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1. TUJUAN: 

Prosedur ini ditetapkan untuk menjamin agar penyelenggaraan Ujian 

Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan ujian susulan 

secara online di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tidar dapat  

terlaksana secara efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai dengan hasil 

yang diharapkan. 

 

2. RUANG LINGKUP: 

Prosedur ini mencakup proses penyelenggaraan Ujian Tengah Semester 

(UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) online di lingkungan Fakultas 

Teknik Universitas Tidar. 

 

3. STANDAR: 

3.1. Ujian dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis berbasis online. Cara 

ujian yang diselenggarakan disesuaikan dengan sifat kegiatan 

pendidikan dan jumlah mahasiswa. Ujian dilakukan berdasarkan 

kalender akademik. 

3.2. Ujian yang dilaksanakan harus dapat : 

1. menilai tingkat pemahaman mahasiswa terhadap isi materi 

pembelajaran dan penugasan yang diberikan.  

2. mengetahui kemampuan mahasiswa atau kompetensi 

mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pendidikan. 

3.3. Ujian diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali, yaitu satu 

Ujian Tengah Semester (UTS) dan satu kali Ujian Akhir Semester 

(UAS). Pelaksanaan UTS dan UAS untuk kegiatan pendidikan 

diatur oleh bagian akademik dan kemahasiswaan serta disesuaikan 

dengan kalender akademik Universitas. 
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3.4. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian adalah mahasiswa 

yang mengambil matakuliah yang tercantum dalam KRS yang 

bersangkutan dan mengikuti kegiatan perkuliahan sekurang-

kurangmya 75% dari seluruh kegiatan perkuliahan yang 

terselenggara.  

3.5. Mahasiswa yang tidak hadir tanpa keterangan apapun dalam ujian 

dianggap mengundurkan diri dari mengikuti ujian dan tidak akan 

digantikan dengan ujian susulan, ujian pengganti atau ujian dalam 

bentuk lainnya. 

3.6. Dosen wajib membuat soal ujian secara tertulis dalam format resmi 

yang sudah ditentukan dan menyerahkannya ke bagaian Tata 

Usaha program studi untuk direview dan diverifikasi.  

3.7. Mahasiswa yang mengikuti ujian wajib menaati peraturan ujian 

yang ditetapkan. 

3.8. Waktu pengumpulan jawaban paling lama 1 (satu) Minggu setelah 

jadwal pelaksanaan ujian. 

3.9. Ujian online dilaksanakan untuk semua mahasiswa aktif dan 

dilaksanakan secara mandiri tidak boleh berkelompok. 

 

4. DEFINISI: 

4.1 Kalender akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan 

akademik selama satu tahun.  

4.2 Ujian adalah Kegiatan pengukuran hasil belajar yang menggunakan 

serangkaian butir pertanyaan/soal yang bersifat baku dan dirancang 

oleh dosen/para dosen yang mengampu mata kuliah yang 

bersangkutan sesuai dengan silabus mata kuliah sebagai alat 

pengukur atau penilaian kemampuan akademik pada ranah kognitif, 
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afektif, dan psikomotorik dilakukan secara tertulis atau lisan dan 

penugasan-penugasan tertentu. 

4.3 Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu 

kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya 

termasuk kegiatan penilaian. 

4.4 Ujian Tengah Semester Online adalah ujian yang dilaksanakan 

secara tertulis maupun penugasan dengan media online seperti Elita 

(E-Learning Untidar), website masing-masing Jurusan, WhatsApp, 

atau fasilitas online lainnya yang dilaksanakan secara terjadwal pada 

waktu setengah dari kegiatan perkuliahan semester penuh. 

4.5 Ujian Akhir Semester Online adalah ujian yang dilaksanakan secara 

tertulis maupun penugasan penugasan dengan media online seperti 

Elita (E-Learning Untidar), website masing-masing Jurusan dan/atau 

Program Studi, WhatsApp, atau fasilitas online lainnya yang 

dilaksanakan secara terjadwal pada waktu kegiatan perkuliahan satu 

semester penuh. 

 

5. PROSEDUR: 

5.1. Pimpinan Fakultas melalui bagian akademik mengumumkan tanggal 

pelaksanaan UTS/UAS online berdasarkan kalender akademik 

Untidar. 

5.2. Dosen pengampu mata kuliah menyusun soal Ujian sesuai dengan 

capaian pembelajaran matakuliah yang diampunya, kemudian 

dikirimkan melalui email kepada Staff Tata Usaha Jurusan untuk 

direview oleh tim masing-masing Jurusan dan/atau Program Studi. 

