
 

Jl.  Sariasih No. 54  Sarijadi – Bandung  40151. Telp. 022-95166572, 022-2019218, Fax.  022-2019218. http //www.stimlog.ac.id 

 

Bandung, 23 Maret 2022 

Nomor :  39/STIMLOG/B1/02/3/2022 

Lampiran :  - 

Perihal :  Revisi Pelaksanaan UTS Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 

 

Kepada  

Orang Tua Mahasiswa 

Mahasiswa STIMLOG 

Di Tempat 

 

Dengan hormat, 

 

Memperhatikan pengumuman dari BAAK mengenai pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) 

Genap Tahun Akademik 2021/2022 yang dilaksanakan secara offline. Maka dari itu sesuai dengan 

pertimbangan mendekati Idul Fitri serta mahasiswa STIMLOG sebagian besar berada di luar pulau 

Jawa, diputuskan untuk Ujian Tengah Semester (UTS) Semester Genap Tahun Akademik 

2021/2022 dilaksanakan mulai tanggal 18 April 2022 sesuai Kalender Akademik yang sudah 

ditetapkan dan dilaksanakan secara online (daring) dengan ketentuan yang harus ditaati oleh 

mahasiswa adalah sebagai berikut: 

 

1. Mahasiswa harus memastikan jaringan stabil dan ketersediaan kuota selama mengikuti 

UTS, serta pengawas tidak mentoleransi keterlambatan unggah di SIPS karena terkendala 

jaringan. 

2. Mahasiswa hanya diperbolehkan mengunggah jawaban di SIPS sesuai batas waktu yang 

telah ditentukan di soal ujian dan jawaban selain dari SIPS tidak akan diterima termasuk 

dari email, GDrive, WA, atau dikirim langsung ke Dosen Pengampu. 

3. Selama UTS berlangsung mahasiswa diwajibkan untuk oncam GMeet apabila mahasiswa 

melanggar pengawas berhak untuk menegur atau mencatat dalam berita acara dan nilai 

mahasiswa akan dianggap 0 (nol) tidak lulus. 

4. Mahasiswa harus memakai pakaian rapi, tidak memakai kaos, jasket almamater dan jaket 

5. Mahasiswa yang diketahui berbuat curang maka pengawas berhak menegur atau mencatat 

dalam berita acara dan nilai mahasiswa akan dianggap 0 (nol) tidak lulus. 

6. Mahasiswa yang terkena suspend atau tidak bisa login ke SIPS tidak berhak untuk 

mengikuti Ujian. 

7. Jadwal Ujian akan di infokan sebelum tanggal 14 April 2022. 

     

Informasi berkenaan dengan UTS dapat menghubungi ke nomor WA berikut ini: 

1. BAAK WA 0895-3605-34565 (berkenaan dengan pelaksanaan UTS) 

2. BAUK WA 0851-6253-6165 (berkenaan dengan pembayaran dan suspend) 

 

Demikian disampaikan, atas perhatian kerja samanya, kami ucapkan terima kasih. 

 

Pjs Ka. BAAK STIMLOG 

 

       

 

 

Antok Kurniawan 

NIK. 11795229 

 


