
TATA TERTIB PELAKSANAAN UAS 

1. Pengawas wajib hadir paling lambat 15 menit sebelum pelaksanaan UAS dimulai. 

2. Pengawas yang tidak hadir / terlambat akan langsung digantikan oleh pengawas cadangan 

(diganti sehari penuh). 

3. Pengawas wajib menandatangani daftar pengambilan & pengembalian soal UAS di meja panitia 

serta mengisi berita acara UAS untuk masing-masing mata kuliah. 

4. Selama UAS berlangsung, pengawas wajib untuk melakukan : 

a. Pengecekan kartu UAS pada peserta. 

b. Pengecekan Pakaian UAS. (Kemaja Putih Polos, Celana / Rok Hitam, & Sepatu) 

Jika terdapat peserta yang tidak memakai pakaian UAS sebagaimana mestinya, maka: 

- Hari Pertama UAS akan diijinkan masuk ruangan pada mata kuliah ke dua (mata kuliah 

pertamanya ikut UAS Susulan) setelah ada surat keterangan dari panitia UAS 

- Hari Kedua dan ketiga UAS peserta akan disuruh memperbaiki dahulu pakaiannya, jika 

waktu memperbaiki pakaiannya menghabiskan waktu pada jam mata kuliah 

berlangsung, maka pada jam mata kuliah tersebut peserta harus mengikuti UAS 

susulan. 

c. Pengarahan kepada peserta UAS untuk : 

- Tidak merubah / menggeser / merusak posisi kursi yang telah diberi nama peserta UAS 

oleh Panitia dalam pelaksanaan UAS. 

- Tas disimpan di depan kelas. 

- Peserta UAS Tidak diperbolehkan membawa alat elektronik (HP, IPAD, Laptop, dll). 

- Peserta UAS Tidak diperbolehkan menulis secara manual pada daftar hadir, kecuali mhs 

dapat memperlihatkan kuitansi pembayaran UAS dan Kartu Peserta UAS, (contoh: 

“nama tidak terdaftar, tetapi memiliki kartu UAS”) 

- Pada sudut kanan atas lembar jawaban di tuliskan no urut daftar hadir peserta UAS, 

sehingga jawaban dapat dengan mudah di urutkan oleh pengawas. 

- Soal dikumpulkan kembali. 

- Jika terdapat indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Peserta, Pengawas dapat 

memberikan peringatan dengan mengambil bukti kecurangan peserta tersebut. Jika 

peserta tersebut masih melakukan kecurangan, maka Pengawas berhak mengeluarkan 

mahasiswa tersebut sehingga tidak mengikuti UAS yang berlangsung (hanya pada mata 

kuliah tersebut). 

5. Selama pelaksanaan UAS berlangsung, pengawas tidak diperkenankan mengobrol, merokok 

dan berada diluar ruangan UAS. 

6. Pengawas menggunakan pakaian : 

a. Reguler: 

Senin   : Batik Prodi (Laki – laki dan perempuan) 

Selasa  : Resmi Jasket Hitam 

Rabu  : Resmi menggunakan Dasi (Laki-laki), blazer (perempuan) 

b. karyawan: 

Jumat   : Batik Prodi (Laki – laki dan perempuan) 

Sabtu  : Resmi Jasket Hitam 

Minggu : Resmi menggunakan Dasi (Laki-laki), blazer (perempuan) 


