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1. TUJUAN : Menjamin pelaksanaan ujian semester antara pada Prodi 

  Strata 1 dan Diploma 3 berjalan dengan baik sesuai  

  peraturan akademik. 

 

2. RUANG LINGKUP :     Berlaku pada setiap pelaksanaan ujian semester antara pada 

       Prodi Strata 1 dan Diploma 3 di Universitas Pandanaran. 

 

3. TARGET MUTU :  
a. Proses ujian semester antara yang dilaksanakan di Universitas Pandanaran berjalan 

dengan baik, terpadu, lancar dan tertib secara akademik, administrasi maupun keuangan. 

b. Panitia Ujian dapat menerbitkan jadwal ujian, kartu ujian, menyiapkan sarpras ujian, 

daftar hadir ujian, daftar nilai ujian, berita acara ujian, mendistribusikan soal ujian dan 

mengumpulkan lembar jawaban ujian sebagaimana yang telah dijadwalkan. 

c. Dosen dapat menyerahkan nilai ujian kepada Kprodi tepat pada waktunya secara 

obyektif, transparan, otentik, edukatif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

ketentuan yang berlaku di Universitas Pandanaran. 

d. Nilai ujian semester antara dapat disampaikan kepada mahasiswa tepat pada waktunya 

sehingga KHS, KRS dan kalender akademik dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang 

sudah ditentukan. 

4. DEFINISI : 

a. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 

minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 

b. Ujian yaitu proses pengukuran hasil capaian belajar mahasiswa dalam satu waktu 

tertentu 

c. Ujian Tengah Semester Antara (UTSA) yaitu pengukuran capaian hasil belajar 

mahasiswa terhadap materi perkuliahan yang disampaikan oleh dosen pada tengah 

semester antara. 

d. Ujian Akhir Semester Antara (UASA) yaitu pengukuran capaian hasil belajar mahasiswa 

terhadap materi perkuliahan yang disampaikan oleh dosen pada akhir semester antara. 

e. Pengawas ujian yaitu dosen atau tenaga kependidikan yang bertugas melakukan 

pengawasan pada saat ujian berlangsung. 

5. REFERENSI : 

a. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

b. Statuta Universitas Pandanaran tahun 2018. 

c. Buku Pedoman Peraturan Akademik Prodi Strata 1 dan Diploma 3 Universitas 

Pandanaran edisi terakhir. 

 

6. DISTRIBUSI :      Pada semua pihak yang berhubungan dengan proses  

       kegiatan ujian semester antara di Universitas Pandanaran 

 

7. PROSEDUR : 

7.1.Ketentuan Umum  

a. Rektor menerbitkan SK tentang penyelenggaraan semester antara selambatnya 1  
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bulan sebelum proses belajar tersebut dimulai. 

b. Wakil Rektor I mengumumkan secara luas dan terbuka kepada mahasiswa dan 

dosen pengampu tentang penyelenggaraan semester antara selambatnya 1 bulan 

sebelum kuliah dimulai, termasuk syarat administrasi akademik dan keuangan yang 

harus dipenuhi untuk kuliah, ujian maupun yudisium; jadwal detail mulai dari 

pengisian KRS; tanggal perkuliahan; tanggal UTSA dan UASA; yudisium nilai 

UTSA dan UASA. 

c. Penyelenggaraan semester antara : 

 Dilakukan paling sedikit selama 8 minggu yang terdiri dari minimal 16 kali 

tatap muka termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester 

antara. 

 Mempunyai bentuk pembelajaran yang dapat berupa :  

 kuliah 

 responsi dan tutorial 

 seminar 

 praktikum, praktek studio, praktek bengkel. 

 Memiliki karakteristik proses pembelajaran yang bersifat : 

 interaktif 

 holistic 

 integratif 

 saintifik 

 kontekstual 

 tematik 

 efektif 

 kolaboratif 

 berpusat pada mahasiswa 

 Setiap mahasiswa mempunyai beban belajar maksimal 9 sks untuk memenuhi 

capaian pembelajaran yang telah ditetapkan Prodi. 

 1 (satu) sks pada proses pembelajaran yang berbentuk kuliah, responsi atau 

tutorial terdiri dari : 

 kegiatan tatap muka selama 50 menit  

 kegiatan penugasan terstruktur selama 60 menit 

 kegiatan mandiri selama 60 menit 

 1 (satu) sks pada proses pembelajaran yang berbentuk seminar atau kegiatan 

lain yang sejenis terdiri dari : 

 kegiatan tatap muka selama 100 menit  

 kegiatan mandiri selama 70 menit 

 1 (satu) sks pada proses pembelajaran yang berbentuk praktikum, praktek 

studio atau praktek bengkel mempunyai beban belajar selama 170 menit. 

 Hanya diberlakukan pada mata kuliah yang sudah pernah ditempuh mahasiswa 

dengan tujuan unutk memperbaiki nilai dan bukan untuk mata kuliah baru yang 

belum pernah diambil mahasiswa dalam KRS. 

d. Rektor menerbitkan SK tentang pembentukan panitia ujian semester antara 

selambatnya 1 bulan sebelum ujian dilaksanakan. 
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e. Ujian semester antara di Universitas Pandanaran merupakan proses evaluasi yang 

dilakukan pada pertengahan semester antara dan akhir semester antara. 

