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TATA TERTIB UJIAN DARING 
 
 

1. Peserta Ujian FTI mengerjakan ujian secara mandiri, tanpa bantuan dari 
siapapun dan dalam bentuk apapun 

 
2. Peserta Ujian FTI dilarang keras melakukan kecurangan. Hal-hal berikut ini 

dianggap sebagai perbuatan curang: 
a. Memberikan atau menerima petunjuk jawaban kepada/ dari pihak lain 

melalui cara apapun 
b. Mengerjakan ujian secara bersama-sama 

c. Melihat buku ajar, diktat, atau catatan dalam bentuk apapun (kecuali ujian 
bersifat buku terbuka atau catatan terbuka); 

 
3. Peserta ujian “wajib” menandatangani SURAT PERNYATAAN TIDAK 

MELAKUKAN KECURANGAN yang bisa didownload di website FTI: 
http://fti.unpar.ac.id/form-kelengkapan-akademik/ 

 

Surat ini mohon agar diisi dan ditandatangani serta diupload dalam bentuk pdf file 
dan diupload di media yang sudah disediakan Fakultas paling lambat dua hari 
sebelum hari pertama pekan ujian berlangsung. Contoh jika ujian di hari 
Senin, maka surat diupload di paling lambat di hari Jumat pkl 24:00 di minggu 
sebelumnya. 

 
Media: 

Sarjana Teknik Industri : https://bit.ly/TI_MediaUploadSuratPernyataan 
Sarjana Teknik Kimia : https://bit.ly/TK_MediaUploadSuratPernyataan 
Sarjana Teknik Mekatronika: https://bit.ly/TEKM_MediaUploadSuratPernyataan 
MTI dan MTK : https://bit.ly/Magister_MediaUploadSuratPernyataan 

 
Peserta yang tidak mengumpulkan surat pernyataan akan dikenakan sanksi 
berupa tidak diperiksanya berkas ujian. Mahasiswa yang tidak mengumpulkan 
pada waktu yang ditentukan silahkan menghubungi dosen pengajar masing-masing 
untuk mengumpulkan surat pernyataan dan meminta pemeriksaan berkas ujian. 
Kewenangan diberikan kepada masing-masing dosen pengajar mata kuliah untuk 
mengabulkan/ tidak. 

 
4. Peserta ujian yang ‘terbukti’ melakukan kecurangan pada saat ujian akan 

dikenakan sanksi akademik. Sanksi maksimal berupa PEMBATALAN SEMUA 
MATA KULIAH yang ditempuh pada semester terkait tanpa pengembalian biaya 
kuliah yang telah dibayarkan. 
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5. Peserta Ujian wajib menyediakan sarana pendukung, seperti: 
 

a) Laptop dengan baterai yang cukup 
b) Kuota internet dan atau wifi yang memadai 
c) Handphone/scanner untuk scan/foto jawaban 

d) Media converter ke bentuk pdf/combine pdf (jika dosen meminta) 
 

6. Mahasiswa yang gagal ujian dikarena tidak mempersiapkan hal-hal di poin 
5 dengan baik tidak akan diberikan kesempatan untuk Ujian Susulan. 

 
7. Peserta Ujian agar dapat menjaga kesehatan diri sendiri dengan baik 
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