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Nomor   :  08-1/SEd/WD-1/FEB/III/2022 

Lampiran  :  1 berkas 

Perihal   :  Pelaksanaan Ujian Tengah Semester Genap secara Daring 2021/2022 

 

Kepada Yth. 

Mahasiswa/i Kelas Reguler Semester 2 dan 4  

Mahasiswa/i Kelas Ekstensi Semester 2, 4  dan 6 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan 

Di tempat. 

 

Berdasarkan Surat Edaran Dekan No.094/D/FEB-UP/II/2022 tentang Perkuliahan Tatap Muka 

Terbatas serta memperhatikan Kalender Akademik Universitas Pakuan untuk Kegiatan Semester 

Genap Tahun Akademik 2021/2022, maka bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut : 

1.  Perkuliahan (untuk UTS-pertemuan 1-7) sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 9 

April 2022. 

2.  Pelaksanaan Ujian Tengah Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 diselenggarakan pada  

hari Senin 11 April 2022 sampai dengan hari Rabu, 20 April 2022. 

3.  Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) dilakukan secara daring untuk kelas Reguler 

Semester 2 dan 4 serta kelas Malam/Ekstensi  Program Studi Manajemen dan Program Studi 

Akuntansi.  

4. Mahasiswa peserta Ujian Tengah Semester secara daring (online) wajib   

a)  Mengetahui dan memperhatikan jadwal ujian mata kuliah yang diambil semester ini.  

b) Memperhatikan dan membaca Panduan Pelaksanaan Ujian Tengah Semester Genap 

Daring (Online) 2021/2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan (terlampir). 

5.  Jika terjadi kendala atau masalah dalam pelaksanaan ujian daring (online) berkenaan dengan 

mahasiswa yang tidak bisa mengikuti ujian sebagaimana telah dijadwalkan karena alasan sakit atau 

masalah teknis lainnya, maka mahasiswa dapat berkoordinasi langsung dengan masing-masing 

dosen dan kebijaksanaan diserahkan sepenuhnya pada dosen. 

 

Bogor, 22 Maret 2022 

An Dekan 

Wakil Dekan Bidang Akademik & Kemahasiswaan 

 

 

 

Dr. Retno Martanti EL, SE, MSi., CMA., CAPM 

 

 

Tembusan: 

1. Yth. Dekan FEB-UP (sebagai laporan); 

2. Arsip. 
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Lampiran : Pelaksanaan Ujian Tengah Semester Genap Daring 2021/2022  

Nomor     :  08-1/SEd/WD-1/FEB/III/2022 

Tanggal    :  22 Maret 2022 

 

PANDUAN PELAKSANAAN 

UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP DARING (Online) 2021/2022 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PAKUAN 

 

Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) Genap Daring (Online) Tahun Akademik 2021/2022 akan 

dilaksanakan mulai hari Senin 11 April 2022 sampai dengan hari Rabu, 20 April 2022. 

Ujian Daring (Online) yang dimaksud dalam Surat Edaran Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan 

No.001/SE.D/FE-UP/III/2020 adalah ujian yang diselenggarakan di dalam ruang maya (virtual) dengan 

menggunakan media internet, di mana:  

1)  Pertanyaan ujian dan jawaban tidak dalam bentuk berkas fisik tetapi dalam bentuk berkas digital; 

2)  Berkas dipertukarkan melalui media utama e-learning UNPAK. (Media online lain seperti 

Google Classroom, e-mail atau Whatsapp Group hanya digunakan bila terjadi kendala atau masalah 

teknis)  

3)  Mahasiswa peserta ujian dan dosen pengampu mata kuliah/dosen pengawas tidak bertemu secara 

fisik.  

 

Prasyarat Sebelum Melaksanakan Ujian Daring (Online) 

1.  Setiap mahasiswa wajib memiliki dan bisa LOGIN ke dalam akun e-mail aktif terutama untuk 

melaksanakan ujian melalui media online utama Learning Management System (LMS) 

Universitas Pakuan (lms.unpak.ac.id) 

2.  Setiap mahasiswa menginstal Whatsapp di perangkat mobile yang dimiliki dan wajib mempunyai 

akses terhadap internet untuk berkomunikasi cepat dengan dosen pengampu mata kuliah, kompti 

dan teman sekelas dalam keperluan ujian. 

3.  Setiap mahasiswa wajib memiliki nomor telepon dan e-mail dosen pengampu mata kuliah serta 

kompti (ketua kelas) dari kelas yang diikuti, untuk berkomunikasi mengenai pelaksanaan ujian di 

kelasnya. 

4. Setiap mahasiswa wajib mengetahui jadwal ujian setiap mata kuliah yang dikeluarkan oleh 

fakultas yang akan diinformasikan oleh kompti atau dosen pengampu mata kuliah via grup kelas. 

 

Tata Cara Pelaksanaan Ujian Daring 

1.  Mahasiswa menyiapkan diri di tempat tinggal masing-masing untuk ujian daring (online) sesuai 

dengan jadwal yang ditetapkan oleh fakultas dalam hal ini adalah dosen pengampu mata kuliah. 

Pastikan komputer dan jaringan/koneksi internet stabil. 

2.  Mahasiswa menerima soal ujian secara online di media e-learning Unpak dari dosen pengampu 

mata kuliah seusai dengan jadwal ujian. (Penggunaan media online seperti Google classroom, 

WhatsApp Group, email  hanya digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah sebagai back up jika 

terjadi permasalahan teknis). 

3.  Mahasiswa harus mempelajari dan memperhatikan instruksi yang disampaikan oleh dosen 

pengampu mata kuliah secara online sebelum mengerjakan soal ujian.  

4.  Mahasiswa mulai mengerjakan soal dengan waktu yang telah ditetapkan oleh dosen pengampu 

mata kuliah. 

5. Mahasiswa dilarang keras mengerjakan soal dalam kerumunan/keramaian untuk mencegah 

penyebaran Virus COVID-19. 

6. Mahasiswa menyerahkan jawaban soal ujian melalui online sesuai dengan waktu dan metode ujian 

yang ditetapkan oleh dosen pengampu mata kuliah. 
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7. Mahasiswa yang mempunyai jawaban sama atau kemiripan tinggi atau ada indikasi melakukan 

plagiasi tidak berhak diberi nilai. 

 

Administrasi Ujian Daring (Online) 

1.  Kehadiran (presensi) ujian daring ditentukan dari waktu kapan diterimanya jawaban soal yang 

masuk ke dosen, sesuai dengan rentang waktu ujian yang ditetapkan oleh dosen pengampu mata 

kuliah. 

2. Keterlambatan dalam menyerahkan jawaban soal dari waktu yang telah ditetapkan oleh dosen 

pengampu mata kuliah agar segera menghubungi dosen pengampu mata kuliah. 

3.  Mahasiswa yang mengalami kesulitan teknis (jaringan down atau putus) pada saat mengirimkan 

jawaban soal, segera menghubungi dosen pengampu mata kuliah untuk dicarikan solusi bersama. 

 

Bogor, 22 Maret 2022 

An Dekan 

Wakil Dekan Bidang Akademik & Kemahasiswaan 

 

 

 

 

Dr. Retno Martanti EL, SE, MSi., CMA., CAPM 
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