Pelaksanaan ujian dilakukan mengikuti kalender akademik yang telah ditetapkan 

universitas.  

f. Perkuliahan semester antara dilaksanakan pada rentang waktu setelah yudisium 

UAS semester ganjil dan sebelum pengisian KRS semester genap dimulai, dan 

dapat diubah sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku di Universitas 

Pandanaran. 

g. Ujian Tengah Semester Antara (UTSA) dan Ujian Akhir Semester Antara (UASA) 

dilakukan satu kali dalam satu semester antara dalam bentuk : Ujian Tertulis, Ujian 

Lisan, Praktek, Diskusi, Observasi, Presentasi atau metode lain sesuai dengan 

karakter/sifat mata kuliah, kemampuan mahasiswa dan kondisi mahasiswa ketika 

UTSA dan UASA berlangsung. Metoda lain ini harus mendapat persetujuan dari 

Kprodi dan Dekan, diketahui Panitia/Pengawas ujian setiap fakultas, dan 

disosialisasikan dengan baik kepada mahasiswa peserta ujian selambatnya 1 bulan 

sebelum UTSA dan UASA dimulai. 

h. Dosen pengampu mata kuliah wajib membuat soal ujian mata kuliah yang diampu 

dan diserahkan kepada Panitia Ujian selambatnya 1 minggu sebelum masa UTSA 

dan UASA dimulai. 

i. Dosen pengampu bertanggung jawab terhadap pembuatan soal ujian yang mampu 

dikerjakan secara optimal oleh mahasiswa dan ralat soal (jika ada) yang akan 

diberikan pada saat ujian. 

j. Waktu yang diberikan untuk ujian tertulis adalah minimal 45 menit untuk bobot 1 

SKS dan berlaku kelipatannya. 

k. Peserta ujian adalah mahasiswa Universitas Pandanaran yang mengambil mata 

kuliah tersebut dalam KRS pada semester antara yang berjalan, mengikuti kuliah 

dengan persentase kehadiran minimal 75% dari jumlah pertemuan, telah 

mengumpulkan tugas yang diberikan dosen pengampu, telah menyelesaikan semua 

kewajiban administrasi dan keuangan sampai dengan bulan diselenggarakannya 

UTSA atau UASA. 

l. Saat ujian berlangsung mahasiswa peserta ujian wajib menunjukkan kartu peserta 

ujian semester antara yang sah dan masih berlaku kepada pengawas ujian. 

m. Nilai akhir ujian semester antara yang diberikan oleh dosen mengacu pada buku 

Pedoman Peraturan Akademik Prodi Strata 1 dan Diploma 3 Universitas 

Pandanaran edisi terakhir. 

n. Panitia ujian yang dibentuk bertugas antara lain : 

 Membagi tupoksi masing-masing anggota panitia ujian. 

 Menyusun jadwal ujian sesuai SK Rektor tentang kalender akademik pada 

tahun yang berjalan, daftar hadir ujian, daftar nilai ujian dan berita acara ujian. 

 Merencanakan, melaksanakan, mengawasai, mengevaluasi, mengendalikan dan 

meningkatkan kinerja proses ujian semester serta capaian pelaksanaannya. 

 Mendistribusikan dan mempublikasikan jadwal ujian lewat media cetak dan 

elektronik yang dimiliki UNPAND secara efektif dan efisien. 
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 Menggandakan, menyimpan, menjaga kerahasiaan dan mendistribusikan soal 

ujian dengan sebaik-baiknya termasuk daftar hadir ujian, daftar nilai ujian dan 

berita acara ujian. 

 Mengumpulkan jawaban ujian mahasiswa dan menyampaikannya kepada 

dosen penguji dalam amplop tertutup untuk diberi nilai akhir ujian. 

 Mengumpulkan nilai akhir ujian dari dosen penguji dan menyampaikannya 

kepada Kprodi untuk diumumkan dalam yudisium nilai ujian semester pada 

waktu yang telah ditentukan. 

 Menyiapkan seluruh berkas dan sarana prasarana yang berkaitan dengan 

pelaksanaan ujian agar berjalan lancar, tertib dan terintegrasi. Antara lain ruang 

kelas dan perlengkapannya, ATK, kehandalan suplai listrik, pengajuan dan 

pencairan biaya yang terkait dengan ujian, dan sebagainya. 

o. Setelah ujian dilaksanakan, dilakukan rapat evaluasi proses ujian dan yudisium 

nilai secara berjenjang mulai dari tingkat Prodi, Fakultas dan Universitas yang 

menghasilkan berita acara yudisium nilai ujian untuk disampaikan kepada 

mahasiswa peserta ujian. Hasil rapat ini menjadi bahan masukan untuk 

menentukan tindakan perbaikan dan peningkatan proses ujian yang akan digunakan 

pada periode berikutnya. 

