
 

 

TATA TERTIB PESERTA UJIAN 
Nomor :  721-D/2439/FE-UNTAR/IX/2018 

 

1. Peserta ujian wajib hadir minimal 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai; 
2. Tidak ada toleransi keterlambatan waktu ujian, Bagi mahasiswa peserta ujian yang datang setelah pemberitahuan oleh 

operator ujian dimulai tidak diperkenankan mengikuti ujian; 
3. Peserta ujian tidak dibenarkan memasuki ruang ujian sebelum diijinkan oleh pengawas ujian; 
4. Peserta ujian harus menempati tempat duduk yang telah ditentukan; 
5. Setelah diberikan aba-aba memasuki ruang ujian/diumumkan, peserta ujian wajib memasuki ruang ujian; 
6. Buku/catatan harus diletakan di depan kelas atau sesuai petunjuk pengawas; 
7. Peserta ujian dilarang meninggalkan ruang ujian sebelum ujian berlangsung selama 45 (empat puluh lima) menit; 
8. Peserta ujian wajib MEMBAWA dan MENUNJUKKAN IDENTITAS DIRI yaitu KARTU STUDI MAHASISWA (KSM) kepada 

pengawas ujian; 
9. Kartu Studi Mahasiswa (KSM) dapat dicetak sendiri oleh mahasiswa melalui Lintar Mahasiswa (DICETAK BERWARNA) atau KSM 

yang dicetak di Biro Adak yang telah ditempel pasphoto dan distempel Biro Adak; 
10. Soal dan jawaban ujian wajib ditandatangani dan dikumpulkan kembali kepada pengawas ujian; 
11. Setiap peserta ujian wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir ujian; 
12. Segala sesuatu yang tidak jelas selama ujian berlangsung, hanya dapat ditanyakan kepada pengawas ujian atau panitia ujian; 
13. Peserta ujian wajib mengikuti ujian sesuai jadwal yang ditentukan; 
14. Selama ujian berlangsung, peserta ujian DILARANG : 

a. MEMBAWA / MENGGUNAKAN CATATAN KECIL, HAND PHONE (HP), JAM TANGAN / SMART WATCH, KALKULATOR DAN 

ALAT LAINNYA, BAIK BERHUBUNGAN ATAU TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN MATA KULIAH YANG SEDANG DIUJIKAN 
(MENYONTEK); 

b. Memakai dan menggunakan JAM TANGAN / SMART WATCH, baik dalam bentuk ANDROID maupun IOS APPLE yang dapat 
digunakan untuk melakukan kecurangan selama ujian; 

c. Membawa / menggunakan kertas buram / coretan selain kertas yang sudah tersedia pada lembar jawaban; 
d. Pinjam meminjam perlengkapan ujian; 
e. Meninggalkan ruang ujian sebelum menyerahkan soal dan lembar jawaban ujian; 
f. Membawa dan menggunakan kalkulator semi komputer (kalkulator yang dapat menyimpan data); 
g. Membawa barang-barang berharga. Apabila terjadi kehilangan maka menjadi tanggungjawab peserta; 
h. Membawa Hand Phone dalam keadaan ON (harus dalam keadaan OFF) dan tidak boleh dipergunakan sebagai 

kalkulator; 
i. Memakai sandal/sepatu sandal; 
j. Membawa buku atau catatan bahan mata kuliah ke bangku ujian; 
k. Mengerjakan ujian sebelum pengawas menyatakan ujian dimulai; 
l. Mengerjakan ujian setelah pengawas menyatakan waktu ujian sudah selesai; 
m. Mengerjakan ujian pada lembar jawaban lain selain lembar jawaban yang telah disediakan oleh panitia ujian; 
n. Tukar menukar lembar jawaban ujian/soal ujian dengan peserta lain; 
o. Membantu atau mencoba membantu peserta lain untuk mengerjakan soal ujian; 
p. Bercakap-cakap ataupun berbisik; 

15. Bagi mahasiswa peserta ujian yang terbukti menyontek, akan diproses dan dikenakan sanksi akademik berupa pembatalan dan 
diberikan NILAI “E” untuk semua mata kuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan. 

16. Peserta ujian yang melanggar tata tertib diatas, pekerjaan ujiannya dinyatakan tidak sah dan dapat diberikan sanksi akademik 
sesuai dengan ketentuan dan Norma Kemahasiswaan.. 

17. Hand Phone (HP) harus dimasukkan ke dalam tas, dan tas dikumpulkan di depan kelas atau tempat yang ditentukan oleh 
pengawas, HP dalam keadaan OFF. HP tidak boleh digunakan sebagai Kalkulator dan Jam (penunjuk waktu). 
 

Demikianlah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 
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Tembusan : 
1. Wakil Dekan 
2. Kajur / Kaprodi S.1 
3. Kepala Tata Usaha 
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