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Pasal 1

Kewajiban bagi Peserta Uiian

(1) Peserta ujian wajib hadir 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai.
(21 Peserta ujian wajib membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
(3) Peserta ujian wajib membawa sendiri alat tutis dan kelengkapan lain yang diperlukan.
(4) Peserta ujian wajib meletakkan tas dan barang-barang yang tidak diperlukan didepan kelas.
(5) Peserta ujian wajib menjaga ketertiban dan kelancaran sebelum hingga setelah ujian.
(6) Peserta ujian wajib mematikan seluruh alat komunikasiselama ujian berlangsung.
(7) Peserta ujian dapat menggunakan kalkulator sesuaidengan instruksi soal.
(8) Peserta ujian wajib berpakaian dan bersepatu dengan sopan dan rapi.
(9) Mahasiswa Baru wajib menggunakan atribut yang diientukan Panitia PMMABA Fakultas selama ujian

disemester Pertama

Pasal 2
Larangan bagi Peserta Uiian

Peserta ujian tidak boleh terlambat datang di ruang ujian (ujian tulis, fake home, mengumpulkan
paperftugas dan jenis ujian lainnya)
Peserta ujian tidak boleh mengikutiujian tanpa menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KfM).
Pelanggaran yang termasuk dalam kategori I adalah sebagai berikut:
a. illeietakkan di atas meja/bangku danlatau menggunakan kertasllembaran apaPun selain yang

disediakan oleh panitia uiian fakultaq dengan maksud dan tuiuan apapun.
b. tenggunakan alat (HP, Pager dll.) dan sumber informasi apapun yang dapat membantu" saat

ujian close&book
c. tenggunakan HP, Laptop, Buku danlatau cafiatan yang tidak diperkenankan oleh dosen

pengampu saat tipe soal uiian bersifat OPEN BOOIC
d. tenggunakan buku danlatau catatan yang tidak diperkenankan oleh dosen pengampu.
e, ilengkopi, meniru darlatau mencontoh pekedaan peserta ujian lainnya.
f. Memberi kesempatan pada peserta lain untuk mengkopi, meniru dan/atau mencontoh

pekerjaannya.
g. ilempertukarkan atau menyerahkan soaUlembariawaban uiian dengan peserta ujian lain.
h. ilembuka danlatau menggunakan perangkat komunikasi berupa apapun, dengan maksud

dan tujuan apapun.
i. Kerjasama dengan peseila ujian lain dalam bentuk dan maksud apapun selama ujian

berlangsung.
j. tf,emperiuat-belikan, mencuri dan/ffiu memberikan soalcoal danJatau iaraban uiian yang

sedang danlatau akan diliaksanakan kepada pihak lain dengan maksud dan tuiuan apapun.
k tlengintimidasi dan/atau menyuap pihak lain untuk memperoleh infomasi atas soal ujian.
t. tenggantikan danlatau digantikan oleh peserta lain da&am mengeriakan uiian.

(4) Pelanggaran yangtermasuk dalam kategori II adalah seDagaf belriftrrt:
a. Membuat gerakan yang dianggap mencurigakan oleh pengawas ujian, melakukan kodelisyarat

kepada peserta ujian lain dengan maksud dan tujuan apapun.
b. lseninggalkan ruang uiian selama ujian berlangsung, kecuali sudah menyerahkan lembar

jawaban.
c, *enggunakan pakaian, alas kaki dan aksesoris yang dinilai oleh pengawas uiian kurang

sopan.
d" Melakukan gerakan/aktivitas yang menurut pengawas dapat

pelaksanaan ujian-
mengganggu peserta dan/atau
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Pnsal 3
$anksi bagi Fes*rta Uiian

Peserta ujian yang tertambat datang di ruang ujian dan/atau tidak ntenlbawa dan menunjukkan Kadu

Tanda Mahasrswa {KTM} tidak diperkenankan mengikutiujian tersebut, tidak diperkenankan mengikuti

ulian susulan mata kuhah iersebut da* nilai rnata kuirah pada hari dan iam tersebut diguguriian.
Peserta ujian Vang melakukan petanggaran kategori l, dikenakan sanksi berupa dikeluarkan dari
ruang uiian, tidak diperbolehkan rnengikuti ujian susulan dan pembatalan seluruh re*cana studi
pada seme$ter bersangkutan. {"}

f.-?i trm.serfa ujian yang melakukan pelanggar*n kategsri lt, dikenakan sanksl berupa dikefuarkan dart

r{.J;igg u1ian, ttr}ak,Cip*rbole&kari nreriglk ttti tsiia* silssfqn dan nl/al tnata kuliah fercef:ul digtsgurkan {")

{"} Merujuk pada &uku Pedornan Fendidikan t}nivarsitas Srawiiaya, &ab lll Sfsfern Fendidikan,
Pa.sal F f*cfang .$an*sl Fendidikan,

Pasal 4
Fenutup

$egala bentuk pelanggaran terhadap 6reiakuanaan ujian, yang belum tercanttlm dalmm tata tertib

tersebut akan diatur lEem':aian dan diberikan sanksi sesuai dengan kebrlakan Fimginan Fakultas dan

ketentuan y-ang beriaku.

Hal-hal lain vang belum tercanturn dalam ketentuan di atas Can apabila dirasa perlu untuk dilakukan
perbaikan danlatau perubahan terhadap ketentuan tersebut rJi *tas, nraka akan eliatur kemudtan

bery.*a$ar kebijakan Pimpinan Faktllta$ darr kstentilan yfft'lg bertaku
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