 

7.2. Persiapan Ujian 

a. Rektor menerbitkan SK tentang pembentukan panitia UTSA dan UASA 

selambatnya 1 bulan sebelum UTS dan UASA dilaksanakan.  

b. Wakil Rektor I mengumumkan secara luas dan terbuka kepada mahasiswa dan 

dosen pengampu tentang penyelenggaraan semester antara selambatnya 1 bulan 

sebelum kuliah dimulai, termasuk syarat administrasi akademik dan keuangan yang 

harus dipenuhi untuk kuliah, ujian maupun yudisium; jadwal detail mulai dari 

pengisian KRS; tanggal perkuliahan; tanggal UTSA dan UASA; yudisium nilai 

UTSA dan UASA. 

c. Panitia Ujian menyusun jadwal ujian, daftar hadir ujian, daftar nilai ujian dan 

berita acara ujian sebagaimana formulir terlampir, selambatnya 1 bulan sebelum 

pelaksanaan ujian semester antara. 

d. Panitia ujian dibantu Dekan dan Kprodi melakukan pengecekan terpadu kesiapan 

jadwal dan pelaksanaan ujian di fakultasnya secara akademik, administrasi dan 

keuangan baik yang menyangkut mahasiswa maupun dosen. Rasio ideal antara 

jumlah pengawas ujian dan peserta ujian untuk prodi IPS 1:30 dan IPA 1:45. 

e. Panitia ujian mempublikasikan secara luas dan terbuka jadwal ujian semester 

antara lewat media cetak dan elektronik yang dimiliki UNPAND kepada 

mahasiswa dan dosen paling lambat 2 minggu sebelum masa pelaksanaan ujian.  

f. Panitia ujian menerima data kesiapan mahasiswa secara administrasi keuangan dari 

Wakil Rektor II kemudian meneruskan kepada UPT yang mengelola SIMAKAD, 

Ketua Program Studi dan dosen wali untuk disampaikan kepada mahasiswa agar 

mereka mengetahui status kesiapan dirinya melaksanakan ujian, selambatnya 2 

minggu sebelum masa pelaksanaan ujian.  
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g. Mahasiswa mengambil kartu ujian selambatnya 1 minggu sebelum masa 

pelaksanaan ujian. 

h. Panitia Ujian melakukan persiapan ruangan/ tempat ujian paling lambat 1 hari 

sebelum dilaksanakannya ujian. Jika jumlah peserta ujian cukup banyak atau atas  

pertimbangan hal lain , setiap tempat duduk yang digunakan ujian dapat diberi 

nomor kursi sesuai nomor kartu ujian. 

a. Dosen pengampu mata kuliah menyerahkan soal yang akan diujikan dalam bentuk 

tertulis untuk digandakan kepada panitia ujian selambatnya 7 hari sebelum 

pelaksanaan ujian dengan mengisi formulir terlampir. 

i. Panitia ujian menggandakan soal ujian dan memasukkannya ke dalam amplop 

ujian per mata kuliah secara tertutup bersama lembar jawaban, daftar hadir ujian, 

daftar nilai ujian dan berita acara ujian. Amplop ini disimpan panitia ujian dan 

dijaga kerahasiaannya sampai dengan waktu pelaksanaan ujian.  

 

7.3. Pelaksanaan Ujian 

a. Selambatnya 15 menit sebelum pelaksanaan ujian, pengawas ujian wajib 

mengambil soal ujian di ruang sekretariat panitia ujian. 

b. Pengawas ujian dan mahasiswa memasuki ruang ujian selambatnya 10 menit 

sebelum ujian dimulai. Keterlambatan mahasiswa hadir mengikuti ujian lebih dari 

15 menit harus mendapat persetujuan dari panitia ujian dan dosen penguji. 

Mahasiswa yang tidak mendapat persetujuan dari panitia ujian dan dosen penguji, 

tidak diperkenankan mengikuti ujian semester antara. Dalam pelaksanaan ujian 

semester antara, tidak diadakan ujian susulan. 

c. Tata cara ujian tertulis bisa dilakukan di ruang kelas dengan sistem tutup buku atau 

buka buku, dapat pula dilaksanakan tidak di ruang kelas atau take home atas 

pertimbangan tertentu antara lain karakter/sifat mata kuliah, kemampuan 

mahasiswa dan kondisi mahasiswa ketika UTSA dan UASA berlangsung. 

Pelaksanaan ujian tertulis tidak di ruang kelas mengikuti ketentuan yang berlaku di 

UNPAND. 

d. Setiap peserta ujian harus mematuhi tata tertib pelaksanaan ujian yang berlaku di 

UNPAND. 

e. Setelah ujian selesai dilaksanakan, pengawas ujian melakukan pengecekan apakah 

jumlah jawaban sama dengan peserta ujian, dan pengawas ujian mengurutkan 

lembar jawaban ujian kemudian menyerahkan lembar jawaban tersebut kepada 

panitia ujian.  

 

7.4. Tata Tertib Pelaksanaan Ujian 

7.4.1. Ketentuan Peserta  

a. Ujian tengah semester antara (UTSA) dan ujian akhir semester antara (UASA)  

hanya boleh diikuti oleh mahasiswa UNPAND yang sudah mengisi KRS dan 

terdaftar pada semester antara berjalan, telah melunasi/membayar SPI dan SPP 

sesuai ketentuan universitas yang berlaku, memiliki kartu UTSA dan UASA yang  
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sah dan harus ditandatangani pengawas ujian saat ujian berlangsung, tercantum 

namanya dalam daftar hadir ujian dan menandatangani sendiri daftar hadir 

ujian (tidak boleh diwakilkan oleh siapapun). 

b. Jika mahasiswa tidak membawa/menunjukkan kartu ujian kepada pengawas ujian, 

maka mahasiswa dianggap lalai dan dikenakan sanksi sebagai berikut : 

 - Lalai Pertama Kali 

  Peserta dapat diijinkan masuk ke ruang ujian setelah ujian berjalan 15 

 menit dengan membawa surat pengantar asli dari Panitia Ujian yang 

 menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan berhak mengikuti ujian 

 semester. 

