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Menyusun draft jadwal ujian 

dan membuat draft surat 

untuk dosen terkait jadwal 

UTS/UAS.

Memeriksa draft surat untuk 

dosen terkait jadwal UTS/UAS, 

pengumuman untuk Mahasiswa 

dan surat jadwal untuk pengawas 

ujian dan Kaprodi memberikan 

paraf bila setuju.

Memeriksa surat untuk dosen 

terkait jadwal UTS/UAS, 

pengumuman untuk Mahasiswa 

dan surat jadwal untuk pengawas 

ujian yang telah di paraf oleh 

Kaprodi dan Direktur 

menandatangani surat-surat tsb.
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MAHASISWA
PROGRAM 

STUDI
DIREKTUR

PASCASARJANA

2

DOSEN

PELAKSANA

3

Melakukan pencatatan 

selanjutnya, mendistribusikan 

kepada Dosen, Mahasiswa, dan 

petugas pengawas ujian.
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SEKERTARIAT

PASCASARJANA

PENGAWAS

UTS/UAS

No. Dokumen

Revisi

Berlaku sejak
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Halaman 1 dari 1

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

MUTU BAKU

Mata kulia dan jadwal 

mengajar

Draft jadwal ujian UTS/UAS, 

surat untuk dosen terkait 

jadwal UTS/UAS. 

Pengumuman untuk 

Mahasiswa dan surat jadwal 

untuk pengawas UTS/UAS.

Draft jadwal ujian dan 

surat untuk dosen terkait 

jadwal UTS/UAS

Jadwal ujian UTS/UAS, 

surat untuk dosen terkait 

jadwal UTS/UAS, 

pengumuman untuk 

Mahasiswa dan surat 

jadwal untuk pengawas 

UTS/UAS diparaf oleh 

Kaprodi.

Nomor surat

55
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7
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Mennginformasikan jadwal ujian 

dan jadwal mengawas

Melakukan pencatatan 

selanjutnya, menyerahkan ke 

Sekertariat Rektorat.

Distribusi berkas UTS/UAS 

kepada pengawas UTS/UAS 

sesuai dengan jadwal UTS /UAS

Surat informasi jadwal ujian

Soal ujian UTS/UAS 

lembar jawaban, daftar 

absensi peserta ujian, 

berita acara, dan amplop 

cokelat.

Soal ujian dan konfirmasi 

dari calon pengawas 

ujian.

Berkas dokumen UTS/

UAS

Form tanda terima berkas 

dokumen hasil 

pelaksanaan UTS/UAS, 

soal, lembar jawaban 

mahasiswa, absensi ujian, 

dan berita acara mata ujian 

untuk kuliah mata kuliah 

yang diampu.

Berkas dokumen UTS/

UAS.

Berkas dokumen UTS/

UAS.
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Dosen melakukan penilaian hasil 

UTS/UAS, melakukan tabulasi 

dan meng-entry nilai UTS/UAS 

ke Siakad dan menyerahkan  

hardcopy ke Sekertariat 

Pascasarjana.

Menerima print out nilai UTS/

UAS dan mengarsipnya.

Berkas dokumen hasil 

pelaksanaan UTS/UAS, 

soal, lembar jawaban 

mahasiswa, absensi ujian, 

dan berita acara ujian

Nilai UTS/UAS

SK Cuti Akademik yang 

telah di paraf oleh Rektor/

Waket I dan diberikan 

nomor surat dan cap
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PERSIAPAN UTS/UAS

Jadwal ujian UTS/UAS, 

surat untuk dosen terkait 

jadwal UTS/UAS, 

pengumuman untuk 

Mahasiswa dan surat 

jadwal untuk pengawas 

UTS/UAS diparaf oleh 

Kaprodi.

Jadwal ujian UTS/UAS, 

surat untuk dosen terkait 

jadwal UTS/UAS, 

pengumuman untuk 

Mahasiswa dan surat 

jadwal untuk pengawas 

UTS/UAS diparaf oleh 

Kaprodi di cek dan 

ditandatangani oleh 

Direktur Pascasarjana.

Jadwal ujian UTS/UAS, 

surat untuk dosen terkait 

jadwal UTS/UAS, 

pengumuman untuk 

Mahasiswa dan surat 

jadwal untuk pengawas 

UTS/UAS diparaf oleh 

Kaprodi di cek dan 

ditandatangani oleh 

Direktur Pascasarjana.

Memeriksa soal UTS/UAS 

menggandakan dan packing 

dokumen.
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PELAKSANAAN UTS/UAS

Berkas dokumen UTS/

UAS.8888

Pelaksanaan UTS/UAS

9

Pengecekan berkas dokumen 

pelaksanaan UTS/UAS dan 

menyerahkannya ke Dosen 

pengampu.

PASCA UTS/UAS (PENILAIAN)

Berkas dokumen hasil 

pelaksanaan UTS/UAS, 

soal, lembar jawaban 

mahasiswa, absensi ujian, 

dan berita acara ujian
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