5.3. Ketua Jurusan mengkoordinasikan pelaksanaan review/evaluasi 

kelayakan soal ujian yang dikirim dari dosen. 

5.4. Ketua Jurusan/Korprodi menyusun jadwal pelaksanaan UTS/UAS. 
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5.5. Jadwal UTS/UAS diunggah pada: sia.untidar.ac.id oleh Staff Tata 

Usaha Jurusan. 

5.6. Jadwal UTS/UAS dipubikasikan kepada mahasiswa dan dosen 

pengampu mata kuliah melalui media online (website 

Fakultas/Jurusan dan/atau Program Studi, WhatsApp atau fasilitas 

online lainnya. 

5.7. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat kehadiran perkuliahan 75% 

diwajibkan mencetak kartu ujian secara mandiri (hard file atau cetak 

pdf) melalui: sipadu.untidar.ac.id. 

5.8. Soal Ujian diunggah oleh dosen 15 menit sebelum ujian 

dilaksanakan melalui salah satu fasilitas online yaitu: 

elita.untidar.ac.id, website masing-masing Jurusan dan/atau 

Program Studi, WhatsApp Dosen, atau fasilitas lain yang dapat 

digunakan untuk mengunggah soal ujian. 

5.9. Mahasiswa menyelesaikan Ujian secara mandiri (tidak berkelompok) 

pada lembar jawaban yang disediakan secara mandiri oleh 

mahasiswa atau cara lain lain yang disyaratkan oleh masing-masing 

dosen pengampu mata kuliah. 

5.10. Mahasiswa mengirimkan jawaban soal dengan format pdf dilampiri 

kartu peserta ujian sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan 

oleh masing-masing dosen pengampu matakuliah (maksimum 1 

minggu setelah jadwal pelaksanaan ujian). 

5.11. Dosen pengampu mata kuliah melakukan evaluasi dan memberikan 

penilaian hasil ujian Online dan menginputkan nilai pada: 

simnilai.utnidar.ac.id. 

 

6. PIHAK YANG MENJALANKAN : 

6.1. Dekan/Ketua Jurusan dan/atau Ketua Program Studi 
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6.2. Dosen yang bersangkutan 

6.3. Staff Tata Usaha 

6.4. Mahasiswa yang bersangkutan 

 

7. BAGAN ALIR 

Penyelenggaraan Ujian Online Fakultas Teknik UNTIDAR

Dekan Dosen
Staff TU Jurusan/

Prodi
MahasiswaKajur/Koprodi

Mulai Mengirim file soal 
dosen ke tim 
revew Soal

Menyelesaikan 
ujian secara 

mandiri (tidak 
berkelompok) 
pada lembar 

jawaban yang 
disediakan secara 

mandiri 

Dekan melalui 
bagian akademik 
mengumumkan 

tanggal 
pelaksanaan UAS/
UTS berdasarkan 

kalender 
akademik Untidar.

Menyusun soal 
ujian, diemail ke 
Staf TU untuk 

direview 

Mengupload 
adwal UAS/UTS 
via Sia melalui 

website : 
sia.untidar.ac.id

Selesai

Mengunggah soal 
ujian 15 menit 
sebelum ujian 
dilaksanakan 

melalui 
elita.untidar.ac.id, 
website masing-
masing Jurusan 

dan/atau Program 
Studi, Whatsapp 

Dosen, atau 
fasilitas online lain 

Mengevaluasi 
hasil ujian online 
oleh mahasiswa 
dan menginput 

hasil ujian (nilai) 
ke dalam 
komputer

Jadwal 
diplubikasikan 

melalui web, wa/
fasilitas online 

lainnya

Koordinasi 
Pelaksanaan 

Review Soal Ujian

Koordinasi Jadwal 
UTS/UAS

Mencetak kartu 
ujian (hardfile/pdf)

Mengirimkan 
jawaban soal 

dengan format pdf 
dilampiri kartu 
peserta ujian 

sesuai dengan 
batas waktu yang 
telah ditetapkan 

oleh masing-
masing dosen 

pengampu 
matakuliah 

(maksimum 1 
minggu setelah 

jadwal 
pelaksanaan 

ujian)
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8. CATATAN  : 

Penyelenggaran ujian online Fakultas Teknik memiliki sasaran 

penyelenggaraan ujian online yang lancar dan tertib, sesuai hasil yang 

diharapkan. 
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