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TATA TERTIB PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 

TAHUN AKADEMIK 2013/2014 
 

1. Peserta ujian memasuki ruang sesuai dengan nama yang tercantum dalam presensi. 

2. Peserta dihimbau untuk berwudhu dan menjaga kesucian selama mengikuti ujian. 

3. Peserta membaca do’a di awal waktu ujian yang dipimpin oleh ketua/wakil kelas. 

4. Peserta membaca “Komitmen Kejujuran” yang dipandu oleh pengawas ujian sebelum 

melaksanakan ujian. 

5. Peserta wajib memakai: 

a. Mahasiswa putra memakai jas almamater, kemeja putih, celana kain hitam, 

songkok nasional hitam, berkaos kaki dan bersepatu (bukan sepatu sandal). 

b. Mahasiswa putri memakai jas almamater, kemeja putih, rok/celana kain hitam, 

kerudung putih, berkaos kaki dan bersepatu (bukan sepatu sandal). 

c. Peserta tidak diperkenankan mengikuti ujian jika tidak memakai pakaian yang 

telah ditentukan panitia ujian. 

6. Peserta wajib hadir 10 menit sebelum ujian dimulai. 

7. Peserta membawa alat tulis sendiri, yang terdiri dari pensil, bulpen, penghapus, 

penggaris, dll. 

8. Peserta yang datang terlambat diperkenankan mengikuti ujian tanpa diberi 

perpanjangan waktu. 

9. Peserta harus menandatangani presensi ujian. 

10. Peserta yang tidak menandatangani presensi maka dianggap tidak mengikuti ujian. 

11. Peserta wajib mengumpulkan lembar jawaban ujian setelah waktu ujian dinyatakan 

selesai (lembar jawaban tidak diterima jika melebihi batas waktu ujian). 

12. Peserta yang melanggar Komitmen Kejujuran akan diambil lembar jawabannya dan 

tidak diperkenankan melanjutkan ujian. 
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“Komitmen Kejujuran” 
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Demi Allah… saya bersumpah akan melaksanakan ujian mata kuliah ………… ini, secara 

mandiri, jujur dan sungguh-sungguh, serta tidak melakukan tindakan mencontek, bekerjasama  

ataupun memberi tahu peserta lain saat melaksanakan ujian. 

 

http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=1994

