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A. Tujuan:   

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

cara pelaksanaan ujian semester  

 

B.  DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

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

3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi 

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 19 tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi; 

5. 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) 

6. Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi No. 09 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik 

Universitas Jambi. 

 

C. PROSEDUR: 

1. Ujian semester dapat dilakukan secara daring dan luring.  

2. Ujian secara daring dapat menggunakan aplikasi E- Learning ILMS atau aplikasi lain atau 

flatfform lain yang dapat diakses oleh semua mahasiswa. 
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3. Pelaksana ujian semester adalah panitia yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Fakultas  

melalui usulan Jurusan. 

4. Ketua Jurusan menyusun panitia ujian dan tim pengawas serta mengajukan penetapannya 

melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi setelah mendapat persetujuan dari 

Dekan. 

5. Pengawas ujian dapat terdiri dari tenaga pendidik (dosen) dan kependidikan dimana paling 

sedikit terdapat satu pengawas dari tenaga pendidik dalam satu ruang.  

6. Panitia pelaksana ujian semester  dan tim pengawas ditetapkan oleh Fakultas atas usulan 

dari Jurusan/Program Studi paling lambat satu bulan sebelum waktu pelaksanaan ujian 

semester 

7. Dosen dan/atau staf kependidikan yang telah ditetapkan sebagai panitia tidak dapat 

ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengawas ujian. 

8. Dosen mata kuliah yang bersangkutan dapat meminta panitia pelaksana untuk 

melaksanakan ujian secara daring. Jika ujian dilaksanakan sendiri olhe dosen, maka dosen 

yang bersangkutan secara otomatis menjadi pengawas ujian yang dilaksanakan secara 

daring. 

9. Panitia  bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ujian termasuk semua kebutuhan dan 

keperluan pelaksanaan ujian 

10. Panitia menyusun tata tertib ujian dengan mengacu pada peraturan yang berlaku yang 

menjadi acuan dalam pelaksanaan ujian semester 

11. Satu minggu sebelum pelaksanaan ujian ditetapkan sebagai minggu tenang dimana semua 

kegiatan perkuliahan dan praktikum tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan kecuali untuk 

matakuliah tertentu setelah mendapat persetujuan Ketua Jurusan. 

12. Mata kuliah yang belum mencapai minimal 14 kali pertemuan tidak diperbolehkan 

melaksanakan ujian semester. 

13. Ketua Jurusan memberikan peringatan secara tertulis paling lambat 3 minggu sebelum 

minggu tenang kepada dosen-dosen  yang diperkirakan belum memenuhi perkuliahan 

seperti disampaikan pada poin 9.  

14. Mahasiswa pada mata kuliah yang tidak mencapai minimal 14 kali perkuliahan sebagai 

mana diatur pada poin 9 akan diberi nilai B dan dosen yang bersangkutan diberi peringatan. 
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15. Mahasiswa yang kehadiran kuliahnya kurang dari 75% tidak diperbolehkan mengikuti 

ujian semester. 

16. Panitia mengumumkan daftar mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian dikarenakan 

jumlah kehadiran yang tidak memenuhi syarat atau penyebab lain paling lambat lima hari 

sebelum pelaksanaan ujian. 

17. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian dapat mengajukan keberatan kepada Ketua 

melalui Panitia paling lambat 3 hari sebelum tanggal ujian mata kuliah yang bersangkutan. 

18. selain itu, mahasiswa  dapat mengajukan keberatan atas jadwal pelaksanaan ujian kepada 

Ketua Jurusan melalui panitia paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan ujian 

dilaksanakan. 

19. Ketua Jurusan melakukan evaluasi atas keberatan tersebut dan memberikan jawaban paling 

lambat 2 hari sebelum pelaksanaan ujian mata kuliah yang bersangkutan. 

20. Dosen mata kuliah wajib memberikan hard copy dan/file soal ujian paling lambat 5 hari 

sebelum pelaksanaan ujian mata kuliah yang bersangkutan kepada panitia; jika dosen tidak 

memenuhi ketentuan ini maka dosen yang bersangkutan berkewajiban memperbanyak soal 

ujian sejumlah mahasiswa yang mengikuit ujian ditambah dua copy untuk arsip panitia 

ujian. 

21. Dosen matakuliah membuat dan menyusun soal ujian sesuai dengan rencana evaluasi 

dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan format yang disediakan oleh panitia 

ujian. 

22. Dosen berhak untuk menentukan tipe soal ujian dan cara pelaksanaan ujian dengan 

mengkoordinasikannya dengan panitia dan pengawas ujian. 

23. Dosen diperbolehkan melaksanakan ujian semester sebelum jadwal pelaksaaan ujian 

kecuali pada minggu tenang setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Jurusan 

dengan syarat perkuliahan minimal telah 14 kali pertemuan. 

24. Panitia bertanggung jawab atas kerahasiaan soal ujian yang digandakan oleh panita 

pelaksana ujian sedangkan soal ujian yang diperbanyak oleh dosen yang bersangkutan, 

maka kerahasiaan menjadi tanggung jawab dosen yang bersangkutan. 

25. Dalam pelaksanaan ujian, tim pengawas bertangung jawab atas pelaksanaan ujian yang 

jujur dan bertanggung jawab; 
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26. Mahasiswa yang melanggar tata tertib ujian dapat mendapat sanksi berupa teguran lisan, 

dipindahkan tempat ujian, tidak diijinkan mengikuti ujian dan/atau hasil ujian dinyatakan 

batal. 

27. Mahasiswa yang tidak bisa hadir karena alasan yang dapat diterim seperti sakit atau 

keperluan lain yang tidak bisa ditinggalkan dapat ditinggalkan. Mahasiswa yang 

bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada panitia atau dosen yang 

bersangkutan paling lambat pada hari pelaksanaan ujian dengan dilengkapi bukti 

pendukung yang memadai. 

 

 

Jambi, Agustus 2021 

Ketua Jurusan, 

 

 

 

Dr. Forst. Bambang Irawan, SP., M.Sc. 

NIP. 196906111994031003 

 


