
TATA TERTIB UAS GANJIL TA. 2019/2020 

 

1. Peserta ujian wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal ujian. Tidak diberikan waktu 

tambahan bagi peserta yang terlambat dan tidak disediakan ujian susulan oleh panitia, 

kecuali dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan berkenan menyediakan waktu 

ujian susulan. 

2. UAS dengan pengumpulan tugas atau presensi diberi batasan waktu selama 30 menit 

pertama dan setelahnya pengawas akan meninggalkan ruangan. Tidak ada toleransi 

keterlambatan.  

3. Bagi peserta ujian yang berbenturan waktunya (2 mata kuliah/lebih) wajib mendaftarkan 

diri ke panitia, terakhir pendaftaran tanggal  28 Desember 2019 pukul 12.00 WIB (Pak 

Muhammad Fath Mashuri, M.A & Pak Hanif Akhtar, M.A). 

4. Cetakan KSM sudah ditandatangani oleh Dosen Wali dan Sekprodi lalu distempel 

Fakultas yang dibawa selama ujian berlangsung, dan berlaku sebagai tanda peserta ujian. 

5. Ujian bersifat individual, peserta tidak diperkenankan memberikan/menerima bantuan 

dari sesama peserta ujian dalam bentuk apapun. Dilarang menggunaan gadget selama 

ujian berlangsung. 

6. Peserta tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruangan saat ujian berlangsung kecuali 

ada alasan mendesak, peserta diharuskan untuk meminta izin kepada pengawas ujian. 

7. Peserta wajib memakai pakaian FORMAL (Tidak Ketat, Tidak Transparan dan atau Tidak 

Terbuka) dengan ketentuan; 

a. Mahasiswi: 

 Baju Hem putih polos tanpa motif non-kaos. 

 Rok kain hitam, non-jeans, non-sifon, tanpa belahan, tidak boleh rok 7/8 

 Wajib berjilbab hitam. 

 Tidak mengenakan aksesoris berlebihan. 

 Sepatu tertutup dan non-sepatu karet. 

b. Mahasiswa; 

 Baju Hem berkrah  putih polos tanpa motif, non-kaos. 

 Bawahan celana kain hitam, non-jeans. 

 Wajib berdasi formal, non-dasi kupu-kupu. 

 Tidak berambut gondrong (tidak menyentuh kerah baju), rambut bagian depan 

tidak  menutup mata, dan tidak menggunakan semir rambut. Pemakaian WIG 

bagi mahasiswa yang gondrong juga tidak diperkenankan mengikuti ujian.  

 Sepatu tertutup dan non-sepatu karet. 

8. Bagi peserta ujian yang melanggar TATA TERTIB, akan dikenakan sanksi TIDAK  

DIPERKENANKAN MENGIKUTI UJIAN. Peserta dapat mengikuti ujian setelah 

memenuhi semua ketentuan di atas tanpa tambahan waktu. 

 

Panitia UAS Fapsi UMM 


