
 

 

Nomor : FTIK/D/HM.03/869/10/2019 

TENTANG PELAKSANAAN UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL 

TAHUN AKADEMIK 2019/2020 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNISNU JEPARA 

 

 

Kami sampaikan kepada seluruh mahasiswa bahwa Ujian Tengah Semester (UTS) Gasal 

Tahun Akademik 2019/2020 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UNISNU Jepara akan 

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Ujian Terjadwal 

a. Program Reguler 1 

Tanggal  : 4 - 15 November 2019 

Waktu  : 08.00 - 16.30 WIB 

 

b. Program Reguler 2  

Tanggal  : 10, 16 dan 17, 23 November 2019 

Waktu  : 08:00 - 17.45 WIB 

  

2. Ujian Susulan 

Pendaftaran Peserta : 4 - 17 November 2019 

      (Pendaftaran diluar tanggal tidak dapat dilayani) 

Pelaksanaan Ujian : 25  - 27 November 2019 (tanggal dapat berubah) 

Pendaftaaran dilakukan di kantor tatausaha fakultas. Jadwal dan teknis pelaksanaan akan 

diinformasikan kemudian. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal terkait teknis 

pelaksanaan ujian sebagai berikut : 

 

1. Jadwal secara detail dapat diakses oleh mahasiswa melalui SIAMA 

(https://siama.unisnu.ac.id/). 

2. Mahasiswa agar segera memastikan telah mendapatkan Kartu Peserta Ujian yang telah 

sah. Syarat memperoleh kartu ujian adalah telah lunas 100% pembayaran SPP Variabel 

semester berjalan.  

3. Bagi mahasiswa yang belum mendapatkan kartu peserta ujian, agar segera 

menyelesaikan tanggungan administrasi untuk mendapatkan kartu di bagian Tatausaha 

Fakultas sebelum pelaksanaan ujian. 

4. Mahasiswa yang tidak memiliki Kartu Peserta Ujian/belum registrasi SPP Variabel tidak 

diperkenankan mengikuti Ujian. 



 

 

5. Mahasiswa yang tidak hadir dalam ujian tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan dan 

diterima, dianggap tidak menggunakan haknya dan kepadanya dinyatakan gagal/tidak 

lulus dalam sebuah mata kuliah. 

6. Mahasiswa wajib mentaati Tata Tertib Pelaksanaan Ujian sebagaimana terlampir. 

7. Sesuai dengan panduan akademik universitas, Ujian Susulan hanya diperbolehkan 

bagi mahasiswa dengan ketentuan : 

a. Sakit, dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari dokter atau pelayanan 

kesehatan,  

b. Menjalankan tugas dari lembaga yang dibuktikan dengan surat resmi dari lembaga,  

c. Mendapat musibah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perangkat desa. 

Selain 3 kriteria diatas mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian susulan. 

8. Prosedur Pelaksanaan Ujian Susulan : 

a. Mahasiswa yang akan mengikuti ujian susulan harus mendaftar kepada panitia Ujian 

dengan menunjukkan kartu ujian dan melampirkan bukti sebab tidak mengikuti Ujian 

reguler (sesuai dengan jadwal) 

b. Panitia Ujian melakukan pendataan mahasiswa yang mendaftar ujian susulan  

c. Panitia membuat jadwal ujian susulan dan mengumumkan jadwal tersebut melalui 

media yang ada di fakultas 

d. Mahasiswa wajib mengikuti pelaksanaan ujian sesuai jadwal yang ditentukan panitia.  

e. Mahasiswa yang tidak mengikuti jadwal ujian susulan sesuai ketentuan tidak dapat 

mengikuti ujian ulang/susulan lagi. 

 

 

 

Jepara, 31 Oktober 2019 

Mengetahui, 

Dekan       Ketua Panitia, 

 

 

Drs. H. Mahalli, M.Pd.    Erna Zumrotun, M.Pd. 

