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Protokol kesehatan 
1. Mahasiswa yg status peduli lindungi HITAM/ MERAH tidak diperkenankan 

mengikuti UJIAN, dan mengajukan ujian melalui mekanisme ujian susulan. 
Ujian susulan diselenggarakan secara OFFLINE. Silahkan cek PROSEDUR 
UJIAN SUSULAN di web FTI 

2. Mahasiswa wajib menaati protokol kesehatan yaitu mencuci tangan/hand 
sanitizer, memakai masker (contoh KN95), menjaga jarak dan menjauhi 
kerumunan. 

3. Mahasiswa yang merasa kurang sehat pada saat ujian berlangsung harap 
melaporkan kepada panitia Ujian ataupun pengawas. 

4. Mahasiswa yang sudah menyelesaikan ujian boleh meninggalkan ruang ujian 
dan langsung pulang. Dilarang berkerumun 
 

Tata Tertib 
1. Mahasiswa wajib hadir DI RUANG UJIAN paling lambat 15 menit sebelum 

ujian dimulai dan melakukan absensi ujian melalui stupor. 
2. Mahasiswa wajib memeriksa kembali jadwal dan ruang ujian, nomor 

ujian dapat dilihat pada papan pengumuman akademik fakultas. 
3. Peserta ujian diperkenankan mengikuti ujian akhir semester (UAS), 

apabila kehadiran perkuliahan memenuhi minimal 80%.  
4. Mahasiswa wajib membawa Print Out Kartu Ujian yang bisa didownload 

di STUPOR untuk presensi Ujian 
5. Mahasiswa tidak bisa lagi melakukan presensi mandiri untuk Ujian, 

presensi akan dilakukan oleh Pengawas dengan scan QR code yang ada 
di kartu Ujian. 

6. Mahasiswa yang belum menyelesaikan pembayaran kuliahnya dan 
belum mengurus dispensasi pembayaran tahap I dan II akan terkena 
CEKAL saat UTS dan UAS. Silahkan melakukan pelunasan pembayaran atau 
mengurus dispensasi keuangan kepada WD2. 



7. Membawa alat tulis lengkap (ballpoint, pensil, penghapus, cairan 
pengkoreksi, dsb) dan kalkulator (apabila diminta) untuk menghindari 
pinjam-meminjam alat tulis/kalkulator selama ujian berlangsung. 

8. Mahasiswa dilarang menggunakan alat komunikasi (hp, smart watch 
dll) serta mengkonsumsi makanan dan minuman saat ujian berlangsung 

9. Peserta ujian yang melakukan kecurangan pada saat ujian akan 
dikenakan sanksi akademik berupa PEMBATALAN SEMUA MATA 
KULIAH yang ditempuh pada semester terkait tanpa pengembalian biaya 
kuliah yang telah dibayarkan 

10. Peserta ujian yang datang terlambat 30 menit atau lebih tidak 
diperkenankan mengikuti ujian dengan alasan apapun. 

11. Memakai baju yang pantas dan sopan dan melepas penutup kepala 
seperti topi serta tidak memakai sandal. 

12. Mahasiswa wajib mentaati protokol kesehatan yaitu mencuci 
tangan/hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi 
kerumunan. 

13. Mahasiswa yang sudah menyelesaikan ujian boleh meninggalkan ruang 
ujian dan langsung pulang. Dilarang berkerumun. 

 

TATA TERTIB selengkapnya bisa diakses di 

https://bit.ly/TatibUjianOffline_FTI 

 
~ SELAMAT MENEMPUH UJIAN ~ 

 


