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A.  TUJUAN 

Standar operasional prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang 

tata cara  pelaksanaan ujian komprehensif bagi mahasiswa. 

 

B.  DEFINISI 

1. Ujian komprehensif adalah ujian yang dilakukan untuk menilai kemampuan dasar 

mahasiswa pada bidang keilmuan dasar Kehutanan yang merupakan syarat bagi 

mahasiswa untuk mengikuti ujian skripsi dengan beban 0 SKS. 

 

C.  DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI tahun 2015 Nomor 1952) 

4. Peraturan Rektor Universitas Jambi No. 9 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik 

Universitas Jambi. 

 

D. PROSEDUR 

1. Ujian komprehensif dilakukan secara lisan atau tertulis. 

2. Ujian dapat dilakukans secara daring ataupun luring 

3. Ujian komprehensif dapat dilakukan secara panel dengan lebih dari satu mahasiswa 

yang diuji pada waktu dan tempat yang bersamaan. 



 

4. Ujian komprehensif secara panel dapat dilakukan jika disetujui oleh seluruh dosen 

penguji. 

5. Dosen penguji hanya diperbolehkan memberikan pertanyaan dan penilaian kepada 

mahasiswa yang diuji berdasarkan surat penunjukan dari Ketua Jurusan/Program Studi. 

6. Bahan ujian komprehensif terutama diambil dari matakuliah semester pertama hingga 

semester enam dengan materi ujian yang mewakili bidang keilmuan Kehutanan.  

7. Lama ujian komprehensif adalah maksimal 60 menit untuk masing-masing mahasiswa. 

8. Nilai minimal untuk diyatakan lulus ujian komprehensif adalah 70,00 dengan ketentuan 

bahwa ketua tim penguji memberikan nilai dengan bobot 40% dan masing-masing 

anggota penguji 30% dan bobot nilai 50% untuk masing penguji jika ujian dilaksanakan 

hanya oleh dua orang penguji. 

9. Jurusan menyiapkan blanko daftar hadir, blanko penilaian dan berita acara ujian. Dalam 

ujian secara daring, blanko dapat disampaikan secara online seperti menggunakan 

google form. 

10. Mahasiswa yang akan ujian komprehensif mengajukan permohonan dengan cara 

mengisi blanko yang disediakan oleh jurusan dengan melampirkan bukti draft skripsi 

yang telah disetujui untuk diuji/net oleh dosen pembimbing I dan II. 

11. Jurusan akan menunjuk dan menetapkan dosen penguji paling lambat 3 hari setelah 

pengajuan mahasiswa dinyatakan lengkap. 

12. Mahasiswa menyampaikan surat penunjukan kepada dosen penguji paling lambat 1 

(satu) hari setelah surat penunjukan selesai dan ditanda tangani oleh ketua jurusan. 

13. Jurusan menentukan waktu ujian komprehensif.  

14. Mahasiswa menyampaikan waktu ujian kepada jurusan untuk diagendakan. 

15. Dosen penguji ujian komperhensif terdiri dari tiga orang dengan posisi satu orang ketua 

dan dua orang anggota yang ditentukan dan ditunjuk oleh ketua Jurusan/Program Studi 

dengan mempertimbangkan pemerataan di antara dosen. 

16. Pelaksanaan ujian komprehensif dapat dilaksanakan oleh dua orang dosen  penguji jika 

salah satu dosen penguji mengetahui bahwa berhalangan hadir paling lambat satu hari 

sebelum pelaksanaan ujian.  

17. Jika dosen penguji mengetahui bahwa tidak dapat hadir paling lambat 2 hari seperti 

disebutkan pada poin 13 maka dosen yang bersangkutan harus memberitahukan kepada 

Ketua Jurusan yang selanjutnya Ketua Jurusan menunjuk penguji pengganti. 

18. Ketua dan anggota penguji wajib mengisi blanko penilaian dan berita acara ujian 

setelah ujian berakhir. 



 

19. Jika mahasiwa dinyatakan tidak lulus maka tim penguji dan mahasiswa yang 

bersangkutan dapat menentukan waktu ujian berikutnya pada ujian komprehensif 

tersebut dan waktu ujian ulangan ini dimasukan dalam berita acara ujian komprehensif. 

20. Jika mahasiswa tidak lulus pada ujian pertama maka pelaksanaan ujian kedua 

dilaksanakan paling lambat 10 setelah ujian pertama; jika mahasiswa yang 

bersangkutan tidak lulus kembali pada ujian  kedua maka pelaksanaan ujian ulangan 

dilakukan paling cepat 10 hari setelah pelaksanaan ujian. 

21. Jika sampai ujian ketiga mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka dosen penguji dapat 

meminta mahasiswa tersebut untuk membuat dan mengerjakan tugas tertulis atau 

meminta ujian ulangan berdasarkan kesepakatan dosen penguji. 

22. Tugas tertulis tersebut dikumpulkan kepada masing-masing dosen penguji paling 

lambat satu minggu setelah pelaksanaan ujian komprehensif ulangan terakhir. 

23. Setelah ujian berlangsung, ketua tim penguji menyampaikan blanko penilaian dan 

berita acara kepada Ketua Jurusan melalui staf administrasi jurusan. 

 

 

 

 


