
 

 

PENGUMUMAN 

UJIAN KOMPREHENSIF DAN UJIAN TUGAS AKHIR 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Dengan memperhatikan Surat Edaran Rektor UII Nomor 1080/Rek/10/SP/III/2020 tanggal 23 

Maret 2020 dan Surat Edaran Dekan FMIPA UII Nomor 210/Dek/10/Div.Um&RT/III/2020 

tanggal 23 Maret 2020 maka dengan ini Jurusan/Program Studi Statistika mengambil 

beberapa kebijakan terkait pelaksanaan Ujian Komprehensif dan Ujian Tugas Akhir 

sebagai berikut: 

Ujian Komprehensif 

1. Pendaftaran Ujian Komprehensif melalui tautan: https://bit.ly/Form_Kompre . 

2. Pembayaran dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Komprehensif 

dilaksanakan. Nilai Ujian Komprehensif tidak akan dikeluarkan jika belum 

melakukan pembayaran. 

3. Pelaksanaan refreshing akan dilaksanakan secara daring (online) menggunakan media 

yang disepakati antara dosen dan mahasiswa. 

4. Pelaksanaan sesi ujian tertulis akan dilaksanakan secara daring (online) melalui 

Google Classroom dan waktu pengerjaannya adalah 90 menit. 

5. Pelaksanaan sesi ujian wawancara akan dilaksanakan secara daring (online) melalui 

media daring yang disepakati antara dosen dan mahasiswa.  

6. Dalam pelaksanaan ujian wawancara, mahasiswa wajib memakai laptop yang sudah 

terpasang perangkat lunak untuk pengolahan data dan wajib berpakaian rapi.  

7. Durasi pelaksanaan sesi ujian wawancara untuk setiap mahasiswa maksimal 30 menit. 

8. Pengumuman terkait Ujian Komprehensif yang meliputi periode pendaftaran dan 

waktu pelaksanaan refreshing, ujian, dan sesi wawancara akan diumumkan melalu 

website Jurusan/Program Studi: statistics.uii.ac.id 

Ujian Tugas Akhir 

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui link: 

https://bit.ly/ujian_skripsi_PKL_KP.  

2. Syarat Skor CEPT harus dipenuhi pada saat Yudisium Akhir Studi.  

3. Pembayaran dilakukan setelah ujian Tugas Akhir terselenggara. Nilai ujian Tugas 

Akhir tidak akan dikeluarkan jika belum melakukan pembayaran. 

4. Pemberitahuan terkait jadwal pelaksanaan ujian Tugas Akhir kepada dosen dan 

mahasiswa akan dilakukan oleh Divisi Akademik FMIPA melalui telepon/WhatsApp. 

5. Pelaksanaan ujian Tugas Akhir akan dilaksanakan secara daring (online) melalui 

media daring yang disepakati antara dosen dan mahasiswa. 

https://bit.ly/Form_Kompre
https://bit.ly/ujian_skripsi_PKL_KP


 

 

6. Dalam pelaksanaan ujian Tugas Akhir, mahasiswa wajib memakai laptop yang sudah 

terpasang perangkat lunak untuk pengolahan data dan wajib berpakaian rapi. 

7. Durasi pelaksanaan ujian Tugas Akhir maksimal 2 jam. 

8. Setelah ujian Tugas Akhir dilaksanakan, mahasiswa wajib menghubungi dosen 

penguji untuk melaksanakan revisi Laporan Tugas Akhir. 

9. Pelaksanaan revisi Tugas Akhir dilakukan secara online melalui media yang 

disepakati antara dosen penguji dan mahasiswa, seperti: WhatsApp, Email, dan lain 

sebagainya. 

10. Mahasiswa meminta pengesahan digital kepada dewan penguji sebagai bukti 

persetujuan Laporan Tugas Akhir oleh penguji. 

11. Setelah Laporan Tugas Akhir disetujui oleh penguji, mahasiswa mengirimkan 

dokumen ke email dekan Fakultas MIPA (riyanto@uii.ac.id) untuk ditandatangani 

dan mendapatkan stempel Fakultas. 

 

Semua kebijakan ini akan ditinjau kembali dengan melihat perkembangan penyebaran Covid-

19. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Yogyakarta, 14 Mei 2020 

Ketua Jurusan/Program Studi Statistika 

 

 

Dr. Edy Widodo, S.Si., M.Si. 
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