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TATA TERTIB PELAKSANAAN 

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) A T.A. 2022/2023 

Nomor: B/450/PL5.12/PK.03.01/2022 

Bagi Mahasiswa (peserta ujian) Jurusan Teknik Mesin yang mengikuti Ujian Akhir Semester A TA 

2022/2023 agar memperhatikan hal-hal berikut: 

1. Peserta ujian memakai kemeja warna putih dan celana/rok warna hitam atau gelap 

2. Peserta ujian sudah hadir di lokasi/ruang ujian 5 (lima) menit sebelum ujian dimulai 

3. Peserta ujian harus menandatangani daftar hadir 

4. Keterlambatan lebih dari 10 (sepuluh) menit, peserta ujian harus melapor ke Jurusan Teknik 

Mesin untuk mengisi formulir izin masuk yang ditandatangani oleh fungsionaris Jurusan Teknik 

Mesin 

5. Peserta ujian yang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit tidak diperkenankan mengikuti 

ujian 

6. Selama ujian berlangsung peserta ujian tidak diizinkan:  

a. Memakai sandal, kaos oblong dan celana koyak/robek; 

b. Pinjam meminjam peralatan ujian; 

c. Mengerjakan ujian selain pada kertas ujian yang telah diberikan oleh pengawas; 

d. Membawa buku/diktat/catatan, kecuali yang telah ditentukan oleh pengampu matakuliah 

atau sifat ujian buka buku; 

e. Tukar menukar soal dan atau kertas jawaban ujian dengan peserta lain; 

f. Bercakap-cakap dengan sesama peserta lain yang dapat mengganggu jalannya ujian; 

g. Membantu atau mencoba membantu peserta lain; 

h. Memakai atau menggunakan alat elektronik dan kominikasi selama ujian berlangsung, 

seperti: 

❖ Telepon genggang (HP) 

❖ Laptop dan atau tablet 

7. Bila peserta ujian ada menggunakan peralatan tersebut diatas selama ujian berlangsung maka 

peralatan tersebut akan disita oleh pengawas. Peralatan hasil sitaan dapat diambil kembali 

dengan membawa orang tua dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan 

tersebut dan diberi materai 10.000. 

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya. 

 

Medan, 15 Desember 2022 

Ketua Jurusn Teknik Mesin 
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