 - Lalai Kedua Kali dan seterusnya 

  Peserta tidak diperkenankan mengikuti ujian dan nilai ujian dianggap 0 (nol). 

c. Wajib hadir 10 menit sebelum ujian berlangsung dengan berpakaian sopan, rapi, 

bersepatu. 

d. Wajib mentaati peraturan dan pengaturan tempat duduk yang dilakukan pengawas 

ujian selama ujian berlangsung.  

e. Wajib membawa perlengkapan ujian sendiri tidak boleh saling meminjamkan. 

f. Wajib menandatangani daftar hadir ujian. 

g. Peserta u j i a n  yang mempunyai jadwal ujian berbenturan dengan mata kuliah 

lain, wajib mengkonsultasikannya dengan dosen wali, dosen penguji, Kprodi 

dan panitia ujian selambatnya 7 hari sebelum ujian berlangsung. 

 

7.4.2.  Ketentuan Ujian 

a. Sifat ujian adalah tutup buku atau buka buku, kecuali jika ditentukan lain oleh dosen 

penguji sesuai dengan karakter/sifat mata kuliah, kemampuan mahasiswa dan 

kondisi mahasiswa ketika UTSA dan UASA berlangsung. 

b. Tidak ada penambahan waktu ujian bagi peserta yang datang terlambat tanpa 

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keterlambatan lebih dari 30 menit, 

maka peserta tidak berhak mengikuti ujian dan tidak diijinkan mengikuti ujian 

susulan, kecuali jika ditentukan lain oleh pengawas dan panitia ujian. 

c. Peserta  ujian  tidak  diperkenankan  meninggalkan  ruang  ujian  dengan  alasan 

apapun sebelum ujian berakhir, kecuali dengan alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan dengan seijin pengawas ujian. 

 

7.4.3.  Larangan dalam Pelaksanaan Ujian 

a. Tidak berbicara dengan sesama peserta lain selama ujian berlangsung. 

b. Tidak merokok dan makan dalam ruang ujian serta pinjam meminjam alat tulis 

dalam bentuk apapun. 

c. Tidak mengaktifkan alat komunikasi atau elektronik dalam bentuk apapun kecuali 

kalkulator hitung yang harus seijin pengawas ujian. Pada beberapa ujian mata 

kuliah tertentu seperti AutoCAD, pengantar komputer dan lainnya yang memang 

mensyaratkan penggunaan komputer untuk menyelesaikan ujian maka penggunaan 

alat bantu dibolehkan sesuai ketentuan dosen penguji yang bersangkutan dan harus 

seijin pengawas ujian. 
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d. Tidak melihat buku, alat komunikasi apapun dan lembar jawaban peserta ujian 

yang lain serta memberitahukan jawaban ujian pada peserta ujian lainnya. Dilarang 

saling melempar atau memberi kertas dalam bentuk apapun kepada siapapun. 

e. Dilarang menyontek atau membawa contekan. 

f. Tidak bertingkah laku kasar, tidak sopan dan tidak  tertib terhadap pengawas ujian 

dan sesama peserta ujian.  

g. Dilarang memakai pakaian tidak resmi (kaos, baju tank-top/tanpa lengan atau 

celana pendek), berpakaian ketat dan tembus pandang (untuk mahasiswi) dan 

memakai sandal saat ujian. 

h. Tidak membawa keluar dari ruang ujian, soal dan jawaban ujian dari ruang ujian. 

i. Mahasiswa atau peserta ujian yang melakukan ujian untuk dan atas nama 

mahasiswa lain (sebagai joki), akan langsung dikenakan sanksi untuk diskorsing 

selama 1 semester baik mahasiswa pelaku joki atau yang mahasiswa yang diwakili 

joki tersebut. 

 

 7.4.4.  Sangsi terhadap Pelanggaran dalam Pelaksanaan Ujian 

a. Pelanggaran pertama kali  

 Peserta ujian akan dikeluarkan dari ruang ujian dan hasil pekerjaan dianggap tidak 

sah serta tidak diberi nilai atau nilainya nihil/kosong untuk mata kuliah yang 

bersangkutan. 

b. Pelanggaran  ke dua kali  

 Peserta ujian akan dikeluarkan dari ruang ujian dan nilai seluruh mata kuliah yang 

sudah ditempuh pada semester yang sedang diujikan akan digugurkan. 

c. Pelanggaran ke tiga kali  

 Peserta ujian akan dikeluarkan dari ruang ujian dan nilai seluruh mata kuliah 

yang sudah ditempuh pada semester yang sedang diujikan dan satu semester 

sebelumnya akan digugurkan. Mahasiswa yang bersangkutan akan diajukan ke 

Sidang Senat Universitas UNPAND untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan 

yang berlaku. Mahasiswa yang terkena sanksi ini di kemudian hari tidak diberikan 

kebijaksanaan untuk diterima lagi di UNPAND. 

