
 

 

 

 

 

TATA TERTIB PELAKSANAAN  

UJIAN TENGAH SEMESTER ( UTS ) 

 

PERATURAN UMUM : 
1. Peserta Ujian datang 30 (tiga puluh) menit sebelum ujian dimulai. 
2. Peserta Ujian masuk ruang ujian sesuai jadual, kelas, denah tempat duduk dan telah dipersilahkan masuk 

oleh pengawas ujian. 
3. Peserta Ujian Wajib Membawa Kartu Mahasiswa dan Kartu Ujian.   

4. Mahasiswa wajib menulis NIM dengan jelas dan benar di Lembar Jawab. 
5. Peserta ujian tidak diperbolehkan saling meminjam alat tulis maupun catatan. 
6. Peserta ujian tidak diperbolehkan meninggalkan ruang ujian sebelum 30 (tiga puluh) menit pertama, kecuali 

atas ijin pengawas. 
7. Peserta ujian yang sudah menyelesaikan ujian diijinkan meninggalkan ruang setelah ujian berlangsung 30 

(tiga puluh) menit. 
8. Peseta ujian wajib memakai  SEPATU TERTUTUP & KEMEJA (BUKAN KAOS) 
9. Peserta ujian dilarang mencontek atau bertanya apapun kepada peserta lain yang membuat gaduh. 
10. Peserta ujian dilarang merokok, makan dan minum di ruang ujian. 
11. Peserta ujian tidak diperbolehkan membawa handphone/mobilehone selama ujian berlangsung 

(handphone/mobilephone dimatikan dan dimasukan ke dalam tas). 
12. Sifat ujian ( buka buku / buku tertutup ) ditentukan sesuai yang tertulis pada soal ujian. 
13. Peserta ujian wajib menandatangani presensi ujian. 
14. Peserta ujian berhenti mengerjakan ujian saat jam ujian selesai. 
15. Dispensasi masuk untuk mengikuti ujian hanya dapat diberikan oleh  Dekan, Sekretaris Fakultas dan Ka. 

Progdi. 
16. Buku,  catatan diletakkan di depan atau di belakang ruang ujian khususnya untuk ujian yang bersifat tertutup. 
17. Hal-hal yang belum tercantum diatas akan ditentukan kemudian.     

 
PERATURAN KHUSUS : 
1. Dispensasi  Ujian Susulan , hanya diberikan kepada peserta ujian yang Sakit atau mendapat Tugas dari 

Perusahaan / Instansi  tempat bekerja . 

2. Pelaksanaan Ujian Susulan diserahkan ke masing-masing Fakultas. 
3. Dispensasi  ujian susulan hanya dapat diterima paling lambat 3 hari setelah  ujian mata kuliah tersebut 

berlangsung. 
4. Dispensasi  ujian susulan diberikan oleh Dekan, Sekretaris Fakultas, Ka. Progdi dengan mengisi Form yang 

tersedia, dilampiri Surat Tugas Atau Surat Keterangan Dokter. 
5. Form dispensasi masuk ke ruang ujian berlaku satu kali untuk satu mata uji saja. 
6. Peserta ujian yang jadualnya bentrok di wajibkan melapor satu hari sebelum masa ujian di BAA. 
7. Peserta ujian susulan dikenakan biaya Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rupiah ) per mata ujian  
8. Jika terdapat kejadian Force Major,   maka Fakultas akan mengganti jadual ujian. 

 
SANKSI : 
1. Peserta  ujian yang terlambat 30 (tiga puluuh) menit menurut jadual ujian tidak diperkenankan masuk ujian. 
2. Tidak ada perpanjangan waktu bagi mahasiswa yang terlambat mengikuti ujian. 
3. Mahasiswa yang tidak membawa kartu ujian dan kartu mahasiswa harus mengisi formulir dispensasi sekali 

masuk di BAA, dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- ( Dua Puluh lima ribu rupiah ) di 
Bagian Keuangan. 

4. Mahasiswa yang tidak mentaati tata tertib dapat dikeluarkan dari  kelas, dan dianggap telah menempuh ujian. 
5. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian, tidak akan diberi nilai dan dinyatakan “tidak lulus “. 
6. Mahasiswa yang melanggar tata tertib ujian dikenakan sanksi tidak lulus dengan nilai “E“. 

 

Semarang, 26 April 2017 

Ka. BAA, 

 

 

 

( SUNARDI, M.CS ) 

 


