selanjutnya pilih Leave Breakout Room.

Berikutnya Anda akan kembali ke sesi atau lobby
utama

FAQ – Pertanyaan yang sering muncul
1. Saya tidak bisa memasuki ruangan zoom meskipun meeting ID dan password
yang saya masukkan benar.
Jawaban:
Seringkali masalah yang terjadi pada Zoom dikarenakan internet yang tidak stabil. Pastikan kembali
saluran internet yang Anda pakai stabil.
Apabila Anda masih juga belum bisa memasuki ruangan, Anda bisa menunggu beberapa saat dan
mencoba masuk sekali lagi.

2. Audio saya tidak berfungsi, bagaimana saya mengatasinya?
Jawaban:
1. Pastikan Anda tidak dalam posisi mute.
2. Cek ulang apakah kabel audio tertancap dengan benar, apabila Anda menggunakan headphone atau
speaker.
3. Apabila setelah mencoba cara diatas Anda masih mengalami masalah dengan Audio, coba untuk log
out lalu log in Kembali.

3. Saya sudah selesai dengan satu sesi dan selanjutnya saya ingin menuju ke sesi
lain. Bagaimanakah langkahnya?
Jawaban:
1. Anda tekan “Leave Meeting”.
2. Setelah berhasil keluar, anda tekan lagi “Join Meeting” dan masukkan Meeting ID sesuai dengan sesi
yang diinginkan berikutnya.

Sudah siap untuk bersenang-senang? Siapkan gadget kalian dan pastikan koneksi internet dalam
keadaan stabil. Lalu jelajahi setiap ruangan dalam Wisma Jerman Open House 2021. Dan jangan lupa
untuk tag dan mention kami di @wisma_jerman agar kami dapat repost foto atau video kegiatan Sobat
WisJer selama Open House 2021.

Viel Spaß beim Open House 2021!