 

7.5. Paska Ujian 

a. Panitia ujian menyerahkan berkas hasil ujian kepada dosen pengampu mata kuliah 

maksimal 1 (satu) hari kerja setelah proses ujian dilaksanakan dengan mengisi 

formulir terlampir. 

b. Maksimal 4 (empat) hari kerja setelah pelaksanaan ujian, dosen pengampu mata 

kuliah harus menyerahkan nilai hasil ujian ke Kprodi dengan menggunakan 

formulir terlampir. 

c. Dosen mempunyai otoritas dalam memberikan nilai ujian dan bertanggung jawab 

atas nilai ujian yang diberikan kepada mahasiswa berdasarkan azas obyektif, 

transparan, otentik dan edukatif.  

d. Sistem penilaian ujian yang berlaku menggunakan sistem huruf dengan kriteria 

sebagai berikut : 
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Tabel 1. Sistem penilaian ujian 

 

No 
Nilai 

Huruf 

Bobot 

Nilai 

Nilai 

Angka 

Predikat/ 

Kategori 
Status 

1 A 4 81-100 Sangat baik Lulus 

2 B 3 71-80 Baik Lulus 

3 C 2 60-70 Cukup Lulus 

4 D 1 50-59 Kurang Lulus bersyarat 

5 E 0 < 50 Sangat kurang Tidak lulus 

 

Hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa dinyatakan dengan Indeks 

Prestasi dengan kriteria sebagai berikut : 

 

Tabel 2. Indeks Prestasi (IP) 

 

No IP Beban SKS Maksimum Semester Berikutnya 

1 3,00 – 4,00 24 

2 2,01 – 2,99 21 

3 < 2,00  18 

 

e. Sebelum nilai diumumkan dalam yudisium ujian secara terbuka maka dilakukan 

evaluasi sebagaimana berikut : 

-  Setiap prodi melaksanakan rapat yudisium nilai yang dipimpin Kprodi dan 

diikuti seluruh dosen pengampu untuk mengevaluasi dan memutuskan sesuai 

dengan kewenangan Prodi, semua hal yang terkait dengan proses ujian semester 

antara dan nilai semua mahasiswa peserta ujian, termasuk menyelesaikan semua 

permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dosen pengampu. Rapat yudisium ini 

dilaksanakan selambatnya 1 hari setelah batas akhir pengumpulan nilai ke panitia 

ujian serta menghasilkan berita acara tentang kelulusan dan nilai mahasiswa 

peserta ujian semester per prodi, untuk selanjutnya dilaporkan ke Dekan.  

-  Kemudian setiap fakultas melaksanakan rapat yudisium nilai yang dipimpin 

Dekan serta diikuti seluruh Kprodi dan Senat Fakultas untuk mengevaluasi dan 

memutuskan sesuai dengan kewenangan Fakultas, semua hal yang terkait dengan 

proses ujian semester termasuk menyelesaikan semua permasalahan yang tidak 

dapat diselesaikan Prodi. Rapat yudisium ini dilaksanakan selambatnya 1 hari 

setelah rapat yudisium Prodi serta menghasilkan berita acara tentang kelulusan 

dan nilai mahasiswa peserta ujian semester per fakultas. untuk selanjutnya 

dilaporkan ke Wakil Rektor bidang akademik. 
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-  Di tingkat universitas, Rektor memimpin rapat koordinasi proses ujian dan 

yudisium nilai ujian yang diikuti seluruh pejabat struktural dan senat universitas 

untuk mengevaluasi dan memutuskan semua hal yang terkait dengan proses ujian 

semester termasuk menyelesaikan semua permasalahan yang tidak dapat 

diselesaikan Fakultas. Rapat ini dilaksanakan selambatnya 1 hari setelah rapat 

yudisium fakultas serta menghasilkan berita acara tentang evaluasi ujian dan nilai 

mahasiswa peserta ujian semester seluruh fakultas untuk selanjutnya dilaporkan 

ke Yayasan. 

f. Setelah rapat koordinasi dan yudisium nilai dilaksanakan di tingkat universitas, 

Dosen pengampu memasukkan nilai hasil ujian pada SIAKAD dan selanjutnya 

bagian akademik/TU mengumumkan nilai hasil ujian di web/akun/Siakad 

UNPAND. Selain itu setiap dosen wali juga menginformasikan nilai ujian dengan 

cara tatap muka kepada mahasiswa sebagai bahan konsultasi saat mengisi KHS 

dan KRS semester berikutnya. Yudisium nilai kepada mahasiswa dilakukan 

selambatnya 1 minggu setelah tanggal terakhir ujian semester.  

g. Mahasiswa dapat memperbaiki nilai ujian pada semester berikutnya atau semester 

antara (jika ada) dengan wajib mencantumkan mata kuliah yang akan diperbaiki 

pada KRS. Perbaikan nilai mata kuliah hanya boleh dilakukan sampai dengan 

sebelum ujian skripsi atau tugas akhir dilaksanakan mahasiswa yang 

bersangkutan.. 

h. Nilai ujian dapat berubah selama memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut : 

- Masa revisi nilai berlangsung 3 hari sejak tanggal diumumkannya yudisium nilai 

ujian. 

- Perubahan nilai hanya dapat dilakukan dosen pengampu jika terdapat keluhan 

dari mahasiswa yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan dengan 

santun kepada dosen pengampu sesuai ketentuan yang berlaku di universitas. 

