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TATA TERTIB PENGUJI SIDANG KOMPREHENSIF 

  
 

1.   Dimohon hadir 15 menit sebelum sidang dimulai (Sidang dimulai 07.00 WIB Sesi I dan Sesi II 
Jam 12.00 (atau setelah sholat dhuhur 12.15 WIB) 

2.   Keterlambatan kehadiran penguji maksimum 15 menit setelah  ujian dimulai 
3.   Penggantian / Pertukaran jadwal dimohon diberitahukan kepada pengelola PSPA paling lambat 

2 hari sebelum jadwal yang ditentukan. 
4.   Penggantian/Pertukaran penguji  hanya diperkenankan dalam satu kelompok bidang. 
5.   Waktu penguji untuk masing-masing penguji maksimal 10 menit (8 menit dan 2 menit 

tambahan) 
6.   Penguji hanya bertanya dan menilai sesuai  dengan bidang yang ditugaskan 
7.   Pertanyaan disesuaikan dengan kisi-kisi/materi ujian komprehensif untuk masing-masing 

bidang. 
8.   Penguji diharapkan dapat menerima koreksi dari pimpinan sidang apabila ada  pertanyaan  

yang dianggap tidak memenuhi ketentuan sidang. 
9.   Nilai batas lulus adalah 65 
10.   Tidak ada ujian ulangan/remedial. 
11.   Penguji wajib menyimak pertanyaan dari penguji lain dan jawaban peserta sehingga tidak 

terjadi pengulangan pertanyaan dan jawaban. 
12.   Apabila  penguji yang  bersangkutan   berhalangan,  wajib  untuk   mengajukan  penggantinya 

(dalam satu kelompok bidang ) kepada pengelola PSPA dan melaporkannya  ke pengelola  
PSPA   paling   lambat  2 hari sebelum jadwal yang ditentukan. 

13.   Disarankan untuk tidak melakukan aktivitas dengan menggunakan laptop/notebook kecuali 
aktivitas tersebut berkaitan dengan materi sidang komprehensif. 

14.   Disarankan untuk tidak keluar masuk ruangan tanpa keperluan penting/mendadak. 
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TATA TERTIB PIMPINAN SIDANG KOMPREHENSIF 

1.   Dimohon hadir 15 menit sebelum sidang dimulai. 
2.   Memeriksa  kelengkapan sidang (penguji, peserta, daftar peserta  sidang, buku  sidang, lembar nilai, 

timer, ATK, dll ). 
3.   Membuka sidang pada tiap sesi sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 
4.   Pimpinan sidang memeriksa KTM peserta dan menyimpannya di meja pimpinan sidang. 
5.   Memberikan penjelasan singkat mengenai ketentuan sidang diantaranya: 

a.   Waktu penguji untuk masing-masing penguji maksimal 10 menit (8 menit dan 2 menit tambahan) 
b.   Tidak ada ujian ulangan/remedial 
c.   Nilai batas lulus adalah 65. 
d.   Setelah selesai diuji, kemudian peserta dipersilahkan  menunggu pada tempat  yang  telah 

disediakan. 
e.   Pertanyaan mengacu kepada kisi kisi/materi ujian komprehensif 
f.   Penguji hanya bertanya dan menilai sesuai dengan bidang yang ditugaskan 
g.   Untuk menjaga ketertiban sidang, Penguji disarankan  untuk  tidak keluar masuk  tanpa  

keperluan yang  penting dan mendesak 
h.   Diharapkan semua unsur pelaksana  sidang  dapat menghormati suasana dan jalannya sidang. 
i.   Hasil ujian sidang komprehensif sesuai yang ditetapkan oleh Prodi. 

6.   Memimpin jalannya sidang  dengan  lancar sesuai dengan ketentuan sidang. 
7.   Memberikan kesempatan bertanya kepada  tiap penguji masing masing maksimal 10 menit. 
8.   Pimpinan sidang mencatat pertanyaan dari  penguji sidang. 
9.   Demi menjamin kelancaran sidang, pimpinan sidang dapat menghentikan pertanyaan apabila sudah 

melewati batas waktu. 
10.  Pimpinan sidang berhak meluruskan pertanyaan yang tidak sesuai dengan kriteria yang ada dalam 

ketentuan sidang. 
11.  Pimpinan  sidang wajib merekapitulasi nilai sidang dari masing  masing  penguji. nilai sidang 

komprehensif adalah rata-rata dari semua nilai penguji. 
12.  Pimpinan sidang mengadakan rapat evaluasi penilaian akhir sebelum sidang ditutup. 
13.  Pimpinan sidang menyampaikan kesimpulan hasil  sidang  komprehensif kepada team penguji 
14.  Pimpinan sidang mengisi  Berita Acara ( BA ) sidang dan  menutup sidang. 
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