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1. Peserta ujian wajib hadir 10 menit di ruang ujian sebelum ujian dimulai (perhatikan 

waktu dan sesi UTS, UAS, dan Remediasi) 

2. Peserta ujian yang terlambat datang setelah tanda/bel masuk ujian diberlakukan 

ketentuan sebagai berikut. 

a. Apabila belum melebihi atau sama dengan 15 menit, maka diperkenankan 

memasuki ruang ujian dengan izin dari panitia ujian. 

b. Apabila telah melebihi 15 menit setelah bel mengerjakan ujian, maka mahasiswa 

tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian. 

3. Peserta ujian wajib membawa Kartu Ujian, Kartu Mahasiswa (KTM) yang berlaku, 

alat tulis sendiri, dan tidak diperkenankan pinjam-meminjam. 

4. Dalam hal tidak membawa Kartu Ujian (dengan alasan apapun), tata cara dan 

prosedurnya akan ditunjukkan kemudian. 

5. Tas/Buku/Catatan/Laptop/Notebook/handphone atau alat komunikasi lainnya wajib 

dikumpulkan di depan ruang ujian, kecuali mata ujian yang diperkenankan 

membawa buku. 

6. Peserta ujian wajib berpakaian sopan dan tidak boleh memakai/menggunakan kaos 

tanpa krah, pakaian ketat, sandal/sejenisnya, kacamata gelap, baju/celana robek-

robek, memakai topi, dan anting (pria) di ruang ujian. 

7. Peserta ujian dilarang mengikuti ujian 2 (dua) mata kuliah sekaligus dalam waktu 

yang bersamaan. 

8. Peserta ujian wajib duduk pada kursi dan nomor ujian yang telah ditentukan. 

9. Peserta ujian tidak boleh meninggalkan ruang ujian sebelum 30 menit dari tanda/bel 

masuk ujian dengan alasan apapun. 

10. Peserta ujian dilarang berbuat curang yaitu melakukan kerjasama, menyontek, 

berbicara/bertanya dengan peserta ujian yang lain, membuat kegaduhan, dan 

perbuatan lainnya yang dapat menunjukkan bahwa peserta ujian telah melakukan 

perbuatan curang. 

11. Apabila waktu ujian telah habis, peserta ujian harus segera menyerahkan lembar 

jawaban ujian kepada pengawas ujian. 

12. Pengawas diperbolehkan meninggalkan peserta ujian yang tidak segera 

menyerahkan lembar jawaban ujian setelah waktu ujian habis, dan ujian atas 

mahasiswa tersebut dianggap batal.  

13. Lembar jawaban yang diserahkan di luar ruang ujian dinyatakan tidak terpakai dan 

dinyatakan batal. 

14. Peserta ujian yang melakukan pelanggaran Tata Tertib ini akan diberikan peringatan 

dan/atau ujian peserta yang bersangkutan dapat dinyatakan batal dan atau hasil 

ujiannya dianggap gugur. 