-  Jika ternyata nilai ujian yang dikeluhkan mahasiswa kepada dosen pengampu 

benar dan dosen yang bersangkutan menyetujuinya maka dengan seijin Kprodi, 

dosen pengampu dapat melakukan perubahan nilai pada saat masa revisi nilai 

dengan mengisi formulir terlampir. 

-  Jika ternyata nilai ujian yang dikeluhkan mahasiswa kepada dosen pengampu 

tidak terbukti kebenarannya, maka dosen tidak berhak melakukan perubahan 

atas nilai mahasiswa yang bersangkutan tersebut. 

-  Jika masa revisi nilai telah berakhir dan dosen pengampu tidak melakukan 

perubahan terhadap nilai mahasiswa, maka nilai awal yang diberikan tersebut 

dianggap valid, sah, dan tidak dapat dirubah.  

 

7.6. Evaluasi Ujian 

Hasil evaluasi kegiatan ujian yang ditulis dalam berita acara yudisium nilai ujian di tingkat 

prodi, fakultas dan universitas menjadi bahan masukan untuk menentukan tindakan 

perbaikan dan peningkatan proses ujian yang akan digunakan pada periode berikutnya. 
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7.7. Bagan Alir Pelaksanaan Proses Ujian 

 

No Tahap Kegiatan Bagan Alir Waktu Pelaksana Keluaran 

      

I. 
PERSIAPAN  

UJIAN 

 
   

 a.SK Rektor ttg Panitia Ujian 
 

H-45 Rektor 
Panitia Ujian 
terbentuk & 

memulai tugasnya 

 
b.SE WR.1 ttg 
Pemberitahuan Masa Ujian 

 
H-45 WR.1 

Sosialisasi masa 
ujian 

 

c.Panitia ujian menyusun 

draft jadwal ujian, daftar 
hadir,daftar nilai,BA ujian . 

 

H-30 Panitia ujian 

Jadwal ujian, 
daftar 

hadir,daftar 

nilai,BA ujian 
selesai disusun & 
dikonsultasikan ke 
WR.1,Dekan,Kprodi 

 

d.Panitia ujian 

mempublikasikan jadwal 
lengkap ujian per prodi 

 
 
                                                   N 
                                                      
 
                                         Y 

H-14 

Panitia ujian 

& UPT PD 
Dikti 

Sosialisasi jadwal 
lengkap ujian per 

prodi melalui 

SIMAKAD, media 
cetak &medsos ke 
mahasiswa,dosen,

tendik 

 

 
 
d.Panitia ujian menerima 
data kesiapan mhs secara 

admkeu dari WR.II 
 
 

 
 
 

 
 

H-14 
WR.II & UPT 

PD Dikti 

Sosialisasi status 
kesiapan 

mahasiswa 

melalui dosen 
wali, Kprodi & 

SIMAKAD 

 
e.Mahasiswa mengambil 
kartu ujian di panitia ujian. 

 
 
                                                  N 
 
 
                                      Y 

H-7 
Mahasiswa 
& Panitia 

ujian 

Mahasiswa 
memiliki kartu 

ujian yang sah. 

 
f.Dosen menyerahkan soal 
ujian ke panitia ujian 

 

H-7 
Dosen & 

Panitia ujian 

Semua soal 

ujian,jadwal ujian 
per dosen,daftar 

nilai,daftar 
hadir,BA ujian, 

lembar ujian 
sudah terkumpul 
di Panitia ujian 

MULAI 

SK Rektor Panitia Ujian 

Sosialisasi status kesiapan 

 mahasiswa untuk ujian 

SE WR.1 tentang Masa Ujian 

Publikasi jadwal 
ujian lengkap 

per Prodi 

Penyusunan dan konsultasi 

draft jadwal ujian,daftar 
hadir ujian & BA ujian ke 

WR.1,Dekan,Kprodi 

Pengambilan 
kartu ujian 

mahasiswa 

Dosen menyererahkan soal 
ujian ke Panitia ujian 
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dalam amplop 
tertutup. 

 
g.Panitia ujian mencek 
ulang kesiapan sarpras 
pendukung ujian 

 
 

H-1 Panitia ujian 

Cek lis kesiapan 
sarpras terisi 

dengan lengkap. 

 

      

II. 
PELAKSANAAN 

 UJIAN 
    

 
a.Pengawas ujian 
mengambil berkas/amplop 

ujian di panitia ujian 

 
H-15 

menit 

Pengawas & 

Panitia uijan 

Pengawas hadir 

di ruang ujian 

 
b.Mahasiswa hadir di ruang 
ujian dengan membawa 
kartu ujian 

 
 
 
 
   N 
 
 
                     Y               

H-10 
menit 

Pengawas 
ujian & 

mahasiswa 

Ujian siap 
dilaksanakan 

 
c.Ujian dilaksanakan sesuai 

ketentuan & tata tertib ujian 

 

H 
Mahasiswa 
& Pengawas 

ujian 

-Daftar hadir   

 mahasiswa diisi 
-BA ujian diisi 
-Ujian  
  diselesaikan  

  sesuai jadwal 
-Kartu ujian  
  diparaf  

  pengawas 

 

d.Pengawas ujian 
memasukkan soal & lembar 
jawaban ujian, daftar hadir, 

daftar nilai,BA ujian ke 
amplop tertutup & 
diserahkan ke panitia ujian 

 

