
  
 

 

   
 
  

 

  
  

    
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

  
   

 
     

 
 

  
     
 

  
  

 

    
 

 

  
  

  

Waktu Bel Keterangan 
  
  
    

O Peserta memasuki ruang ujian dan menyiapkan Kartu Ujian, KTM serta alat tulis. HP dimatikan 
dimasukkan ke dalam tas. Tas ditaruh di bawah kursi. Ingat: peserta tidak boleh keluar ruangan 
ujian selama ujian berlangsung,  jika mendesak harus ditemani oleh pengawas. 

  
  
    

OO Ujian dibuka oleh dosen piket / pengawas serta menyampaikan tata tertib ujian. Pengawas 
diharapkan telah selesai membagikan lembar jawaban dan soal ujian.  

  
  

13.30 ( sesi III ) 

OOO Ujian dimulai, peserta dipersilakan mengerjakan soal ujian. 

 

Yogyakarta, 28 Maret 2022 
Sekretaris Departemen 
 

 
Syam Rachma Marcillia, S.T., M.Eng., Ph.D. 
NIP. 198203032015042001 

  TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN SEMESTER GENAP 2021/2022 
DEPARTEMEN TEKNIK ARSITEKTUR DAN PERENCANAAN FT UGM

1. Peserta membawa  Kartu  Ujian, KTM (mahasiswa  mencetak  mandiri  dari  simaster), alat  tulis, dan konsumsi/makan
siang (jika  diperlukan  dan jika  mengikuti  ujian melewati  jam  makan  siang). Jika Kartu Ujian  dan  KTM  tertinggal, 
peserta wajib mengambil atau mencetak kembali tanpa diberi tambahan waktu ujian. Khusus UAS presensi > 75 %.

2. Sudah lolos skrining SHE DTAP paling lambat 15 menit sebelum bel pertama berbunyi (tanda peserta memasuki ruang
ujian), dan seluruh mahasiswa wajib mejaga ketenangan selama di  luar maupun di dalam ruang ujian. Peserta  tidak 
diperkenankan mengikuti ujian jika terlambat > 30 menit sejak bel pertama berbunyi.

3. Peserta dianjurkan sudah  makan/minum  secukupnya  sebelum  datang  ke  kampus  dan  wajib  mengikuti  protokol
kesehatan selama di kampus. Pada saat ujian diperbolehkan minum dengan sopan, tanpa mengganggu peserta lain.

4. Peserta wajib berpakaian sopan dan rapi:
a. Memakai kemeja/baju berkerah.
b. Jaket korsa boleh dipakai dan dikancingkan.
c. Rok/celana minimal menutupi lutut.
d. Bersepatu (bukan sandal/sepatu sandal).

5. Selama ujian, peserta ujian wajib:
a. Menonaktifkan HP dan menyimpan jam tangan di dalam tas. Tas diletakkan di bawah kursi peserta.
b. Duduk di kursi peserta sesuai Nomor Peserta Ujian (lihat di Kartu Ujian). Tidak diperkenankan meninggalkan ruang

ujian sebelum ujian berakhir.
c. Tidak membuka buku, laptop, dan kalkulator, kecuali jika diizinkan oleh pengampu mata kuliah.
d. Tidak diperkenankan menggunakan HP sebagai pengganti kalkulator.
e. Tidak diperkenankan saling meminjam alat tulis dan materi ujian/peralatan lainnya dan berdiskusi/kerja sama dengan

peserta lain.

6. Setelah ujian selesai dan peserta telah diizinkan keluar dari ruang ujian serta tidak ada jadwal ujian lain di hari yang
sama, peserta wajib segera meninggalkan kampus dengan tertib dan tetap menjaga ketenangan.

7. Pelanggaran atas ketentuan di atas akan dicatat di Berita Acara Ujian dan dapat mengakibatkan gugurnya hak mahasiswa
dalam Ujian Semester.

8. Hal-hal yang belum tercantum di dalam tata tertib ini dapat ditentukan kemudian dan akan dikoordinasikan dengan
 masing-masing prodi.

TANDA BEL UJIAN

07.50 ( sesi I )
09.50 ( sesi II )
13.20 ( sesi III )
07.55 ( sesi I )
09.55 ( sesi II )
13.25 ( sesi III )
08.00 ( sesi I )
10.00 ( sesi II )