NIY : 2 611110 89 001    NIY. 4 860626 18 240  



 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNISNU JEPARA 
TAHUN AKADEMIK 2019/2020 

 

A. KETENTUAN UMUM 
1. Peserta adalah mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UNISNU Jepara yang telah 

memenuhi persyaratan administrasi perkuliahan dan atau administrasi keuangan. Pelacakan 
terpenuhinya administrasi perkuliahan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan Dosen Pengampu 
mata kuliah. Sedangkan administrasi keuangan dibuktikan dengan histori pembayaran biaya 
heregistrasi dari Bagian Keuangan Universitas dan Kartu Ujian yang sah. 

2. Peserta wajib mentaati seluruh peraturan tata tertib pelaksanaan Ujian. 
3. Ujian dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh panitia dan dapat diakses oleh peserta 

ujian melalui SIAMA (https://siama.unisnu.ac.id) 
  
B. KEWAJIBAN DAN HAK 

1. Kewajiban Peserta 
a. Peserta wajib menjaga ketenangan selama ujian berlangsung 
b. Peserta wajib membawa kartu tanda peserta ujian selama mengerjakan soal di ruang ujian. 
c. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan panitia. 
d. Peserta wajib mencantumkan identitas pada lembar jawab secara lengkap dan jelas. 
e. Peserta wajib mengumpulkan kembali lembar soal yang sudah selesai dikerjakan kepada 

Pengawas. 
f. Peserta wajib memakai Jas Almamater UNISNU Jepara 
g. Peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan dan bersepatu. 

2. Hak Peserta 
a. Peserta berhak atas pelayanan administrasi Ujian 
b. Peserta berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan Ujian bilamana terjadi keraguan 

dalam teknis pelaksanaan. 
c. Peserta berhak atas nilai mata kuliah yang diujikan dari dosen pengampu. 

 
C. LARANGAN DAN SANKSI 

1. Larangan 
a. Peserta dilarang : 

1) Menanyakan jawaban kepada peserta lain 
2) Bekerjasama dengan peserta lain dalam bentuk memberi dan atau menerima jawaban. 
3) Berperilaku tidak jujur dengan berupaya menyontek dan sejenisnya. 
4) Memperlihatkan pekerjaan sendiri atau melihat pekerjaan peserta lain. 

b. Peserta dilarang memakai pakaian ketat, transparan dan berpakaian yang tidak menutup pangkal 
leher, lengan, perut dan pinggang, rok yang tidak menutup lutut serta memakai perhiasan dan 
make-up yang mencolok bagi wanita. 

c. Peserta dilarang memakai sandal bertali, T-sirt atau kaos tanpa kerah. 
d. Peserta dilarang menghilangkan kartu peserta ujian. 
e. Peserta dilarang memindahkan tempat duduk yang telah diatur oleh Panitia Ujian. 
f. Peserta dilarang membawa masuk alat komunikasi (HP,Tablet, Ipad dan sejenisnya) dan laptop 

ke tempat duduk peserta uajian. 
g. Peserta dilarang terlambat masuk ruang ujian. Jika peserta terlambat melebihi 15 menit, maka 

tidak diperkenankan memasuki ruangan 
2. Sanksi  

a. Peserta yang melanggar tata tertib sebagaimana dalam point 1 diatas dikenakan sanksi oleh 
pengawas ruang dan atau Pimpinan Fakultas/Program Studi selaku supervisor. 

b. Peserta yang mencetak ulang kartu ujian dikenakan biaya sebesar Rp 20.000  
 

D. KETENTUAN LAIN 
Hal-hal lain yang belum termaktub dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian melalui pengumuman, 

edaran dan media informasi lainnya. 
Jepara, 31 Oktober 2019 

Panitia Ujian MK TA 2019/2020 
Ketua,  
  
 
Erna Zumrotun, M.Pd. 
NIY. 2 611110 89 001 