H 
Pengawas 

ujian 

Berkas/amplop 
ujian siap 

diserahkan 
panitia ujian ke 
dosen penguji 

      

III 
PASKA 

UJIAN 
    

 

 
a.Panitia ujian  
menyerahkan berkas ujian 

ke dosen penguji 
 

 

H+1 
Panitia ujian 

& dosen 

penguji 

Jawaban ujian 
siap dinilai dosen 

penguji 

 

b.Dosen penguji 

mengumpulkan nilai ujian ke 
Kprodi 

 

H+4 

Dosen 

penguji & 
Kprodi 

Nilai ujian semua 
mata kuliah 

terkumpul di 
Kprodi 

 
e.Rapat yudisium tingkat 

Prodi 

 

H+5 
Kprodi & 
dosen 

penguji 

BA rapat yudisium 

Prodi 

Panitia ujian cek ulang 
kesiapan sarpras ujian 

Pengawas ujian hadir di ruang 

ujian membawa berkas ujian 

Mahasiswa 
hadir di ruang 

ujian membawa 
kartu ujian 

Ujian dilaksanakan sesuai 

jadwal,ketentuan & tatib ujian 

Pengawas ujian menyerahkan 

berkas ujian ke panitia ujian  

Panitia ujian menyerahkan berkas 

ujian ke dosen penguji  

Dosen penguji mengumpulkan 

nilai ujian ke Kprodi 

Rapat yudisium ujian  
tingkat Prodi 

ke 1.e. 
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f.Rapat yudisium tingkat 

Fakultas 

 

H+6 
Dekan & 

Kprodi 

BA rapat yudisium 

Fakultas 

 
g.Rapat yudisium tingkat 
Universitas 

 

H+7 

Rektor, 
Para Wakil 

Rektor,Para 
Dekan, Para 

Ketua 
Lembaga 

BA rapat yudisium 
Universitas 

 
h.Panitia ujian menyerahkan 
nilai ujian ke UPT PD Dikti 

dan dosen wali 

 

H+8 

Panitia 
ujian, UPT 

PD Dikti dan 

dosen wali 

Nilai ujian sudah 
diunggah ke 
SIMAKAD dan 

disimpan dosen 
wali 

 

i.Yudisium nilai ujian secara 
terbuka melalui SIAMAKAD, 

pengumuman tertulis & 
konsultasi dengan dosen 
wali 

    

H+8 

UPT PD 

Dikti, 
mahasiswa, 
dosen wali 

Mahasiswa bisa 

mengisi KHS dan 
IP semester/ 

kumulatif 

 j.Masa revisi nilai ujian 

 

                                              
                                             N 
 
                                                      
                                   Y 

H+8 sd 
H+11 

Mahasiswa,
dosen 

wali,dosen 

penguji 

Nilai ujian sudah 
sah dan dapat 
dipertanggung 

jawabkan 

      

IV EVALUASI UJIAN 
    

 
Panitia ujian mengadakan 
rapat evaluasi proses ujian 

 

H+12 Panitia Ujian 

-Mendapatkan  
  masukan untuk  
  perbaikan  

  proses ujian  
  selanjutnya. 
-Tugas Panitia  

  ujian selesai. 

H = hari pertama pelaksanaan ujian 

 

 

8. LAMPIRAN 

1. Formulir 01  : Jadwal Ujian Semester  

2. Formulir 02  : Daftar Hadir dan Daftar Nilai Ujian Semester   

3. Formulir 03 : Soal Ujian Semester 

4. Formulir 04 : Berita Acara Ujian  

5. Formulir 05 : Penyerahan Berkas Jawaban Ujian  

6. Formulir 06 : Tanda Terima Penyerahan Nilai Ujian 

7. Formulir 07 : Berita Acara Rapat Evaluasi Kegiatan Ujian  

8. Formulir 08 : Notulensi Rapat  

 

Rapat yudisium ujian  
tingkat Fakultas 

Rapat yudisium ujian  
tingkat Universitas 

Panitia ujian menyerahkan nilai 
ujian ke UPT PD Dikti dan dosen 

wali untuk diumumkan terbuka 

Yudisium nilai ujian  
melalui SIMAKAD dan dosen wali 

Revisi 

nilai ujian  

Panitia ujian mengevaluasi 

proses ujian  

SELESAI 
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9. PERUBAHAN 

 Apabila diperlukan perubahan di kemudian hari, proses revisi SOP akan dilakukan 

 sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku di Universitas Panadanaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 SOP UJIAN SEMESTER 

UNIVERSITAS PANDANARAN SEMARANG 

Kode/No : 
006/SOP/Ak/Unpand/2016 

Revisi     : 1  

Tanggal : Februari 2017 

Halaman : 14 dari 21 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULIR 01 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SOP UJIAN SEMESTER 

UNIVERSITAS PANDANARAN SEMARANG 

Kode/No : 
006/SOP/Ak/Unpand/2016 

Revisi     : 1  

Tanggal : Februari 2017 

Halaman : 15 dari 21 

FORMULIR 02 
22 



 

 

 SOP UJIAN SEMESTER 

UNIVERSITAS PANDANARAN SEMARANG 

Kode/No : 
006/SOP/Ak/Unpand/2016 

Revisi     : 1  

Tanggal : Februari 2017 

Halaman : 16 dari 21 

 

 

 

 

 

YAYASAN ABDI MASYARAKAT  

UNIVERSITAS PANDANARAN SEMARANG 

FAKULTAS ........................ 
 Kampus  : Jl. Banjarsari Barat No.1 Telp.(024) 70797974 - 08112707974 Banyumanik Semarang 

  

 
 

  

 

UJIAN .......... SEMESTER .......... TA .......... 

