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No Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

Keterangan 
Pengawas MHS Dosen 

Staf 

Akad. 
Fak. 

Panlak. Kelengkapan Waktu Output 

1 Mengambil paket ujian 15 menit sebelum 
ujian dimulai selanjutnya masuk ke dalam 

ruang ujian, selanjutnya mempersilahkan 

MHS masuk satu per satu sambil 
memeriksa KTM mahasiswa. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Paket ujian. 30 Menit 
MHS masuk 
ruang ujian. 

 

2 Menunjukkan KTM & masuk ke dalam 

ruang ujian satu per satu setelah 

dipersilahkan oleh pengawas kemudian 

menempati tempat duduk yang telah 
disiapkan. 

     

KTM 3 Menit 
Masuk ruang 

ujian. 

 

3 Membagikan soal ujian & lembar jawaban 

ke seluruh peserta ujian selanjutnya 

menginstruksikan kepada peserta untuk 

memulai ujian sesuai waktu, kemudian 
mengedarkan absen ujian. 

     

Paket ujian. 1 Jam 
Surat usulan 

panitia. 

 

4 Mengerjakan soal pada lembar jawaban & 

menandatangani absen ujian sesuai durasi 

waktu yang disiapkan. 

     Lembar 

jawaban, 

absen & alat 
tulis. 

7 Hari SK Dekan. 

 

5 Mengawasi peserta ujian agar tidak terjadi 
pelanggaran terhadap Tata Tertib Ujian, 

menghitung jumlah peserta, mengisi BA 

ujian serta memastikan semua peserta 
telah menandatangani absen ujian. 

     

BA ujian & 
absen ujian. 

Selama 

waktu 

ujian. 

Ujian 
berlangsung. 

 

6 Hadir dalam ruang ujian bersama 
pengawas, mengawasi jalannya ujian serta 

memberikan penjelasan jika ada 

pertanyaan terkait dengan kejelasan soal 
ujian. 

     

- 

Selama 

waktu 
ujian. 

Ujian 

berlangsung. 
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7 Menginstruksikan kepada peserta untuk 

menyudahi ujian saat waktu ujian 

berakhir, mengumpulkan lembar jawaban, 

menghitung ulang lembar jawaban hingga 
sesuai dengan jumlah peserta.  

     

Lembar 

jawaban. 
15 Menit 

Lembar 

jawaban 

terkumpul. 

 

8 Memastikan bahwa telah menulis nama & 

NPM pada lembar jawaban selanjutnya 

mengumpulkan lembar jawaban kepada 
pengawas. 

     

Lembar 

jawaban 
5 Menit 

Absen ditanda-

tangani 

 

9 Memasukkan kembali lembar jawaban 
pada amplop kemudian disegel & 

diserahkan kepada dosen MK, selanjutnya 

menyerahkan BA ujian & absen ujian 
kepada staf akademik Fakultas.  

     
Lembar 

jawaban, BA, 
Absen & 

amplop. 

15 Menit 

Lembar 

jawaban 
diterima 

dosen. 

 

10 Menerima & mengarsipkan BA & absen 
ujian bersama soal ujian MK. 

     BA & Absen 

ujian. 
10 Menit Arsip ujian. 

 

11 Membuat laporan pelaksanaan UTS atau 

UAS kemudian disampaikan kepada WD I 

paling lambat 1 (Satu) hari setelah masa 
ujian berakhir. 

     
Komputer, 

printer & 

ATK. 

1 Jam 
Laporan 

panitia. 

 


