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Semester Ganjil Tahun 2AZA?AZI

Yth. Bapaldlbu Dosen pengampu Mata Kuliah
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di- Palangka Raya

10 Desember 2020

Berdasarkan Kalender Akademik Tahun 2AZA?A21, Ujian Akhir Semester
GANJIL akan dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 2I Januar, z$21. sehubungan
dengan perihaltersebut, dengan ini kami sampaikan hal-halsebagaiberikut: '

1. Ujian Akhir Semester dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh
Fakultas Syariah lAlN Palangka Raya. Setelah di6ku[an sinkronisasi,
selanjutnya dikompilasi, diumumkan dan dimonitoring pelaksanaan oleh panitia.
Panitia tidak melayani pelaksanaan Ujian Akhir Semester yang dilaksanakan di
luar jadwalyang telah ditetapkan oleh Fakultas Syariah tRlnifatangka Raya

2. Proses perkuliahan harus berakhir selambat-lambatnya tanggal 2g Desember
2020, karena akan diberJakukan masa tenang tanggal iO Oesember ZA20 s.d 01
Januari 2021. Dosen tidak diperkenankan untuk melaksanakan perkuliahan
dalam masa tenang tersebut.

3. Jika sampai pada tanggal 29 Desember 2020 jumlah tatap muka perkuliahan
kurang dari 14 pertemuan, maka daserr yang bersangkutan diwajibkan untuk
konsultasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik danlatau Ketua Jurusan serta
bed<oordinasi dengan Panitia pelaksana sebelum melaksanakan Ujian Akhir
Semester.

4. sebelum melaksanakan ujian Akhir semester, Dosen/pengawas Ujian dapat
mendownload Berita Acara dan Jadwal Ujian Akhir Semester dl Wepiite
Fakultas syariah lAlN Palangka Raya mulai tanggal 29 Desember r'020.
Sedangkan daftar hadir Ujian Akhir Semester dapat di Prin sendiri d, STMAK lAlN
Palangka Raya.

5. Bagi Dosen Pengarnpu Mata Kuliah yang berhalangan sehingga tidak dapat
melaksanakan pengawasan ujian secara langsung, agar dapat
menunjuk/melimpahkan kegiatan pengawas ujian tersebut kepada pihak lain
yang dipercaya. Panitia tidak mempunyai kewenangan untuk menunjuk
pengawas ujian.

6. Untuk menghindari perbedaan dalam menetapkan bobct Nilai Akhir (gA)
Mahasiswa, maka sistem pembobotan nilaiakhir mengacu pada aplikasi SIMAK
Online. Jika bobot yang diberikan oleh Dosen berbeda dengan bobot nilai yang
dihasilkan oleh Aplikasi SIMAK Online tersebut. maka kami menyarankan



kepada masing-masing Dosen pengampu Mata kuliah agar dalam daftar nilai
manual tidak mencantumkan bsbot nilai.

7 ' Nilai akhir Mahasiswa wajib di-entry flnput) secara langsung oleh dosen yang
bersangkutan melalui aplikasi SIMAK Online. lifa Oipertukan, dosen Oapat
meminta bantuan secara personal kepada pihak lain asalkan TETAP
menggunakan usER NAME dan FASSWORD login Doseil, sehingga tanggung
jawab dan keabsahan nilai akhir tersebut tetap berada ditangan-ioren-lung
bersangkutan. Pihak yang diperkenankan membantu entry{inputJ nilai akhir iidak
diperkenankan menggunakan USERNAME dan pASSwoRD sendiri supaya
tidak ikut bertanggung jawab terhadap keabsahan nilai akhir tersebut.

8. Mengingat nilai akhir tersebut berkaitan pula dengan jadwal entry (nput) data
PDPT dan EMIS, maka entry finput) nilai secara Online dilakulian selambat-
lambatnya pada tanggal 31 Januari 2021. Jika melewati batas tanggal tersebut,
maka entry(input) nilai akhir akan diblokir admin simak Online oleh sdr. M.
Nuruddin Utomo di Unit TIPD. Entr {input) nilai selanjutnya harus berkonsultasi
terlebih dahulu dengan Dekan dan/atau Wakil Dekan biOang Akademik Fakultas
$yariah lAlN Palangka Raya serta meminta kepada admin sIMAK untuk
meminta membuka blokir NilaiAkhir Semester.

9. Mengingat seluruh dokumen yang bed<aitan dengan perkuliahan sampai ujian
akhir maka kami mengharapkan kerjasama BapaMbu Dosen pengampu Mata
Kuliah agar dapat mengumpullmenyetorkan dokumen-dokumen tersebui melalui
Subbagian Akademik kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syariah paling
lambat pada tanggal 15 Januari 2A21. Dokumen-dokumen tersebut antara lain:
RPS (Rencana Pembelajaran Semester), Monitoring perkuliahan, Absensi
Perkuliahan, Absensi Ujian Akhir, berita Acara ujian, slmpel rugas, soal urs
dan UAS beseda Jawabannya.

Ketentuan mengenai ujain Akhir semester ini kami sampaikan demi
ketertiban dan konsistensinya proses pelayanan administrasi, dan penggunaan
perangkat informasi di lingkungan lAlN Palangka Raya. Demikian informasi ini
disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik selama ini diucapkan terima
kasih,

Akademik,

Tembusan
Dekan Fakultas Syariah lAlN Palangka Raya {sebagailaporan)
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