 MATA UJIAN   : ......................................... 

 PRODI / SEMESTER : ...................  / ................. 

 HARI / TANGGAL  : ..................., ..................... 

 WAKTU   : ................. MENIT  

 DOSEN PENGUJI  : .......................................... 

 

 

 

 

 

1. .................................................. 

 

 

2. .................................................. 

 

3. .................................................. 
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BERITA ACARA UJIAN 

 

 

Pada hari ini.............tanggal..................bulan .......... .tahun  dua ribu .................. telah 

dilaksanakan ujian .................. semester .................... tahun akademik 20..../20..... untuk : 

Mata Kuliah : ..................... 

Semester  : ..................... 

Kelas  : ..................... 

Prodi/Fakultas : ................... / ........................... 

Hari, tanggal : ..................... 

Jam  : ..................... 

Ruang  : ..................... 

Dosen Penguji : ..................... 

Jumlah peserta :  .................... orang 

Peserta yang hadir : ..................... orang 

Peserta yang absen: ..................... orang 

Catatan dalam pelaksanaan ujian : 

1. ........................................................... 

2. ........................................................... 

3. ........................................................... 

 

Demikian berita acara ujian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Pengawas Ujian : 

1. .......(nama).................(tanda tangan)............... 

2. .......(nama).................(tanda tangan)............... 
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PENYERAHAN BERKAS JAWABAN UJIAN 

 

 

 

Pada hari ini.......... tanggal......... bulan ........... tahun dua ribu ................ telah dilaksanakan 

serah terima berkas jawaban ujian ........ semester ......... tahun akademik 20..../20.... yang 

berisi jawaban ujian, daftar hadir, daftar nilai dan berita acara ujian untuk : 

 

No Mata Kuliah Semester Kelas Prodi Fakultas Dosen Penguji 

       

       

       

       

       

       

 

 

dengan data sebagaimana terlampir. 

 

Demikian berita acara ujian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

Dosen Penguji,            Panitia Ujian, 

 

           ttd          ttd 

 

(...........................)        (...........................) 
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TANDA TERIMA PENYERAHAN NILAI UJIAN 

 

 

 

Pada hari ini ........ tanggal ......... bulan ........ tahun ........., telah dilaksanakan serah terima 

berkas nilai ujian ......... semester ........... tahun akademik 20..../20.... untuk : 

 

No Mata Kuliah Smt Kelas Prodi Fakultas 
∑ 

Peserta 

∑ 

Hadir 

∑ Tdk 

Hadir 
Ket 

          

          

          

          

          

          

          

          

catatan : 1. Tidak hadir 

  2. Tidak menunjukkan kartu ujian semester 

  3. Hanya mempunyai surat pernyataan kesanggupan 

 

dengan data sebagaimana terlampir. 

 

Demikian tanda terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Kprodi....................,                    Dosen Penguji, 

 

           ttd          ttd 

 

(...........................)        (...........................) 
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BERITA ACARA RAPAT EVALUASI KEGIATAN UJIAN 

 

Pada hari ini.............tanggal...................tahun  dua ribu .................. telah dilaksanakan 

Rapat Evaluasi Kegiatan Ujian ........ Semester ...........tahun akademik 20......./20...... di 

Fakultas ............. Universitas Pandanaran, yang diikuti para pihak dengan daftar hadir 

sebagaimana terlampir. Adapun hasil rapat evaluasi kegiatan ujian ini sebagai berikut : 

 

1. ............................... 

2. ............................... 

3. ............................... dst 

 

Demikian Berita Acara Rapat Evaluasi Kegiatan Ujian ini dibuat untuk dapat digunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

 

DAFTAR HADIR RAPAT EVALUASI KEGIATAN UJIAN ............. SEMESTER 

FAKULTAS ........................ UNIVERSITAS PANDANARAN 

 Hari, tanggal  : ......................... 

 Jam   : ......................... 

 Tempat : ......................... 

 

No. Nama Jabatan Tanda Tangan 
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NOTULENSI RAPAT PRODI................(ATAU FAKULTAS) 

 

Pada hari ini.............tanggal...................tahun  dua ribu .................. telah dilaksanakan 

Rapat Prodi (atau Fakultas), yang diikuti para pihak dengan daftar hadir sebagaimana 

terlampir. Adapun hasil rapat ini sebagai berikut : 

 

No Pokok Bahasan Tindak Lanjut Pelaksana 

    

    

    

 

Demikian Notulensi Rapat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

DAFTAR HADIR RAPAT PRODI............(ATAU FAKULTAS) 

UNIVERSITAS PANDANARAN 

 Hari, tanggal  : ......................... 

 Jam   : ......................... 

 Tempat : ......................... 

 

No. Nama Jabatan Tanda Tangan 
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